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RESUMO

O presente trabalho introduz os estudos paramétricos dos cabos em pontes.

Inicia com uma abordagem geral das pontes e seus tipos estruturais, evidenciando as particularidades

mais notáveis. Caracteriza exclusivamente cada um deles, com exemplos ilustrativos.

Definem-se as principais propriedades dos materiais mais utilizados em pontes, designadamente o aço

e o betão. Descrevem-se as suas características mecânicas, o modo de emprego, os tipos e qualidades e

faz-se  referência  a  novos  desenvolvimentos,  como  os  aços  estruturais  de  alta  resistência,  aço

inoxidável e betões de alta e muito alta resistência.

O capítulo III dedica o seu espaço ao cabos. Identifica os principais tipos de cordões e cabos utilizados

em pontes, evidenciando as suas característica principais. Refere-se a cordões de 7 arames, cordões

helicoidais, cordões locked-coil, cordões de arames paralelos e aos cabos constituídos por estes. Numa

breve mas completa descrição, referem-se os modos de protecção dos cabos em relação às intempéries,

e os processos de colocação de cabos em pontes, nomeadamente o  cable spinning e a  colocação de

cabos formados por cordões de arames paralelos pré-fabricados. Prossegue-se com a definição das

suas propriedades mecânicas que lhes atribuem tão bom comportamento à tracção. 

Ainda neste capítulo procede-se à determinação de metodologias analíticas para a determinação do

comportamento estático e dinâmico dos cabos. Faz-se referência à catenária e parábola elástica (com e

sem  influência  da  rigidez  à  flexão),  classificando  o  seu  âmbito  de  aplicação.  Relativamente  à

determinação de frequências e modos de vibração, apresenta-se a teoria linear. Finalmente faz-se a

comparação  de  resultados  analíticos  com  numéricos,  obtidos  através  de  software  comercial  de

elementos finitos (SAP2000, ADINA e ROBOT Millennium).

No capítulo IV, faz-se  a síntese dos estudos anteriormente expostos e a modelação de uma ponte

suspensa  com  o  respectivo  estudo  estático  e  dinâmico.  Destaca-se,  particularmente,  o  método

construtivo  e  o  modo  como a  modelação  foi  organizada  em concordância  com este.  Finalmente,

procede-se ao estudo estático e dinâmico da estrutura, progredindo no sentido da obtenção de uma

solução congruente com resultados de referência através da realização de alguns ajustes admissíveis.

PALAVRAS-CHAVE: ponte, cabos, estática, dinâmica, modelação
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ABSTRACT

This research introduces the parametric studies about bridges.

It starts with a general approach of bridges and their structural types, identifying the most notable

properties. It characterizes exclusively each one individually, with illustrative examples.

Thereafter, a brief definition of the main properties of the materials used in bridges, namely the steel

and concrete, is done. Their types and mechanical characteristics are described and therefore it is of

utter importance to advanced products like high performance structural steel, stainless steel and ultra

high performance concrete.

The chapter III provides an introduction to the bridge cables. It identifies the principal types of strands

and cables used in bridges, highlighting their characteristics. It refers to seven wire strands, multi-wire

helical strands, locked-coil strands, parallel-wire strands and cables made of these elements. In a brief

but  complete  description,  the  way of  protection  of  cables  against  corrosion  and the  methods  for

erection  of  suspended  bridges  cables,  are  presented.  These  methods  are  cable  spinning  and  the

prefabricated parallel-wire strands. In addition, the cables mechanical properties are defined.

Still in this chapter the analytical methods for the statics and dynamics of cables are determined. The

elastic catenary and parabola (with or without flexural stiffness) are established for statics, and the

linear theory of vibrations of inclined cables, for dynamics. A comparison is made between the results

taken from the analytical theories and the numerical methods acquired from commercial software of

finite element method (SAP2000, ADINA and ROBOT Millennium).

In the chapter IV, the combination of the previews studies are used to model a suspended bridge in

ADINA. This modelation is then extended to the analysis of statics and dynamics of the bridge. The

construction method is thereafter highlighted, together with the organization of the modelation with

the time function. 

At last, displacements, natural frequencies and modes are derived and compared with the designer

results. Some adjustments to the model had to be done to converge to the correct solution.

KEYWORDS:  bridge, cables, statics, dynamics, modelation
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1
INTRODUÇÃO

1.1. ENQUADRAMENTO DOS ESTUDOS E OBJECTIVOS

No seio de um tema tão vasto como é o das pontes, existem vertentes que podem ser exploradas com
grande especificidade. A variabilidade é imensa e cada vertente abarca inúmeros detalhes. Pode dizer-
-se que o tema possui matéria suficiente para um curso académico autónomo. 

A selecção dos assuntos a desenvolver reduz-se quando se aborda um determinado tipo de ponte.
Existem,  resumidamente,  cinco  principais  tipos  de  pontes:  as  pontes  em viga  (que  englobam as
triviais pontes em consola), as pontes em arco, as pontes suspensas e as atirantadas e, finalmente, as
pontes do tipo stress ribbon. Todas elas possuem detalhes específicos que permitem a sua adaptação a
meios e a condições dissemelhantes. 

A ponderação numa solução construtiva,  baseada num determinado tipo de ponte,  implica que se
avaliem todas as alternativas disponíveis do ponto de vista utilitário, económico e de execução. Para
uma  avaliação  adequada,  é  necessário  o  domínio  geral  do  tema  e  o  conhecimento  profundo  de
determinadas áreas específicas.

No presente trabalho, o tipo estrutural analisado é a ponte suspensa. Nesta, os elementos exclusivos
são os cabos suspensos. São estes que mais contribuem para o suporte da estrutura, dado que possuem
um comportamento  particular,  altamente  não  linear.  Torna-se  então  fundamental  desenvolver  um
estudo centrado no seu comportamento estático e dinâmico, que forneça formas simples de análise de
problemas, assim como soluções rápidas e controladas. É o caso do método da parábola elástica para o
comportamento  estático  e  da  análise  linear  de  frequências  naturais  e  modos  de  vibração  para
comportamento dinâmico. Porém, não é aceitável a aplicação de metodologias simplificadas sem a sua
comparação com outras mais rigorosas que permitam determinar em que situações é razoável a sua
aplicação  e  com que  grau  de  segurança.  Com esse  objectivo,  foi  utilizado  o  rigor  dos  métodos
numéricos e a capacidade do software de elementos finitos. 

Através  da  comparação  de  resultados  entre  as  diversas  metodologias  analíticas  e  numéricas,  foi
possível encontrar um cenário de aplicação admissível, tanto para o comportamento estático como
para o dinâmico. Assim, perante o estudo de uma solução em concreto, seria exequível uma análise
expedita baseada nestas abordagens simples, tendo consciência do desvio em relação à realidade.

Com base no conhecimento específico do comportamento dos cabos e em teorias que o explicam, foi
elaborado um estudo sobre uma solução estrutural de uma ponte suspensa, através da sua modelação
em elementos finitos.  O modelo realizado, possui uma complexidade que não permite a aplicação
directa  de  metodologias  analíticas  para  a  determinação  de  resultados  finais.  Todavia,  os  cabos
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suspensos foram pré-modelados com base nestas teorias e na análise estrita da viabilidade da sua
aplicação.

Com o modelo calibrado e os resultados determinados, serão analisadas quais as alterações necessárias
para se obter uma semelhança aceitável em relação aos valores de referência. Estas conclusões serão
conducentes à validação das condições admitidas e invocarão convenientemente  as hipóteses mais
relevantes no aperfeiçoamento da solução.

1.2. METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Para a consecução dos objectivos referidos, a metodologia adoptada versou a investigação de temas
estruturantes considerados fundamentais. 

No capítulo II inicia-se o tema das pontes e abordam-se os seus principais tipos estruturais. Considera-
se  essencial,  antes  da  referência  de  um determinado tipo  de  ponte,  enquadrá-la  no  seu  âmbito  e
distingui-la nos seus aspectos principais.

Seguidamente, prossegue-se com o estudo dos principais materiais utilizados na construção de pontes:
o  aço  e  o  betão.  O  conhecimento  das  suas  características  principais  e  do  seu  comportamento  é
primordial  antes  do  estudo  dos  elementos  estruturais  que  por  eles  são  constituídos.  É  coerente
conhecer bem as características do aço antes de estudar o comportamento dos cabos, assim como
conhecer as características do betão antes de solicitar o tabuleiro a esforços ou condições adversas.
São igualmente indicados alguns materiais de alta resistência que, cada vez com mais frequência, se
utilizarão em estruturas de grande dimensão.

O capítulo III centra o seu estudo nos cabos, elementos principais das pontes suspensas e atirantadas.
Aqui abordam-se os tipos de cordões e cabos utilizados nas pontes, bem como as suas características
principais. Será dada relevância ao tipo de protecção a que devem ser sujeitos e ao modo como são
colocados  sobre  as  torres.  Estas  referências  não  teriam  qualquer  primazia  sem  a  abordagem  às
características mecânicas dos cabos, designadamente, a resistência à tracção e à fadiga e a relaxação.

Após  esta  caracterização  geral  dos  cabos,  passa-se  à  análise  de  metodologias  analíticas  para  o
comportamento estático e dinâmico. No comportamento estático são interpretadas duas abordagens, a
catenária elástica e a parábola elástica (com e sem rigidez à flexão), e feito o seu estudo comparativo.
Finalmente, confrontam-se as metodologias analíticas, estática e dinâmica, com métodos numéricos e
são retiradas ilações sobre as respectivas divergências.

No  estudo analítico  estático  da  catenária  e  parábola,  e  no  dinâmico,  foram realizadas  folhas  em
Mathcad (Anexo I e II), que seguem um determinado método de cálculo conveniente, e permitem a
determinação de resultados com o rigor necessário.  Considera-se este procedimento como um dos
pontos mais relevantes do trabalho, pois permitiu a obtenção de valores, comparações e validações das
equações provenientes das teorias empregadas.

O capítulo IV, de índole prática, faz a aplicação dos diversos elementos de estudo desenvolvidos neste
trabalho. O objectivo consiste na modelação de uma ponte suspensa, designada por ponte de Vranov

Lake,  projectada  por  Jiří  Stráský.  A  estrutura  possui  uma  complexidade  que  permite  um
funcionamento  estrutural  inteligente.  Para  a  modelação,  várias  hipóteses  necessitaram  de  ser
assumidas.  Foram  utilizados  métodos  de  cálculo  expeditos,  abordados  no  capítulo  III,  para  a
modelação  dos  cabos  suspensos  e  aproximação  da  solução  final.  Na  calibragem  do  modelo  foi
necessário fazer e discutir algumas alterações de modo a não se alterar a natureza do problema.
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2
ESTADO DE ARTE

2.1. PRINCIPAIS TIPOS ESTRUTURAIS DE PONTES

Para ultrapassar um obstáculo, como um rio ou um vale de difícil acesso e cuja transposição é pouco
prática ou mesmo impossível, existem construções que, criando uma passagem aérea suportada por
pilares,  arcos,  ou cabos,  apresentam-se como sendo as melhores  soluções para obter  uma ligação
rodoviária, ferroviária ou até pedonal. Estas estruturas são denominadas pontes. A sua construção é
complexa  e  minuciosa  e  as  técnicas  utilizadas  têm sido,  desde  tempos  remotos,  aperfeiçoadas  e
ramificadas. Existe, hoje em dia, um vasto conjunto de tipos estruturais que distinguem as pontes,
caracterizando-as de forma distinta.

São designadamente os elementos estruturais e principalmente a forma como é suspenso o tabuleiro,
que definem o tipo estrutural de uma ponte. É possível discretizar numerosos tipos estruturais como:
pontes em viga, pontes em pórtico, pontes em arco, pontes suspensas, pontes atirantadas, pontes stress

ribbon, pontes elevatórias, entre outras.

Na escolha do tipo estrutural, há vários aspectos a considerar, especialmente:

– a distância entre margens (comprimento total da ponte);

– ao tipos de carregamento;

– o tipo de atravessamentos (sobre água, terra, estrada);

– a possibilidade de estruturas de suporte intermédias;

– a capacidade de suporte do solo;

– a qualidade das fundações e suportes no solo;

– a capacidade de resistência ao vento;

– a interrupção do tráfego durante a construção;

– o custo;

– a altura da ponte;

– o método construtivo.

Uma  breve  referência  aos  principais  tipos  estruturais  permite  descrever  a  sua  utilidade,  as  suas
limitações e vantagens. 
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2.1.1. PONTES EM VIGA

Normalmente, quando se abordam tipos estruturais de pontes, é habitual referir em primeiro lugar as
pontes em viga. Não só por serem as que se apresentam com um design mais simples, mas também
porque o seu método de construção está relativamente generalizado. Consistem fundamentalmente em
vigas  (elementos  horizontais),  suportadas  por  elementos  artificiais  (pilares)  ou  naturais  (terreno)
(figura 2.1). É um dos tipos estruturais menos dispendioso. É uma opção bastante comum em viadutos,
ou em pontes rodoviárias, designadamente em auto-estradas.

A viga, que é lançada a partir dos pilares, pode ter várias formas estruturais, facto que lhe confere
designações variadas: viga em caixão, vigas de alma cheia, vigas pré-esforçadas, viga em treliça, viga
alveolada, etc.

O comprimento dos vãos conseguidos é reduzido,  não ultrapassando na generalidade os  80m. No
entanto,  a  sucessão  destes  vãos  em viga  tem permitido  a  construção  das  maiores  pontes  que  se
conhecem. Numa análise exaustiva, constata-se que as pontes de maior comprimento a nível mundial
(figura 2.2), são, na totalidade em viga, ou, pelo menos, obedecem a este tipo estrutural em grande
parte da sua extensão. As razões pelas quais isto se verifica, estão normalmente relacionadas com o
custo, simplicidade e rapidez de construção.

Um dos métodos de construção mais referenciados, que se insere no tipo estrutural de pontes em viga,
é o método em consola, ou, como se designa na gíria inglesa, cantilever method (figura 2.3). Consiste
na construção de um elemento horizontal, correspondente ao tabuleiro, que é suportado, verticalmente,
apenas por um pilar. O tabuleiro é construído progressivamente para um e outro lado de cada pilar, de
forma a permanecerem equilibrados os momentos flectores.
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Figura 2.1: Ponte em viga constituída por 2
estruturas porticadas adjacentes constituídas
por 4 pilares e 2 vigas em caixão cada pórtico



2.1.2. PONTES EM ARCO

As pontes em arco apresentam-se como estruturas únicas que se auto-sustentam. Suportam, tal como
as outras pontes, carregamentos que intrinsecamente lhes estão associados pela sua natureza e função.
O elemento principal  de suporte  é  o arco.  Este foi  muito utilizado pelos  Romanos,  pioneiros  em
estruturas como aquedutos, palácios, anfiteatros, infraestruturas e pontes. O arco utilizado era o semi-
-circular, com um número ímpar de elementos, denominados “voussoirs”, em que o elemento de topo
era chamado de pedra de fecho. Não era o mais resistente, mas a aplicação de argamassas aumentava a
sua capacidade de suporte. 
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Figura 2.2: Lake Pontchartrain Causeway - Ponte mais
extensa do mundo, localizada nos EUA, concluída em

1956. Possui uma extensão total de 38422m

Figura 2.3:  Ponte em consola: Forth Railway bridge –
Escócia (http://www.edinburghvilla.com)



O fascínio  por  este  elemento  estrutural  resulta  das suas  características,  resistência  e  estabilidade.
Funciona à compressão e todos os esforços no topo do arco são transmitidos para os apoios (figuras
2.4 e  2.5).  Já  Santiago Calatrava,  arquitecto e  escultor  espanhol,   afirmava:  “O maravilhoso  nas
pontes romanas é o incrível sentido de gravidade. São obras que permanecem na paisagem com a
mesma naturalidade que as montanhas. Funcionam sob compressão, não sob tensão. O trabalho sob
compressão é como trabalho de pirâmide. E às vezes até tem argamassa, um componente fraco, mas
trabalham sem ela. É só pedra sobre pedra. É um sentido de pureza e de conquista artística muito
profundo.”

Os pormenores estéticos da ponte em arco são provavelmente dos mais felizes, relativamente a outros
tipos estruturais de pontes. A forma do arco é naturalmente mais harmoniosa e provoca uma sensação
de grandeza e liberdade de passagem. Enquadra-se adequadamente na paisagem e gera um impacto
visual bastante agradável.

As  estruturas  romanas  mais  admiráveis  são  aquedutos.  Cita-se  a  Pont  du  Gard (Nimes,  França),
construída em 19 A.C. (figura 2.6) para abastecer Nimes com água. Possui três níveis de arcos, com
270m de comprimento total e 50m de altura. O nível inferior é hoje destinado à circulação rodoviária.
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Figura 2.4: Viaduto Amélie-les-Bains, França - A imagem
evidencia a transmissão dos esforços através dos

elementos do arco até ao solo (http://en.structurae.de)

Figura 2.5: Esquema que evidencia a propagação
dos esforços no arco e a condução das forças para

os apoios

Figura 2.6: Pont du Gard - Nimes, França



A construção  é  de  tal  forma  perfeita  que  a  simples  aplicação  das  pedras,  sem argamassa,  foi  o
suficiente para a manter intacta até hoje.

O intervalo de vãos mais comum, numa ponte em arco, abrange valores entre os 150m e os 400m. A
ponte deste género com maior vão terá 552m de comprimento quando finalizada (2008) e denomina-se
Chaotianmen. Localiza-se na China em Chongquing.

A tabela  2.1 apresenta  as  dez  pontes  em  arco  com  maior  vão  actualmente  construídas  ou  em
construção.

Como referência nacional, as pontes em arco mais notáveis e com maior vão são a Ponte Infante D.
Henrique (2002), com 280m de vão e 371m de comprimento, e a Ponte da Arrábida (1963) (figura
2.7), com 270m de vão e 493m de comprimento total. Ambas são pontes construídas em betão armado,
sendo a primeira pré-esforçada. Atravessam o rio Douro ligando as cidades do Porto e Vila Nova de
Gaia.  Como não se poderia deixar de referir, a ponte D. Luiz I, em arco, é construída em ferro e
atravessa igualmente o rio Douro. Possui um vão de 172m e um comprimento total de 385m. Iniciada
em 1881 e concluída em 1886, foi projectada para ligar a estrada real que vinha de Lisboa, e o norte do
país (figura 2.8).
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Tabela 2.1.  Pontes em arco de maior vão em todo mundo

Name Span Location Country Year

552 2008

550 2003

518 1977

504 1931

503 1932

461 2008

460 2005

428 2008

420 2005

420 1997

 Chaotianmen  Chongqing  China

 Lupu  Shanghai  China

 New River Gorge  Fayetteville,WV  USA

 Bayonne  New York, NY  USA

 Sydney Harbour  Sydney  Australia

 Chenab  Katra  India

 Wushan  Chongqing  China

 Xinguang  Quangdong  China

 Caiyuanba  Chongqing  China

 Wanxian  Wanzhou  China

Figura 2.7: Ponte da Arrábida - Porto, Portugal (1963)



2.1.3. PONTES SUSPENSAS

As pontes suspensas,  actualmente, possuem estruturas de suporte que permitem o vencimento dos
maiores vãos, sendo os cabos de aço suspensos seus os elementos principais. 

O tipo estrutural inerente destas pontes é bastante antigo. As primeiras pontes suspensas surgiram nos
anos 100 D.C., todavia, as actuais têm origem nas primeiras pontes Incas (séc. XV/XVI), construídas
em corda e de uso exclusivamente pedonal. (figura 2.9)

Os elementos fundamentais das  pontes  suspensas contemporâneas são os  pilares,  o tabuleiro e os
cabos.  O  modelo  da  suspensão  de  cabos,  aplicado  aos  tabuleiros  suspensos  modernos,  foi
desenvolvido no século XIX. Nessa altura, equiparadas aos cabos, eram utilizadas correntes de ferro
(figura 2.10), que substituíam as precedentes cordas de muito menor resistência. Actualmente os cabos
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Figura 2.8: Ponte D. Luiz I sobre o Rio Douro, Porto – Portugal (1886)

Figura 2.9: Última ponte inca em corda existente
(http://rutahsa.com)



são constituídos por enúmeros de cordões formados por arames de aço compactamente agregados, que
conferem uma enorme resistência à tracção.

Os pilares apoiam os cabos a partir do respectivo topo e estes suportam o tabuleiro até atingirem o
próximo pilar ou um suporte ancorado no solo. Entre dois pilares, o cabo descreve uma trajectória
correspondente a aproximadamente uma catenária (figura 2.11). 

A partir dele, numerosos pendurais fazem a ligação vertical com os vários segmentos do tabuleiro,
estabelecendo-se  assim uma  transmissão  de  esforços  deste  para  o  cabo e  posteriormente  para  os
pilares,  ou  para  as  ancoragens  no  solo.  Deste  modo  o  tabuleiro  fica  suspenso  em  todo  o  seu
comprimento e submetido a esforços mais reduzidos absorvidos pelo cabo, o que permite torná-lo
mais delgado. Contudo, é pertinente uma análise exaustiva aos efeitos do vento, que poderão tornar o
tabuleiro flexível muito instável. Rigidez é algo que os tabuleiros muito delgados necessitam através
de sistemas auxiliares.
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Figura 2.11: Forma e equação da catenária
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Figura 2.10: Ponte de Bristol (1864) - Bristol, Inglaterra, Reino Unido. Na imagem
estão evidenciadas as correntes que suspendem o tabuleiro, hoje substituídas por

cabos de aço (www.essential-architecture.com)



Na  era  moderna,  a  tecnologia  impulsionadora  das  pontes  suspensas  foi  a  utilizada  na  ponte  de
Brooklyn sobre o Rio East, em Nova Iorque. Construída em aço, em 1869, com 486m de vão principal
e 1834m de comprimento (figura 2.12), foi considerada até 1903 a ponte com maior vão suspenso. Foi
posteriormente suplantada, neste detalhe, pela ponte de Williamsburg, com 488m. 

A ponte de Brooklyn tem todavia uma característica particular: o sistema de suspensão do tabuleiro é

do tipo combinado, ou seja, é suspensa por cabos e atirantada simultaneamente. Este sistema introduz
rigidez no sistema e foi escolhido devido ao colapso da ponte suspensa sobre o rio Ohio, em Whelling,
provocado pelo vento e pelo défice da referida rigidez. Além disso possui quatro planos de cabos que
suportam 2 tabuleiros adjacentes.

Esta ponte, construída pelo engenheiro  Jonh A. Roebling, revelou-se bastante sólida pois os tirantes
conferiam-lhe uma significativa rigidez. Esta questão levou-o a afirmar que “A capacidade de suporte
apenas dos tirantes, é de 15000 toneladas, suficiente para suportar a parte superior do tabuleiro. Caso
os tirantes sejam removidos a ponte poderá flectir mas não cairá.”

É oportuno referir um caso concreto, que marca o início dos estudos do vento e que é um dos mais
conhecidos eventos da história da engenharia civil no domínio da construção de pontes – o colapso da
Ponte Tacoma Narrows (figura 2.13).
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Figura 2.12: Ponte de Brooklyn – Nova Iorque, EUA (http://en.structurae.de)

Figura 2.13: Colapso da Ponte Tacoma Narrows I – Tacoma, EUA



No dia  7  de  Novembro  de  1940,  a  ressonância  mecânica  demonstrou o  seu  poder  de  destruição
despertada pelo vento que soprava a uma velocidade próxima dos 68 km/h. A ponte oscilou em modo
de  torção  durante  cerca  de  uma  hora.  A capacidade dúctil  da  ponte  evitou que  houvesse  vítimas
mortais, mas às 11h do mesmo dia a ponte colapsou e caiu sobre o rio.

A partir deste dia, estudos dinâmicos e aerodinâmicos passaram a ser imprescindíveis na construção
das pontes suspensas. Com base nos referidos estudos foram analisados os efeitos que até então não
tinham sido suficientemente investigados e que provocaram este desastre.

Posteriormente,  foi  construída  uma segunda  ponte  Tacoma Narrows  em 1950  (figura  2.14),  com
alterações que corrigiram fundamentalmente a rigidez do tabuleiro (a espessura aumentou de 2.4m
para 10m), tornando remota a possibilidade de instabilidade dinâmica. 

Além destes  casos notáveis  outros  apareceram mais  recentemente,  que evidenciam a significativa
capacidade de suporte do tipo estrutural de suspensão por cabos. É possível referir alguns nomes, a
título de exemplo, de algumas pontes que marcaram a história da engenharia civil: a ponte Golden
Gate (vão central de 1280m, construída em 1937 nos Estados Unidos), a ponte Verrazano-Narrows
(vão central de 1298m, construída em 1964 nos Estados Unidos), a ponte Tsing Ma Bridge (vão maior
de 1377m, construída em 1997 na China), a ponte 25 de Abril (vão central de 1013m, construída em
1966 em Portugal) e finalmente a ponte com maior vão do mundo actualmente, a ponte Akashi-Kaikyo
(vão central de 1991m, construída em 1998 no Japão) (figura 2.15).

A tabela 2.2 refere as dez pontes com maior vão, construídas, ou em construção, actualmente.
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Figura 2.14: Tacoma Narrows II - Tacoma, EUA
(http://en.structurae.de)

Tabela 2.2: Pontes suspensas de maior vão em todo mundo

Name Span Location Year

1991 1998

1650 2008

Great Belt Bridge 1624 1998

1490 Yangtze River, China 2005

Humber Bridge (The largest from 1981 until 1998) 1410 Barton-upon-Humber -Kingston upon Hull, United Kingdom 1981

1385 Yangtze River, China 1999

1377 1997

1298 1964

1280 2007

Akashi-Kaikyo Bridge Kobe-Naruto Route, Japan

 Xihoumen  Zhoushan Island, China

Halsskov-Sprogø, Denmark

Runyang Bridge

Jiangyin Suspension Bridge

Tsing Ma Bridge (the largest carrying road and rail traffic) Tsing Yi-Ma Wan, Hong Kong, China

Verrazano-Narrows Bridge (The largest from 1964 until 1981) New York City (Brooklyn–Staten Island), USA

 Yangluo  Wuhan, China



As pontes atirantadas, tal como o nome indica, possuem tirantes que suportam o tabuleiro e estão sob
estado de tensão (tracção). Para descarregar os esforços a que estão sujeitos, os tirantes ancoram em
pilares de altura variável, que por sua vez os transmitem, por compressão, às fundações e ao solo.

A vantagem deste tipo estrutural, relativamente a outros, está na forma como suporta o tabuleiro. Os
numerosos cabos de aço que sustentam o tabuleiro fazem-no progressivamente em direcção à zona
central do vão, criando uma dissipação constante dos esforços. Esta disposição permite que este tipo
estrutural vença vãos maiores do que, por exemplo, as pontes em arco e as pontes em viga. Assim, as
pontes deste tipo podem vencer vãos até 900m aproximadamente, ficando mesmo assim muito aquém
das pontes suspensas por cabos, as quais, através de um sistema semelhante, conseguem um alcance
bastante maior.

Na ligação dos cabos, no topo dos pilares, é usualmente aplicada, uma ancoragem a montante e jusante
do pilar, o que permite assim a compensação de reacções horizontais nas fundações e de momentos
flectores que possam afectar negativamente a estabilidade da torre. Alternativamente, coloca-se um
sistema de rótula  e  faz-se  passar  o cabo contínuo sobre  o topo do pilar,  eliminando desta  forma
totalmente  os  esforços  horizontais.  O  problema  destes  esforços  está  no  local  de  aplicação
relativamente  à fundação.  Como as  torres  são relativamente  altas,  o  braço do  binário é  grande e
provoca momentos flectores extraordinários.

A construção de pontes atirantadas passou por três fases principais. A primeira fase, foi caracterizada
pelo início do desenvolvimento de um tipo estrutural que prometeu um progresso significativo.  O
começo do  impressionante  desenvolvimento  moderno  das  pontes  atirantadas,  foi  conseguido  pela
ponte Strömsund, na Suécia (figura 2.16), finalizada em 1955 e aberta ao trânsito no ano seguinte. Esta
ponte  possui  um vão principal  de  182.6m,  acompanhado por  dois  vãos secundários  de 74.7m.  O
espaçamento entre os dois pares de cabos, que suportam cada extremidade do tabuleiro, é grande –
típico do design das pontes atirantadas da época – e o tabuleiro é em aço.

Surgem seguidamente pontes com vãos cada vez maiores,  nas quais se utilizou o betão armado e
processos anti-corrosão mais eficazes. 
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Todavia, a característica mais notável, na transição para a segunda fase, e que marca o término dos
anos 60, no que respeita ao avanço tecnológico dos sistemas estruturais de pontes atirantadas, é o
número de tirantes que suportam o tabuleiro. A tendência para aplicar um pequeno número de cabos
desvanece-se  e  começa-se  a  usar  um  sistema  de  múltiplos  cabos. Estes  apresentam  numerosas
vantagens,  nomeadamente,  a  possibilidade  de  construir  tabuleiros  mais  delgados,  sem  recurso  a
suportes temporários, devido ao encurtamento das ligações entre os cabos e o tabuleiro. Isto diminuía
desta forma os esforços dos segmentos suspensos e reduzia as grandes forças concentradas aplicadas.
Aumentava também desta forma a segurança aquando da substituição dos tirantes na manutenção da
ponte.

Um exemplo concreto, que apresenta claramente as características da segunda geração, acarretando
inclusive  um plano  central  de  tirantes  numa  estrutura  de  betão,  é  a  ponte  Brotonne,  em França,
construída em 1977 (figura 2.17).

Finalmente, a terceira e presente fase deste tipo estrutural de pontes propõe uma suspensão integral do
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Figura 2.17: Ponte de Brotonne (França) - Ponte característica da
segunda geração de pontes atirantadas (http://en.structurae.de)

Figura 2.16: Primeira ponte atirantada moderna - Ponte de Strömsund
(1956), Suécia (Andreas Stedt, 2002)



tabuleiro por tirantes, que atingem espaçamentos muito pequenos (da ordem dos 10m em média). Com
este apoio distribuído, conseguem-se momentos flectores baixos, o que possibilita a construção de
tabuleiros cuja espessura é independente do comprimento do vão, podendo portanto, ser alcançados
facilmente os 1000m. Uma ponte que concentra esta a nova tecnologia, e é hoje a estrutura atirantada
com maior vão, é a ponte de Tatara no Japão (figura 2.18).

A tabela  2.3,  apresenta  as  dez  pontes  atirantadas  de  maior  vão,  actualmente  construídas,  ou  em
construção.

2.1.5. PONTES STRESS RIBBON

Inovadoras e com um design extraordinariamente simples, as pontes deste tipo estrutural conseguem
vencer vãos superiores aos de uma ponte em viga ou em pórtico com uma quantidade mínima de
material e pouca necessidade de manutenção. O seu aspecto é esteticamente agradável e o tabuleiro
consegue ser extremamente delgado.

A complexidade de uma ponte  está normalmente  interligada com a dificuldade de se  suportar.  O
principal  objectivo do engenheiro e do arquitecto é encontrar uma solução económica e eficiente.
Assim, na maioria dos casos, quanto mais elaboradas e volumosas forem as infraestruturas de suporte
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Tabela 2.3: Pontes atirantadas de maior vão em todo mundo

Name Span Location Year

1088 2009
1018 2008

890 1999

856 1995

800 2009
730 2010
648 2005
628 2001
628 2001

 Sutong  Suzhou-Nantong,China
 Stonecutters  Hong Kong, China
Tatara Bridge 

(Largest since 1999)
Seto Inland Sea, Japan

Pont de Normandie 
(Largest from 1995 to 1999, currently largest in Europe)

Le Havre, France

 Incheon-2  Incheon-Songdo, South Korea
 Chongming  Shanghai, China
 Nanjing-3  Nanjing, China
 Nanjing-2  Nanjing, China

Second Nanjing Yangtze Bridge Nanjing, Jiangsu, China (Yangtze River)

Figura 2.18: Ponte Tatara (Japão) - Maior atirantada
actualmente construída com maior de vão central (890m)



mais dispendiosa será a ponte. Torna-se então fundamental simplificar a estrutura e as pontes do tipo
stress ribbon conseguem ser as que melhor conseguem obedecer a este princípio.

Este tipo construtivo foi introduzido por  Ulrich Finsterwalder, quando propôs pré-esforçar cabos de
aço  embebidos  numa  laje  delgada  que  seria  directamente  solicitada  por  cargas  exteriores.  O
descarregamento das forças é efectuado em robustas ancoragens nas extremidades. O resultado final é
extremamente apelativo do ponto de vista económico e estético.

A estrutura de suporte resume-se então muitas vezes aos cabos pré-esforçados, todavia, na necessidade
de aumentar o comprimento do vão, utilizam-se alternativas como arcos ou cabos de suspensão que
absorvem os grandes esforços que se concentram a meio vão. Assim o sistema clássico de pontes do
tipo “stress ribbon” passa a denominar-se de híbrido.

Habitualmente  estas  estruturas  costumam  ser  mais  económicas  devido  à  sua  simplicidade.  Os
elementos que determinam o seu custo são geralmente as ancoragens que resistem ao pré-esforço dos
cabos. Assim, intuitivamente, conclui-se que pontes com maiores vãos ou tabuleiros mais robustos,
com maior peso próprio suspenso, serão mais dispendiosas.

A forma que descreve o tabuleiro em perfil é a de uma catenária (figura 2.11). Desta forma, o peso
próprio da estrutura ou das cargas exteriores aplicadas irão alterar a flecha da catenária que terá que
ser controlada. Uma das formas de controlar esta deformação, além da tensão nos cabos, é o aumento
da rigidez do tabuleiro, o que poderá incrementar o seu peso próprio e desta forma ser desfavorável à
capacidade resistente das ancoragens.

Como foi  citado anteriormente,  estas  pontes para poderem atingir  maiores  vãos terão que possuir
elementos  estruturais  adicionais  que  dispersem as  tensões  do  tabuleiro  para  fundações.  Assim os
pilares ou os arcos podem apresentar-se como uma boa solução, estes últimos equilibrando as forças
horizontais e transmitindo às fundações forças verticais. (figura 2.19) O efeito compensador das forças
horizontais elimina um dos maiores inconvenientes deste tipo estrutural, ou seja, o descarregamento
nessa direcção.
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Figura 2.19: Imagem montagem da ponte pedonal Phyllis Tilley Memorial que estará concluída em
2010, Estados Unidos da América  (http://westandclear.com)



Outra forma de apoiar o tabuleiro é através de cabos que o suspendem. Neste tipo de solução os cabos
são  tanto  localizados  no  interior  do  tabuleiro  (neste  caso  pré-esforçados)  como  no  exterior
transmitindo parte das solicitações às torres. Consegue-se assim aumentar a gama de vãos vencidos
por estas pontes e simultaneamente conseguem-se soluções estruturais muito apelativas.

Para  além das  pontes  também  são  construídos  outros  tipos  de  estruturas  com o  mesmo  sistema
estrutural, como por exemplo, coberturas (figura 2.20).

2.2. MATERIAIS

2.2.1. AÇO

2.2.1.1. Generalidades

O aço é aplicado pela sua excelente resistência aos esforços de tracção, propriedade que lhe é atribuída
pela presença de uma determinada quantidade de carbono na sua constituição. 

Aos materiais que combinam um ou mais elementos, sendo um deles, no mínimo, metálico e os outros
químicos, atribui-se-lhes o nome de ligas metálicas. Estas apresentam características diferentes umas
das outras através sua composição. Essas características são essencialmente físicas como a resistência
e  a  elasticidade,  profundamente  importantes  na  construção.  O  aço  ganhou  importância,  pois  a
combinação do ferro (elemento metálico)  com o carbono (elemento químico) deu-lhe uma grande
capacidade de resistência. Além disso, a sua grande ductilidade permite a ocorrência de deformações
apreciáveis visíveis antes da rotura.

Nos tempos que antecederam o aparecimento do aço a custos aceitáveis, porque a sua produção era
dispendiosa e difícil, o material substituto utilizado era o ferro, com grande percentagem de carbono e
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Figura 2.20: Cobertura exterior do Pavilhão de Portugal (Expo 98 - Portugal)
(http://www.lpmcom.pt)



algumas impurezas. Este, apesar de ser maleável, apresentava pouca resistência.

O ferro tem uma história muito antiga. A sua descoberta ocorreu no Egipto a cerca de 3000 A.C.. A
produção deste era rudimentar e foi evoluindo progressivamente, tornando-se um material cada vez
mais puro e fácil de executar. 

Mais recentemente o denominado ferro forjado aparece, apresentando-se como um material mais puro
e com alguma percentagem de carbono, mas ainda assim muito reduzida. Todas as ligas de ferro
produzidas até ao séc. XIV classificam-se como ferro forjado. 

Sucintamente,  pois não é do âmbito deste  trabalho uma descrição pormenorizada dos métodos de
produção, o ferro era produzido em fornos onde se aquecia carvão e minério de ferro, resultando numa
mistura de ferro fundido preenchido por um composto de impurezas, escórias e cinzas do carvão. 

Após o séc. XIV, aumentaram a dimensão da produção e o teor em carbono (cerca de 3,5 a 5%),
resultando da directa fusão do minério de ferro com carvão e calcário. O alto teor em carbono torna o
material mais frágil, fracturando facilmente. O nome deste composto altamente carbonatado é gusa
(figura 2.21). Esta, além dos componentes supracitados, possui também na sua composição fósforo,
manganês, silício e enxofre.

Posteriormente, ao eliminar-se parte do teor em carbono da gusa (afinação), para valores até aos 2%
aproximadamente, foi possível produzir aço. Estas menores quantidades de carbono contribuíram para
a  menor  fragilidade  do  material,  ganhando  desta  forma  maior  atractividade  em  muitas  áreas,
nomeadamente  na  área  da  construção.  O  carbono  e  outros  elementos  actuam  como  agentes  de
endurecimento a nível molecular .

Nos tempos de decorrem, atendendo às preocupações ambientais e na tentativa de diminuir a poluição
com vista a um desenvolvimento sustentável, a produção do aço é efectuada a partir do consumo de
resíduos metálicos, ou seja, a sucata. 

É o forno eléctrico de arco voltaico (figura 2.22) que funde a sucata, e através de uma afinação, que
controla a composição química do produto, produz aço bruto, pronto a ser tratado para as suas demais
utilizações.
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Figura 2.21: Gusa fundida a ser vertida pronta para a
afinação (Microsoft Student 2008)



As propriedades mecânicas do aço, como a resistência, a elasticidade, ductilidade e rigidez variam
consoante a sua composição de elementos químicos, ou seja, são dependentes do tipo de liga metálica
em questão, dos tratamentos a quente e mecânicos.

Neste  subcapítulo  serão  analisadas  essencialmente  as principais  propriedades mecânicas  do  aço  e
outras  características  que  determinam o  seu  comportamento  em serviço.  Consecutivamente  serão
também indicadas as alterações físicas ou químicas que lhes estão associadas.

2.2.1.2. Ductilidade e rigidez. Lei de Hooke

O ensaio mais adequado para a determinação das propriedades mecânicas do aço é o ensaio de tracção.
Consiste na aplicação de uma força crescente de tracção a um varão de aço e registo dos valores de
tensão-extensão. O gráfico típico de um ensaio à tracção para um aço dúctil é representado na figura
2.23.

Existem duas  zonas  representadas  a  cores  distintas  que  coincidem com,  respectivamente,  a  zona
elástica e a plástica. A zona elástica é caracterizada por um comportamento elástico do material, ou
seja, a extensão, ε, aumenta linearmente com a tensão, σ. Caso seja feita uma descarga, a deformação é
totalmente recuperada e o material volta ao seu comprimento original. É nesta região elástica que o
aço obedece à lei de Hooke que traduz a lei de proporcionalidade entre tensões e extensões:

=E .
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Figura 2.22: Forno eléctrico de arco voltaico



O factor de proporcionalidade,  E,  é  denominado módulo de Young,  ou módulo de elasticidade, e
caracteriza a rigidez de um material. Assim, é possível definir elasticidade como uma propriedade que
descreve a capacidade de um material retornar à forma original, após a remoção da força exterior
actuante. Este parâmetro é constante para cada metal ou liga metálica, ou seja, não varia com a sua
composição química ou outro tipo de tratamentos, depende apenas de forças inter-moleculares.

O valor limite para o qual é ainda válida a lei de Hooke é a tensão limite de proporcionalidade e está
representada no gráfico como tensão de cedência (σced). A partir desse valor o aço comporta-se de
forma  plástica,  absorvendo  deformações  residuais  que  nunca  serão  recuperadas  numa  eventual
descarga.  É nesta  região,  que se  denomina zona plástica,  que o aço atinge  o seu maior  valor  de
resistência – tensão de última (σult).

A extensão da zona plástica tem um significado importante que define o tipo de aço em estudo. Caso
esta seja prolongada, apresentando significativas deformações à medida que a tensão varia lentamente,
estamos perante um aço com grande ductilidade. Este termo indica a capacidade de um material se
deformar sem romper sob acção de uma carga crescente. De facto, logo no início deste subcapítulo o
gráfico acima apresentado foi classificado como o resultante de um ensaio de aço dúctil.

Outra particularidade deste tipo de materiais dúcteis é apresentar uma zona de cedência (figura 2.24),
que caracteriza a transição entre o comportamento proporcional elástico e o plástico, onde, para uma
tensão aproximadamente constante, existe alongamento.

Se este é o comportamento de um aço dúctil, é aceitável afirmar que na ausência de ductilidade não
haverá uma deformação tão acentuada e, consequentemente, a rotura apresenta-se eminente para uma
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Figura 2.24: Patamar de cedência do aço

Figura 2.23: Relação esquemática de tensões-extensões para um
ensaio à tracção de um aço



pequena extensão. Os aços que apresentam este comportamento são classificados como aços duros
(figura  2.25).  Normalmente  são  produzidos  a  partir  de  aços  dúcteis  (ou  macios)  e  submetidos  a
tratamentos especiais, alterando as suas propriedades. Os tratamentos serão posteriormente analisados
em subcapítulo próprio identificando os seus  efeitos fundamentais.

Em síntese, a forma e amplitude do diagrama tensão-extensão depende de alguns factores como: a
composição do aço, o tratamento térmico a que o aço foi submetido, a temperatura a que é efectuado o
ensaio, a história do aço relativamente a deformações plásticas e ao estado de tensão inicial.

2.2.1.3. Fluência e fadiga

A utilização do aço na construção implica o conhecimento das suas características principais e do seu
comportamento quando sujeito a determinadas acções. 

Na realidade, a aplicação de uma carga inferior à sua resistência de cedência não provocará certamente
um deslocamento superior àquele que é dado pela deformação linear e que obedece à lei de Hooke.
Mas isto apenas se verifica no caso de o tempo de aplicação da carga ser curto. Quando se prolonga
este intervalo de tempo, surgem deformações residuais, que evidenciam uma característica de todos os
materiais: a fluência. 

A fluência  define-se  como  uma  progressiva  e  permanente  deformação  (plástica),  que  resulta  da
aplicação constante de uma força num material. Existem vários factores que influenciam a maior ou
menor deformação por fluência característica desse material, nomeadamente, a temperatura, a tensão
aplicada, a velocidade de deformação e o tempo de aplicação da carga. Relacionada com o aumento de
temperatura  está  a  velocidade  deformação,  que,  para uma carga  constante,  é  mais  elevada.  Algo
semelhante acontece se se aumentar a tensão aplicada para determinado intervalo de tempo fixo.

A fluência é um característica muito importante pelo que, a sua não consideração no dimensionamento
de uma estrutura, pode provocar danos ou mesmo chegar à rotura para cargas actuantes de serviço.
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Para se estudar exaustivamente este efeito pernicioso são efectuados ensaios onde se fazem intervir os
factores  supra-citados,  analisando  os  seus  efeitos.  O  ensaio  de  fluência  consiste  na  medição  da
deformação de uma peça ao longo do tempo, mantendo constante a carga aplicada e a temperatura.
Pretende-se assim, verificar que deformações surgem aquando da aplicação de uma carga inferior à de
rotura e quanto tempo poderá demorar até que este material possa eventualmente romper.

O gráfico típico deste ensaio (figura 2.26) apresenta a variação das deformações em função do tempo.
Note-se que a variável temporal toma valores bastante alargados em alguns ensaios, podendo chegar a
um ano ou até suplantar este limite.

A fluência  apresenta  3  estágios  distintos.  O  primeiro,  apresenta  uma  velocidade  de  deformação
decrescente devido ao endurecimento do material e a fluência denomina-se primária ou transitória. 

No  segundo  estágio  (fluência  secundária  ou  estacionária)  a  velocidade  de  deformação  é  quase
constante, provocada pelo deslizamento dos grãos do material e sua acomodação ao esforço. É aqui
que a  temperatura  tem o seu papel  fundamental  pois, caso aumente,  a  velocidade de deformação
também e este estágio torna-se mais curto.

Por fim, a velocidade de deformação cresce consideravelmente devido a um grande movimento de
discordâncias e atinge-se a rotura. Classifica-se a fluência deste estágio de terceária.

Com igual importância e imprescindível consideração, a fadiga apresenta-se como um factor que pode
ser  definido  como  uma  progressiva  degradação  das  propriedades  do  material  quando  é  sujeito  a
solicitações cíclicas.  Este tipo de solicitações são bastante  comuns em estruturas,  provenientes  de
acções de carácter dinâmico, como as aplicadas por veículos, sismos, vento, máquinas, etc.

Uma  vez  mais,  é  possível  chegar  à  rotura  de  um  elemento  estrutural  com  cargas  inferiores  às
esperadas,  caso as forças cíclicas ultrapassem um determinado valor – limite de fadiga. Este limite
corresponde a uma tensão, abaixo da qual  o material suporta um número ilimitado de ciclos, sem
atingir a rotura.
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Figura 2.26: Variação da deformação de um aço com o tempo, aquando da
aplicação de uma carga constante. Os três estágios diferentes de fluência
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A fractura provocada pela fadiga inicia-se com uma nucleação da fissura e consequente propagação,
que diminui a secção do elemento. Quando a área da secção é tal que não suporte a carga aplicada, dá-
se a rotura por fadiga. 

Durante o processo de carregamento cíclico, a estrutura não aparenta qualquer deformação, contudo
pequenas fracturas vão aparecendo internamente e progressivamente aumentando.

Para determinar a probabilidade de rotura por fadiga de um material efectuam-se os chamados ensaios
de fadiga. Consistem na aplicação cíclica de forças com uma máquina hidráulica e o consequente
registo das deformações resultantes registadas por um extensómetro (figura 2.28). 

O gráfico genérico resultante está representado na figura 2.27, e evidencia duas zonas distintas em
cada meio-ciclo. Uma correspondente à deformação elástica, proporcional à carga aplicada, e outra à
zona plástica.
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2.2.1.4. Composição

Os aços possuem uma propriedade particular que lhes confere resistência suficiente para os tornar
extremamente  competitivos  como  material  de  construção.  Além  disso  a  sua  ductilidade  permite
comportamentos ideais para as estruturas, antecedendo a rotura através de uma deformação plástica
alongada. Todas estas características são influenciadas pela composição química deste material.

O aço é constituído quimicamente por:

– carbono;

– silício;

– manganês;

– níquel;

– vanádio;

– molibdénio;

– crómio.

Todavia, nem todos os aços possuem todos estes componentes, nem a sua quantidade individual é fixa,
existindo assim variados tipos de aço com diferentes propriedades.

O conhecimento destes componentes, exige uma análise individual, para uma boa compreensão da sua
influência.

O carbono,  de  símbolo  químico,  C,  é  indubitavelmente  o  elemento  mais  importante  e  que  mais
exaustivamente será analisado. A sua influência afecta fundamentalmente a rigidez, a resistência, a
ductilidade e o ponto de fusão. 

À medida que a quantidade de carbono aumenta verificam-se o seguinte comportamento do aço:

– aumenta a rigidez;

– aumenta a resistência;
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Figura 2.28: Máquina hidráulica que ensaia varões de aço
com solicitações cíclicas



– fica menos dúctil;

– menor resistência à temperatura e consequentemente menor ponto de fusão.

Significa então, que um aço com mais carbono é mais resistente mas, simultaneamente, também é
menos dúctil. O aumento de resistência é claramente vantajoso, contudo a perda de ductilidade pode
ser prejudicial, o que obriga a que haja um rigoroso controlo da quantidade de carbono.

Consoante  a  percentagem  de  carbono  presente  no  aço,  este  pode  ter  determinadas  dignações  e
características (tabela 2.4).

Tabela 2.4: Classificação dos aços consoante o teor de carbono

Designação % Carbono Características

Aço extra-doce < 0.15% Pouca resistência

Barato e maleávelAço doce 0.15% - 0.25%

Aço meio doce 0.25% - 0.40% Aços mais utilizados

Equilíbrio entre ductilidade e resistênciaAço meio duro 0.40% - 0.60%

Aço duro 0.60% - 0.80%
Aço rijo

Pequena ductilidade

Aço extra-duro 0.80% - 1.20%
Aço muito rijo

Muito pequena ductilidade

O  equilíbrio  entre  ductilidade,  resistência  e  outras  propriedades  secundárias  exige  que  os  aços
possuam quantidades de carbono entre 0.25 a 0.6%. E, de facto, os aços mais utilizados na construção
estão incluídos neste intervalo.

Além  destes  elementos  químicos,  existem  outros  que  de  uma  forma  mais  ou  menos  explicita
influenciam o comportamento do aço. A tabela 2.5 indica quais os efeitos dos respectivos elementos
no aço.

Tabela 2.5: Efeitos dos elementos químicos no aço (http://www.diferro.com.br)

Propriedades C Mn P S Si Ni Cr Mo V Al

Aumenta a dureza

Aumenta a resistência

Diminui a ductilidade

Diminui a soldabilidade

Desoxidante

Aumenta a resistência ao impacto

Aumenta a resistência à corrosão

Aumenta a resistência à temperabilidade

Aumenta a resistência à abrasão

Aumenta a resistência a altas temperaturas

Legenda: C – Carbono, Mn – Manganês, P – Fósforo, S – Enxofre, S – Sódio, Si – Silício, Ni – Níquel, Cr – Crómio, Mo – Molibdénio, V – Vanádio,

Al – Alumínio.
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2.2.1.5. Tratamentos

Além da composição química, as propriedades dos aços podem ser alteradas através de tratamentos
mecânicos, térmicos, termo-mecânicos, termo-químicos e superficiais. 

Os mais importantes, e que serão posteriormente evidenciados e desenvolvidos, são os tratamentos
mecânicos  e  térmicos,  que  através  de  processos  de  deformação  ou  processos  de  aquecimento  e
arrefecimento  alteram  propriedades  tais  como:  dureza,  tensões  internas,  ductilidade,  corrosão,
resistência a acções aplicadas, etc. Geralmente, quando se procede ao tratamento do aço, alterando
algumas das suas  propriedades  com o objectivo  de  beneficiar  determinadas características,  outras
serão  prejudicadas.  O  exemplo  mais  comum  é  o  tratamento  mecânico  do  aço,  tornando-o  mais
resistente, contudo a sua ductilidade tenderá a diminuir.

Tratamentos Mecânicos

Os tratamentos mecânicos usualmente aplicados são a laminagem a quente, a frio e a trefilagem e
estiragem. 

A laminagem consiste num processo de compressão e estiração do aço através de cilindros e calibres.
Pretende-se  desta  forma  obter  uma  determinada  secção  final  para  os  biletes  e  aumentar  o  seu
comprimento.

Este método, quando é efectuado a uma temperatura superior à de cristalização do aço (mas inferior à
de fusão), é denominado laminagem a quente (figura 2.29). 

Quando a temperatura é inferior à de cristalização a laminagem designa-se a frio.  Nesta última, é
corrente o aparecimento de tensões internas no aço em estado cristalizado, causado pelo estiramento,
que podem ser eliminadas através da aplicação de tratamentos térmicos.

É fundamental salientar que a matéria prima utilizada para a laminação a frio, trefilagem e estiragem é
o aço laminado a quente.

A estiragem consiste na aplicação de uma tracção aos elementos de aço com o objectivo de diminuir a
sua secção.  Quando é  efectuada  através  de  fieiras,  ou  seja,  quando o  aço  é  forçado a  atravessar
orifícios  de  moldagem,  sendo  simultaneamente  traccionado,  o  processo  passa-se  a  denominar
trefilagem.  Desta  forma,  evita-se  um  inconveniente  característico  da  estiragem,  que  consiste  na
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Figura 2.29: Esquema representativo de dois cilindros de laminagem a
quente. Os grãos são deformados quando a peça é laminada e
posteriormente recuperam a sua forma inicial, não originando o

aparecimento de tensões internas



homogeneização deficiente do fio, apresentando secções variáveis ao longo do comprimento.

Tratamentos Térmicos

Os tratamentos térmicos são um conjunto  de operações  de  aquecimento  e  arrefecimento  que,  em
condições controladas, alteram as propriedades dos aços sem modificar a sua estrutura e composição
química.

Os principais  factores  de controlo são o aquecimento,  o  tempo de permanência  à  temperatura  de
aquecimento e a velocidade de arrefecimento. A conjugação destes, de forma variável, origina diversos
tratamentos que conduzem a diferentes propriedades finais nos aços. 

A principal  intensão  destes  tratamentos  é  o  aquecimento  acima  da  temperatura  crítica,  formando
austenite, um composto que pela forma como é arrefecido confere diferentes características mecânicas
ao aço. 

Assim, enumeram-se abaixo os diferentes tratamentos térmicos existentes.

• Recozimento

Caracteriza-se  por  um  aquecimento  a  temperaturas  superiores  ou  inferiores  à  crítica  e  por  uma
velocidade de arrefecimento lenta. 

No caso de a temperatura de aquecimento ser superior à crítica o recozimento denomina-se completo e
há um ajustamento dimensional do grão. Quando é inferior, o recozimento destina-se ao alívio de
tensões internas do aço. Adicionalmente, são também ajustadas outras propriedades mecânicas como a
dureza e ductilidade.

• Normalização

Distingue-se  do  anterior  por  possuir  um  arrefecimento  mais  rápido.  Utiliza-se  para  refinar  a
granulometria e como tratamento preliminar à têmpera e revenido, transformando a estrutura mais
homogénea.

• Têmpera e Revenido

Consistem em dois tratamentos sucessivos complementares. A tempera, através de um aquecimento a
temperaturas superiores à crítica e a um arrefecimento rápido, aumenta a dureza e resistência, mas
diminui a ductilidade. O aparecimento de tensões internas, impõe uma correcção através da aplicação
do revenido, que as elimina e equilibra a dureza e a ductilidade. Estas correcções são efectuadas com
um aquecimento inferior à temperatura de austenização.

• TEMPCORE

Consiste num processo de arrefecimento brusco, logo após a laminagem a quente, onde forma uma
camada superficial com capacidades muito resistentes. Todavia, o interior do elemento continua a uma
temperatura muito alta que reaquece novamente a superfície.  Finalmente o arrefecimento ocorre à
temperatura ambiente. 
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Uma maior velocidade de arrefecimento revela melhores características resistentes do aço.

Uma excelente ductilidade, resistência mecânica e boa soldabilidade são próprias dos aços obtidos
pelo processo TEMPCORE.

2.2.1.6. Novos desenvolvimentos

Na abordagem anterior aos aços, verificou-se que estes possuem uma grande variedade de factores que
influenciam o seu comportamento. 

A evolução tecnológica proporciona a renovação constante dos materiais de construção, os quais vão
progressivamente vencendo as actuais limitações e alcançando patamares cada vez mais ambiciosos de
eficiência, rentabilidade e segurança.

Aços de alta resistência

Os aços de alta  resistência  podem ser  definidos como aqueles  que  mantém equilibradas todas as
importantes propriedades do aço como a ductilidade, a rigidez, a soldabilidade, a resistência à corrosão
e,  simultaneamente,  conseguem  atingir  elevadas  resistências  aos  esforços  aplicados,  conservando
sempre um binómio qualidade/preço aceitável. 

Os aços de alta resistência começaram a ser desenvolvidos na década de 90, e a partir daí, muitas
estruturas,  nomeadamente  pontes,  têm  sido  construídas  com  estes  materiais.  Grande  parte  delas
conseguiu um orçamento mais  económico,  pois os aços de elevada resistência são mais  rentáveis
porque tornam as estruturas mais simples e leves.

Uma das dificuldades mais comuns neste tipo de aços é a soldabilidade. Normalmente procede-se ao
pré-aquecimento  para  facilitar  a  operação,  no  entanto,  os  aços  de  alta  resistência  apresentam
frequentemente maiores problemas na soldabilidade que os outros tipos de aço. Mesmo assim, com um
controlo preciso de temperatura e de energia utilizada na soldadura, podem-se realizar soldaduras de
boa qualidade.

O desenvolvimento dos aços de alta resistência, tem actualmente grande preocupação na qualidade das
soldaduras e nos seus custos, tentando progressivamente melhorar estas condições.

A alta resistência à corrosão é uma outra característica fundamental destes aços, podendo estes ser
submetidos a climas severos sem a necessidade, na generalidade dos casos, de pintura ou recobrimento
protector.

• Aço Estrutural

O aço estrutural consegue atingir, hoje em dia, valores de tensão de cedência na ordem dos 700MPa e
possui uma percentagem de carbono bastante reduzida (~0.10%-0.20%).  

Foi  desenvolvido  visando  ultrapassar  alguns  limites  de  construção,  principalmente  a  resistência,
possibilitando a elaboração de projectos mais ambiciosos, que desafiam constantemente engenheiros,
no âmbito das super-estruturas onde são especialmente enquadradas as pontes.

Como referência às normas americanas, a tabela 2.6 apresenta a comparação da composição de quatro
aços  estruturais  de  alta  resistência  (High Performance  Steel  –  HPS),  desenvolvidos pela  Federal
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Highway  Administration e  actualmente  bastante  utilizados  nas  diversas  construções  de  grande
envergadura.

Tabela 2.6: Composição dos aços estruturais de alta resistência actualmente produzidos (Use and Application of

High-Performance Steels for Steel Structures, 2005)

Designação C Mn P S Si Cu Ni Cr Mo V Al N

Antigo HPS 70W
Min - 0.8 - - 0.25 0.2 - 0.4 - 0.02 - -

Max 0.19 1.35 0.035 0.04 0.65 0.4 0.5 0.7 - 0.1 - -

HPS 70W
HPS 50W

Min - 1.1 - - 0.3 0.25 0.25 0.45 0.02 0.04 0.01 -

Max 0.11 1.35 0.02 0.006 0.5 0.4 0.4 0.7 0.08 0.08 0.04 0.015

HPS 100W
Min 0.10 0.60 - - 0.15 0.15 0.70 0.4 0.4 0.03 ? ?

Max 0.20 1.00 0.035 0.035 0.35 0.50 1.00 0.65 0.60 0.08 ? ?

A perspectiva de utilização futura destes materiais apresenta-se muito optimista, existindo cada vez
mais projectos prevendo a utilização destes tipos de aço.

A tabela 2.7 indica as propriedades mecânicas destes aços.

Tabela 2.7: Propriedades mecânicas dos aços estruturais de alta resistência (Use and Application of High-

Performance Steels for Steel Structures, 2005)

Propriedade Mecânica HPS 50W HPS 70W HPS 100W

Tensão de Cedência (MPa) 345 485 690

Tensão Última (MPa) 485 585 - 760 760 - 895

Um estudo proveniente da Universidade de Cincinnati, de Janeiro de 2006, apresenta um resultado de
um ensaio de tracção a um aço HPS 70W TMCP de 51mm, através de uma representação gráfica da
tensão em função da extensão (figura 2.30).
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Figura 2.30: Gráfico tensão-extensão típico de um aço HPS 70W TMCP de 51mm 

(Swanson, J. A.; Linzell, D. G.; Bennett, C. R.; Lin, M - 2006)



O  aço  HPS 70W é  produzido  através  de  um processo  termo-mecânico  conseguindo-se  assim as
elevadas propriedades resistentes.

Um importante incentivo, que impulsionou a investigação em aços de alta resistência para pontes, foi
o melhoramento significativo da capacidade de soldagem. Esta propriedade é bastante importante pois
evita os custos elevados do pré-aquecimento e dos tratamentos posteriores,  necessários para evitar
fendilhação a frio (cold cracking) e para uma boa fixação dos elementos estruturais.

Finalmente,  estes  materiais  têm  também  uma  alta  resistência  à  corrosão,  relativamente  a  outros
equiparáveis,  podendo  ser  aplicados  em  ambientes  agressivos,  muitas  vezes  sem  recobrimentos
protectores.

• Cabos em Aço

Alternativamente ao aço utilizado em elementos estruturais, existe aquele que constitui os cabos das
pontes suspensas e atirantadas e os cabos de pré-esforço (figura 2.31). Estes atingem facilmente os
1800Mpa de tensão de rotura.

O tratamento que  fornece  esta  grande  resistência  aos fios  de aço  é  a  trefilagem (já  abordada  no
subcapítulo anterior), que através do traccionamento nas fieiras, ganha dureza e capacidade resistente.
Além  deste,  que  se  distingue  como  principal,  existem  outros  tratamentos  termo-mecânicos  que
estabilizam  e  envelhecem  o  aço,  eliminando  tensões  residuais  induzidas  durante  o  processo  de
trefilagem e reduzem a relaxação. Estes tratamentos normalmente incorporam um processo térmico,
aumentando a temperatura do material (no caso presente, a aproximadamente 400ºC) e um processo
mecânico de tracção.

Posteriormente o aço com propriedades de grande resistência é ainda submetido a diversos processos
de melhoramento de comportamento.  Estes  processos são aplicados,  principalmente  em aços para
tirantes ou cabos suspensos. Aquele que mais se distingue, pela sua importância crucial, é a protecção
à corrosão, que pode ser adquirida tanto por galvanização como por revestimento.

Assim, a galvanização a quente consiste no enriquecimento do aço em teores de zinco, pois este funde-
se com o metal a temperaturas aproximadas de 450ºC. Esta alteração protege da corrosão e diminui
probabilidade de fadiga, aumentando a durabilidade. Alternativamente, o revestimento protege o metal
através de uma cobertura de cera ou graxa com alguns milímetros de espessura. 
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Figura 2.31: Cordão de aço de alta resistência



O motivo pelo qual é necessária uma resistência de excelência nos cabos com estas utilidades esta
relacionado com a sua própria função. Os cabos de pré-esforço induzem, às estruturas onde estão
inseridos, um momento flector contrário ao que será aplicado pelo peso próprio e pelas outras acções
externas.  É natural  que,  para se produzir  um efeito razoável,  é  necessário um esforço elevado de
tracção, que os aços estruturais normais não resistem.

O material  construtivo onde mais  frequentemente  se aplica  pré-esforço é o betão,  passando a  ser
designado por betão pré-esforçado (figura 2.32). 

Geralmente, os elementos construtivos onde se aplica o pré-esforço, como as vigas e as lajes, têm uma
espessura reduzida, quando comparada com o seu comprimento ou mesmo com a sua largura, que não
permite uma grande excentricidade do cabo pré-esforçado. 

É a excentricidade relativamente ao eixo neutro da peça que permite produzir  maiores momentos
flectores. Assim, como não existe grande espaço de manobra para localizar o cabo, são necessários
maiores esforços de tracção para produzir o efeito requerido (figura 2.33).
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Figura 2.33: Viga pré-esforçada. Momento produzido pela excentricidade
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Figura 2.32: Aço de pré-esforço utilizado para transmitir esforços
de pré-compressão ao betão



Para além deste pormenor, quando as cargas exteriores são aplicadas, o cabo pré-esforçado também é
solicitado, sendo adicionalmente traccionado. 

Pelas  razões  acima  indicadas  é  possível  explicar  a  grande  resistência  necessária  para  um  bom
desempenho do método.

Os outros cabos que necessitam de resistências muito elevadas são os tirantes das pontes e os cabos
suspensos, contudo, a razão pela qual estes necessitam de elevadas resistências é bastante evidente.
Como são  aplicados  normalmente  em estruturas  de  grande  dimensão,  como  as  pontes,  suportam
carregamentos elevadissímos, necessitando da maior resistência possível.

As tabelas 2.8 e 2.9 apresentam as características mecânicas de cabos e fios de pré-esforço produzidos
pela empresa britânica Bridon.
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Tabela 2.8: Características mecânicas de cabos para pré-esforço da Bridon (http://www.bridonltd.com)

Tabela 2.9: Características mecânicas de fios para pré-esforço da Bridon (http://www.bridonltd.com)



É facilmente  observável  que a  tensão  de rotura  atinge os  1860MPa,  ultrapassando largamente  os
limites do aço estrutural que dificilmente chega aos 900Mpa.

Para cabos utilizados em pontes, tanto atirantadas como suspensas, a tabela 2.10 apresenta as soluções
disponibilizadas pela mesma empresa. Existe uma grande variedade de cabos que conjuga os seus
elementos constituintes e a disposição dos fios, contudo, uma descrição extensa e aprofundada terá
lugar no capítulo 2. No caso em questão, apenas se trata do tipo Spiral Strand Metric (Figura 2.34).
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Figura 2.34: Cabo do tipo
Spiral Strand Metric da

Bridon

Tabela 2.10: Características mecânicas de cabos do tipo Spiral Strand Metric para super-estrututras da Bridon
(http://www.bridonltd.com)



Os cabos da tabela 2.10 têm diâmetros até 165mm e resultam de um acoplamento de fios de aço de
alta resistência. As tensões a que estes cabos resistem, podem ser facilmente calculadas através da

expressão: Rf
=

F

A
, onde, neste caso, F será a força de rotura e A a área de aço nominal, valores estes

que se encontram na tabela em questão. Efectuados os cálculos conclui-se que a resistência de rotura
média destes cabos é de 1612MPa.

Aço Inoxidável

O aço inoxidável consiste numa liga de ferro e crómio que apresenta uma característica muito especial
e  importante,  a  resistência  à  corrosão.  O elemento  químico que  proporciona essa  resistência  é  o
crómio. Pelo facto de o aço comum não possuir este elemento em quantidades apreciáveis, é bastante
susceptível à corrosão e deteriora-se facilmente quando exposto à oxidação atmosférica. 

A reacção que normalmente ocorre em qualquer aço não inoxidável é a oxidação do ferro, formando a
denominada ferrugem que deteriora o material progressivamente e fá-lo perder as suas propriedades
originais. A fórmula química para a oxidação do ferro é a seguinte:

Fe Fe
2+2e

- . (2.1) 

Simultaneamente ocorre também a redução do oxigénio:

O22H2 O4 e
- 4OH- . (2.2) 

E o resultado final é o hidróxido de ferro (ferrugem):

2FeO 22H2 O 2FeOH 2 . (2.3) 

A  ferrugem  (figura  2.35)  apresenta  uma  textura  acastanhada  que  se  destaca  do  material,
enfraquecendo-o.

Assim, todas as estruturas metálicas, ou que envolvem aço na sua constituição, estariam em grande
perigo a médio/longo prazo. Além disso a sua aparência ficaria danificada, ficando com um aspecto
inaceitável.

A solução para este problema foi encontrada quando se aumentou a concentração de crómio no aço.
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Figura 2.35: Peças de aço comum cobertas por
uma camada de óxido de ferro



Este, quando em quantidades superiores a aproximadamente 11% (figura 2.36), oxida e forma uma
película de óxido de crómio ultra-fina e estável que protege o metal que se encontra envolvido.

Analisando detalhadamente o comportamento de um aço inoxidável, é possível identificar o processo
de formação da película de óxido de crómio. 

Quando este tipo de material é sujeito à agressividade atmosférica, o crómio presente no material
reage com o oxigénio resultando no dito óxido de crómio (Cr2O3). Este forma a referida película fina,
impermeável e também muito aderente através de um processo denominado passividade. É pelo facto
desta película ser aderente que o material não é prejudicado, porque além de não se deteriorar, não
permite que o núcleo metálico fique novamente em contacto com o oxigénio e reaja.

Os factores que afectam a passividade são:

– presença de agentes oxidantes: reforça o processo de passividade;

– arejamento: aumenta a presença de oxigénio, aumentando a velocidade do processo;

– abrasão: caso a película passiva seja continuamente desgastada, torna-se apenas possível manter a
passividade se esta for rapidamente recriada;

– temperatura:  em  ambientes  concentrados  de  agentes  oxidantes,  um  aumento  de  temperatura
aumentará a rapidez de passividade, no entanto, caso estes agentes se encontrem em concentrações
constantes,  um aumento de temperatura poderá diminuir a sua presença e consequentemente a
rapidez de passividade.

Juntamente  com  o  crómio,  outros  elementos  podem  ser  adicionados  para  proporcionar  outras
características ao aço inoxidável. Esses elementos são o níquel, o molibdénio, titânio, entre outros que
serão especificados mais detalhadamente na ramificação abaixo efectuada (figura 2.37).

Os aços inoxidáveis  podem ser caracterizados consoante a sua estrutura atómica em:  austeníticos,
ferríticos, martensíticos, endurecíveis por precipitação e duplex. 

Sumariamente, os aços inoxidáveis ferríticos são mais baratos, possuem uma pequena quantidade de
carbono (normalmente menos de 0.1%) e os elementos estruturais neste material estão limitados a
pequenas  espessuras  devido  à  débil  soldabilidade.  Além  disso,  não  podem  ser  endurecidos  com
tratamentos térmicos.
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Figura 2.36: Diminuição da susceptibilidade à corrosão do aço
com o aumento dos teores em crómio
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Os austeníticos são os mais comuns. A sua estrutura atómica surge da adição de níquel, manganésio e
nitrogénio  e  apresenta-se  semelhante  à  dos  aços  comuns,  mas  apenas  quando  sujeita  a  uma
temperatura muito mais elevada. São maleáveis e possuem uma boa capacidade de soldabilidade. Não
podem ser tratados térmicamente, mas podem ser solicitados com esforços elevados, conservando a
ductilidade e a dureza.

Os martensíticos são aços semelhantes aos austeníticos, mas possuem um maior teor em carbono que
pode  chegar  a  atingir  1%.  Por  esta  razão,  podem  mais  facilmente  ser  tratados  térmicamente  e
endurecidos como os outros aços de carbono. Adaptam-se a circunstâncias em que sejam necessárias
altas resistências mas, simultaneamente, não resistem a grande agressividade atmosférica. Não são
facilmente soldáveis nem são muito maleáveis.

Os aços duplex são uma combinação de aços austeníticos com ferríticos em quantidades semelhantes.
Esta  fusão  de  materiais  fornece-lhes  alta  resistência,  maior  que  a  de  qualquer  um  dos  dois
constituintes, e não oferece grandes dificuldades na soldabilidade.

Finalmente, os aços endurecíveis por precipitação conseguem desenvolver resistências muito elevadas,
pois são adicionados elementos químicos tais como o cobre, nióbio e alumínio. Posteriormente, são
sujeitos a tratamentos térmicos de envelhecimento.

A excelente textura que o aço inoxidável pode adquirir permite considera-lo como um material de
acabamento de excelência. Na arquitectura é abundantemente utilizado e produz resultados ostentosos
quando polido,  gravado ou pintado.  Porém,  é  essencial  salientar  que o polimento excessivo pode
ocasionar posterior corrosão, pois a remoção da camada protectora de óxido de crómio é provável.

2.2.2. BETÃO

2.2.2.1. Generalidades

O betão é um dos materiais de construção mais utilizados no mundo. Consiste numa mistura que
envolve um ligante e agregados, juntamente com água e possivelmente outros elementos adicionais. 

Esta definição do betão é a actual, no entanto, o betão tem passado por numerosas evoluções. Antes do
cimento existir, utilizavam-se outros elementos ligantes, constituídos por cal ou gesso, cinza vulcânica
e argila. Utilizava-se também areia, seixos, e pó de tijolo como agregado.

Durante muito tempo não houve uma solução significativamente eficaz para superar as capacidades
dos materiais utilizados nas épocas ancestrais. A grande inovação foi a utilização da cal hidráulica no
séc. XVIII, juntamente com agregados básicos, e só um século depois se utilizou pela primeira vez o
cimento Portland como ligante (figura 2.38).
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Figura 2.37: Constituição química do aço inoxidável



 A evolução do betão não esteve propriamente ligada aos agregados, mas sim ao ligante. É este que
confere a ligação entre os agregados e, melhorando as suas propriedades, é possível aumentar a sua
resistência. Assim, conclui-se que o principal elemento fruto de desenvolvimento é o ligante, e a sua
maior evolução foi sem dúvida nos últimos séculos.

O cimento Portland foi pela primeira vez utilizado em 1840. Resultava do cozimento de pó de calcário
com argila.  O aumento de temperatura  altera as  propriedades químicas dos materiais,  criando um
cimento mais forte.

Actualmente, é este o tipo de cimento o mais utilizado na generalidade dos betões produzidos.

O outro componente principal do betão é o agregado. Este é constituído por areia, brita, cascalho,
escória, cinzas, etc. A granulometria do agregado é crucial e interfere directamente nas características
resistentes do betão e na sua textura. Os agregados finos são utilizados geralmente para a construção
de peças mais delgadas e superfícies lisas. Os agregados grossos são utilizados em estruturas de maior
dimensão.

Finalmente,  a  água  é  essencial  para  humedecer  o  ligante  e  permitir  que  se  realizem as  reacções
químicas necessárias para conferir resistência ao betão. Este processo denomina-se hidratação. 

A relação água/cimento é outro factor primordial que determina a resistência do betão. O aumento da
quantidade de água na mistura  permite  uma melhor  trabalhabilidade e  uma colocação mais  fácil,
porém,  diminui  a  resistência  do  betão.  O  equilíbrio entre  estes  dois  componentes  deve  ser  bem
analisado pois não é favorável nem uma má trabalhabilidade, que cria vazios no betão traduzindo-se
em  fragilidade,  nem uma  resistência  inferior  à  espectável,  que  poderá  afectar  o  desempenho  da
estrutura.

Como  adicionantes,  existem  correntemente  diversos  adjuvantes  para  o  betão  que  conferem
propriedades específicas importantes. São especialmente utilizados em determinadas situações mais
exigentes, em que é necessário acelerar ou retardar a hidratação (aceleradores e retardadores), reduzir
a  água  de  amassadura  (plastificantes),  melhorar  a  trabalhabilidade  e  resistência  ao  gelo/degelo
(indutores  de  ar),  alterar  a  cor  (pigmentos)  ou  aumentar  a  resistência  à  corrosão  (inibidores  de
corrosão).

Existem outros materiais como as cinzas volantes, as escorias e a sílica de fumo, que atribuem outras
propriedades  ao  betão  e  servem  como  substituto  do  ligante  ou  agregado  habitual.  São  também
aplicados com propósitos ecológicos, pois são produtos resultantes de actividades industriais.
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Figura 2.38: Cimento Portland



2.2.2.2. Composição

A forma cuidadosa com que as proporções dos componentes são escolhidas, revela, em grande parte, o
comportamento do betão em serviço. 

Se os agregados não forem adequadamente preenchidos com ligante e este não tiver a trabalhabilidade
adequada, o betão poderá não possuir uma acomodação correcta ao molde ou à cofragem, surgindo
vazios e uma aspereza inconveniente.  Por  outro lado,  caso exista  ligante  em excesso,  haverá boa
trabalhabilidade, mas o betão poderá contrair, ter uma menor resistência e tornar-se pouco económico.

A composição adequada deverá ter as seguintes quantidades: cerca de 60 a 75% de agregado, 10 a
15% de cimento e 15 a 20% de água. Depois de uma mistura homogénea, 5 a 8% de vazios deverão
surgir  no interior do betão.  A forma mais  eficaz de eliminar a quantidade de vazios  é através da
vibração.

2.2.2.2.1.Ligantes

O ligante  é  um material  aglomerante  que  confere  a  ligação  rígida  entre  os  agregados  no  betão.
Aquando da sua aplicação, este ganha presa e endurece. As suas características são fundamentais pois
traduzem directamente a resistência do betão.

Existem ligantes hidrófilos e hidrófobos. Os ligantes hidrófilos podem ser aéreos, quando não são
resistentes à água, como por exemplo a cal aérea ou o gesso, ou hidráulicos, quando resistem à água,
como a cal hidráulica e o cimento. Os ligantes hidrófobos não necessitam de água para reagirem e
endurecer, alternativamente, repelem a água e endurecem com a diminuição de temperatura. Exemplos
destes ligantes são o alcatrão e os betumes.

No âmbito deste trabalho é apenas evidenciado o ligante hidrófilo cimento, pois é este o utilizado na
fabricação do betão.

Na área da engenharia civil  têm sobretudo interesse os cimentos hidráulicos calcários que na sua
constituição possuem essencialmente silicatos e aluminatos de cálcio. Podem classificar-se em:

– cimentos naturais;

– cimentos Portland;

– cimentos aluminosos.

O cimento é um ligante, isto é, um material inorgânico finamente moído que, quando misturado com
água forma uma pasta que ganha presa e endurece por reacções e processos de hidratação, e que,
depois de endurecida, conserva a sua capacidade resistente e estabilidade mesmo debaixo de água.
(Coutinho, J. Sousa, 2006).

O cimento utilizado com maior frequência é o Portland. Foi assim nomeado pelo químico Joseph
Aspdin em 1824, como homenagem à ilha de Portland em Inglaterra, onde se encontravam rochas com
uma cor similar ao cimento.

O cimento Portland tem como matéria prima o calcário, argila ou xisto argiloso e outros componentes
ricos  em  sílica.  Estes  são  sujeitos  a  temperaturas  na  ordem  dos  1500ºC  de  modo  a  fundirem
parcialmente  e  interreagirem (Figura  2.39).  A este  processo  chama-se  clinquerização,  que  origina
novos compostos (clínquer), que são posteriormente moidos e misturados com gesso. Finalmente é
homogeneizado e armazenado (figura 2.40).
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Figura 2.39: Transformações que ocorrem nas matérias primas do
cimento ao longo do cozimento (Jackson, 1998)

Figura 2.40: Esquema representativo da produção do cimento (Cimpor, Portugal)



Através das reacções ocorridas no forno, formam-se determinados componentes que se individualizam
e cristalizam. Esses elementos e as suas concentrações usuais são apresentados na tabela 2.11.

Tabela 2.11: Componentes do clínquer e suas concentrações (Coutinho, J. Sousa, 2006)

Componente Formula Química Concentração Notação abreviada

Silicato tricálcico 3CaOSiO2 20 a 65% C3S (alite)

Silicato bicálcico 2CaOSiO2 10 a 55% C2S (belite)

Aluminato tricálcico 3CaOAl2O3 0 a 15% C3A

Aluminoferrato tetracálcico 4CaOAl2O3Fe2O3 5 a 15% C4AF (celite)

O arrefecimento afecta o grau de cristalização destes compostos e a quantidade de matéria amorfa
resultante. Todavia, é internacionalmente aceite que a composição do clínquer arrefecido corresponde
à de um estado de equilíbrio total entre componentes cristalizados, como se se mantivessem àquelas
temperaturas elevadas (C, Joana Sousa, 2006).

Estes componentes, afectam de diferente forma a resistência do cimento, que evolui com a idade. A
figura 2.41 mostra o desenvolvimento da sua resistência à compressão ao longo do tempo.

2.2.2.2.2. Água

A água é um composto essencial que desencadeia as reacções químicas dos componentes do ligante.
Isto acontece, neste caso, porque se trata de um ligante hidráulico. A ausência deste fluído tornaria a
mistura de agregados e cimento inerte sem qualquer reacção que conferisse resistência ao conjunto.
Assim, a presença de água e consequente homogeneização dos componentes prepara a mistura para o
início de um processo denominado hidratação. 

Após umas horas dá-se o início da presa, que se caracteriza por um grande ganho de rigidez. A presa,
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Figura 2.41: Evolução da resistência dos componentes do
cimento com a idade (C. Joana Sousa, 2006)



apesar  de  dar  forma  e  conferir  alguma  rigidez,  não  atribui  suficiente  resistência  ao  conjunto.  A
resistência  mecânica  de  que  é  característico  o  betão,  começa  a  ser  adquirida  no  início  do
endurecimento,  logo  após  a  presa.  Este,  é  muito  rápido  nos  primeiros  dias,  diminuindo
progressivamente  ao  longo do  tempo e  evoluindo segundo uma lei  aproximadamente  logarítmica
(figura 2.42).

A quantidade de água no betão deve conduzir a uma consistência adequada, de tal forma, que permita
que este seja trabalhável sem segregação e possa ser totalmente compactado nas condições existentes
no local.

Antes  do  início  do  endurecimento,  o  betão  deve  ser  colocado  nas  cofragens  e  devidamente
compactado através de vibração ou apiloamento. Depois da colocação, a temperatura deve permanecer
constante para se iniciar a cura. A cura engloba o processo de hidratação, que deve ser uniforme e
realizado correctamente pois irá influenciar a resistência e a durabilidade do betão. Ao contrário do
que parecerá mais evidente, uma secagem muito rápida poderá ser prejudicial, pelo que é conveniente
manter o betão húmido durante a primeira semana de cura com o propósito de evitar a fendilhação por
retracção.

2.2.2.2.3. Agregados

Um outro componente de grande influência na resistência são os agregados. É um material constituído
por substâncias naturais ou artificiais, britadas ou não, com partículas de tamanho e forma adequados
para o fabrico do betão (Coutinho, J. Sousa, 1999). Os agregados podem ser constituídos por areia,
brita, cascalho, escórias, cinzas, xistos ou tijolo. A granulometria do agregado está relacionada com o
tamanho do elemento a betonar e com a sua textura final.
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A ausência de agregado na constituição do betão é possível devido à sua resistência, mas inadmissível
devido ao seu custo elevado, pois o ligante é um material mais caro que o agregado.

O agregado tem um importante papel na estrutura do betão, tornando-o resistente e mais económico.
Geralmente representa cerca de 80% do peso do betão e tem uma influência muito benéfica quanto à
resistência e à retracção.

Um betão adequado não é concretamente aquele que é mais resistente, mas sim aquele que atende às
necessidades da obra com relação à peça que será moldada. Assim, os agregados devem obedecer a
uma curva granulométrica variada e devem ser provenientes de jazidas próximas do local da obra.

As propriedades de um agregado devem permitir que este se adapte à situação em causa, apresentando
as  adequadas  dimensões,  resistência,  propriedades  térmicas  e  químicas,  isenção  de  substâncias
perniciosas, porosidade, absorção, elasticidade, forma das partículas, etc..

A classificação dos agregados quanto à sua origem pode ser feita de acordo com a tabela 2.12.

Tabela 2.12: Classificação dos agregados quanto à sua origem

Agregado Exemplos

Naturais

(magmáticos, sedimentares ou
metamórficos)

Areia, cascalho

Artificiais Xisto expandido, argila

Artificiais

Subprodutos industriais

Escórias, cinzas volantes,
poliestireno expandido

Reciclados Resultantes de betão endurecido

Relativamente à sua densidade, a classificação pode ser feita de acordo com a tabela 2.13.

Tabela 2.13: Classificação dos agregados segundo a sua densidade

Agregado Densidade Função Exemplos

Leves < 2000 kg/m3
Diminuir o peso próprio do betão

Melhor isolamento térmico

Argila e xisto expandido;

escorias; granulado de
cortiça

Normal 2000 – 3000 kg/m3 Generalidade dos casos Areia, cascalho, brita

Pesados > 3000 kg/m3 Protecção de radiações Sulfato de bário

A classificação segundo a dimensão das partículas é efectuada através da peneiração. A peneiração
consiste na colocação de um determinado conjunto de agregados numa série de peneiros com malhas
metálicas  de  dimensão  variável.  A quantidade  de  agregado  retido  em cada  peneiro  define  a  sua
classificação relativamente à dimensão das suas partículas.

O peneiro característico nesta classificação é o de malha de 5mm de abertura e a classificação é
efectuada segundo a tabela 2.14.

2.39



Tabela 2.14: Classificação dos agregados segundo a dimensão das partículas

Agregado Malha Exemplos

Areia # < 5mm Areia britada ou rolada

Grosso # > 5mm Brita; godo

A trabalhabilidade do betão é influenciada em grande parte pelo agregado devido à sua granulometria,
à quantidade de água absorvida e à superfície específica das partículas que necessitam de lubrificação. 

2.2.2.2.4. Adjuvantes e outros componentes

Os adjuvantes são elementos adicionados ao betão para lhes atribuir propriedades específicas.

Existem diversos tipos de adjuvantes e os principais estão especificados na tabela 2.15.

Tabela 2.15: Adjuvantes do betão e suas características

Tipo de Adjuvante Função Vantagens Desvantagens

Aceleradores
Acelerar o tempo de

endurecimento

Reduz o tempo de
descofragem; boa aplicação
em climas frios evitando o

efeito retardador das
temperaturas baixas

Rigor na dosagem; podem
actuar como retardadores
se a dosagem for inferior;

facilitam a corrosão

Retardadores Retardar o endurecimento

Permitem a betonagem quando
as temperaturas são muito

altas, retardando o
endurecimento; aumenta a

resistência para idades
superiores a 28 dias

Diminuem as resistências
para a primeira semana de

cura

Plastificantes
Redução da quantidade de

água

Reduzem de 8 a 15% as
quantidades de água; ganho

de resistência mecânica;
redução na dosagem de

cimento

Atrasos no tempo de presa;
aumentam a porosidade

Super-plastificantes
Redução acentuada da

quantidade de água

Redução de água bastante
superior à dos plastificantes;
betões de alta resistência;

efeito retardador de presa é
menor que nos plastificantes 

É necessária maior energia
de compactação devido à

baixa trabalhabilidade

Indutores de ar

Melhorar o comportamento às
acções de gelo/degelo;

Melhorar a trabalhabilidade

Permitem a aplicação de
betões em zonas susceptíveis

à acção do gelo; maior
resistência geral a todas as
acções agressivas; melhor

trabalhabilidade

Aumento da porosidade;
menor resistência

Pigmentos Alterar a cor do betão Qualidade estética -

Inibidores de Corrosão Inibir a corrosão nos aços
Evita a corrosão do aço;

diminui a corrosão nas secções
traccionadas

-
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2.2.2.3. Resistências Mecânicas

O betão é um material que possui uma grande resistência à compressão. É esta a principal razão por
que  é  tão  abundantemente  utilizado  na  construção.  Porém,  a  sua  resistência  à  tracção  é  bastante
reduzida, correspondendo a cerca de 7% da resistência à compressão e necessitando, por isso, de um
material auxiliar que vença estes esforços de tracção, ou seja, do aço.

Os  factores  que  mais  influenciam  a  resistência  do  betão  são:  a  relação  água/cimento  (w/c),  os
adjuvantes, a homogeneização e a cura.

Existe uma interligação entre a resistência à compressão do betão e a resistência à abrasão. Um betão
mais resistente à compressão é naturalmente mais resistente à abrasão. Também o tipo de agregado e
os acabamentos na superfície do material têm uma grande influencia na resistência à abrasão.

Neste trabalho, a resistência do betão será indicada segundo a normalização europeia, baseada nos
Eurocódigos (norma EN 1992-1-1) realizados pelo Comité Europeu de Normalização.

2.2.2.3.1. Resistência à compressão

 O  Eurocódigo  2  (EC2),  dedicado  à  análise  do  “Projecto  de  estruturas  de  betão”,  apresenta  as
resistências à compressão do betão em termos de resistência característica aos 28 dias a 95% (fck).
Significa isto que para uma dada resistência, a probabilidade de ser excedida é de 95%.

As classes de resistência indicam a resistência de ensaio de um provete normalizado cilíndrico e outro
cúbico através da notação  CXX/YY, onde “C” significa  concrete, ou seja a designação de betão em
inglês, XX corresponde à resistência à compressão característica do provete normalizado cilíndrico e
YY a mesma resistência para um provete cúbico.

A tensão média de rotura por compressão de um betão é calculada, segundo o ponto 3.1.2 (5) do EC2,
da seguinte forma:

f cm= f ck8 MPa  . (2.4) 

Como foi examinado, na análise do endurecimento do ligante, este evolui ao longo do tempo numa
escala logarítmica. Significa que inicialmente evolui rapidamente e seguidamente atenua. No entanto,
as resistências não cessam, vão gradualmente incrementando ao longo do tempo. 

A resistência do material está directamente relacionada com o endurecimento e pode-se concluir que
estas evoluam de maneira equivalente. Na figura 2.43 é esquematizada a evolução da resistência média
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de um betão ao longo do tempo. Segundo a normalização do Eurocódigo 2, este betão será da classe
C20/25, pois apresenta uma resistência média aos 28 dias de aproximadamente 28MPa.

A representação esquemática da relação tensões-extensões para o betão (figura 2.44) mostra que não
existe uma tensão limite de proporcionalidade evidente, nem um patamar de cedência como no aço.
Assim, segundo o EC2, o cálculo do módulo de elasticidade depende dos componentes do betão. Para
um betão com agregados de quartzito,  o  Ecm é dado pela tan(α),  sendo  α o ângulo que faz com a
horizontal a recta que intersecta a origem dos eixos e o ponto de coordenadas (ε(0.4fcm);fcm). 

Para  agregados  de  calcário  e  de  grés,  o  valor  de  Ecm deve  ser  reduzido  de  10%  e  de  30%,
respectivamente. Para agregados de basalto, o valor deve ser aumentado de 20% (Eurocódigo 2).

2.2.2.3.2. Resistência à tracção

Como já foi referido, o betão não é um material construtivo para resistir à tracção. Para poder resistir a
esforços de tracção, uma peça em betão terá que ser reforçada com aço, passando a designar-se por
betão armado. O aço pode ser aplicado em varões ou redes electrosoldadas.

A resistência de um betão à tracção é aproximadamente 5 a 10% da sua resistência à compressão. Na
tabela 2.16 apresentam-se as classes de betão mais comuns e comparam-se as respectivas compressões
médias à compressão (fcm) e à tracção (fctm).

Tabela 2.16: Comparação das resistências à compressão e à tracção do betão segundo os dados do Eurocódigo 2

fck (MPa) 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90

fcm (MPa) 20 24 28 33 38 43 48 53 58 63 68 78 88 98

fctm (MPa) 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0

fctm/fcm (%) 8 7,92 7,86 7,88 7,63 7,44 7,29 7,17 7,07 6,67 6,47 5,90 5,45 5,1

Pode-se constatar que quando se incrementam as classes de betão, estas apresentam uma evolução de
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resistência à tracção cada vez menos acentuada.

2.2.2.3.3.Fluência e retracção

A resistência à deformação do betão, que torna um material tão eficaz, pode ter diversas consequências
negativas,  caso existam alterações de volume através de extensões ou retracções. Estas  alterações
volumétricas podem conduzir ao aparecimento de tracções que produzem fendilhação. 

A  fendilhação  impede  que  o  material  seja  capaz  de  suportar  carregamentos  e  diminui  a  sua
durabilidade, pois permite a entrada de água e de ar. No caso de existirem armaduras no betão, as
fendas aceleram o sua corrosão,  debilitando também o aço e  agravando ainda mais  a capacidade
resistente dos elementos.

A fluência no betão, tal como no aço, é caracterizada por uma deformação lenta e permanente que
resulta da aplicação de uma força constante no material. O seu estudo é bastante importante pois esta
afecta as tensões nos elementos estruturais, podendo colocá-los em condições críticas.

Os betões que apresentam alta retracção estão normalmente associados a uma grande fluência, mas a
relação  entre  os  dois  fenómenos  não  está  ainda  muito  explícita.  Sabe-se  que  para  um  betão
completamente seco, pouca ou quase nenhuma fluência é verificada.

O módulo de elasticidade dos agregados, que se relaciona com o módulo de elasticidade do betão,
controlam  a  fluência  que  ocorre.  Simultaneamente,  a  resistência  do  betão  tem  também  uma
preponderância importante na fluência,  evoluindo inversamente com esta aquando da aplicação do
carregamento.

A extensão por fluência prolonga-se por um período de tempo muito alongado, da ordem de grandeza
de décadas. Contudo a razão de crescimento decresce continuamente e assume-se que a fluência tende
para um valor limite, que, segundo o Eurocódigo, se designa por deformação por fluência a tempo
infinito, εcc(∞,t0).

A fluência no betão, não afecta concretamente a resistência do betão, mas provoca uma aproximação
da extensão de rotura, quando sujeito a grandes esforços. 

Um outro ponto crítico provocado pela fluência é a sua influência na estabilidade da estrutura quando
há  um  acréscimo  acentuado  de  deformação  e  consequente  transferência  de  esforços  para  outros
elementos estruturais. Pode ocorrer a situação em que não é evidente a rotura de um elemento por
fluência,  mas  a  sua  deformabilidade  induzida  poderá  afectar  intensivamente  a  restante  estrutura
adjacente.

O betão pré-esforçado é um caso notável  que merece um estudo muito cuidado,  relativamente às
deformações por fluência. Quando um betão é solicitado à compressão pelo cabo de pré-esforço, é
necessário não desprezar as deformações de fluência a longo prazo, que provocam perdas de esforços,
eliminando parte do efeito de pré-esforço. A forma de ultrapassar este efeito consiste na aplicação de
um esforço adicional inicial que compense as perdas a longo prazo. Como os esforços nos cabos de
pré-esforço são muito elevados, apenas quando se introduziu a utilização de aço de alta resistência, é
que se tornou eficaz esta técnica e proliferou pelo mundo trazendo enormes vantagens na construção.

O outro efeito que provoca alteração do volume do betão é a retracção e consiste numa deformação
(ou extensão) que é independente do carregamento, gerada pela variação de humidade do material, que
tende a equilibrar com a do meio exterior. 

2.43



A extensão por retracção é constituída por duas componentes: a extensão por retracção de secagem e a
autógena. 

A retracção por secagem corresponde àquela que resulta da evaporação da água. Evolui lentamente,
uma vez que é em função da migração da água através do betão endurecido. 

Como a evaporação da água na periferia da peça é divergente da do interior, geram-se deformações
diferenciais  que  provocam  tensões  internas,  capazes  de  provocar  fendilhação  com  todos  os
inconvenientes já citados (figura 2.45).

Simultaneamente com a evaporação da água, realiza-se a exsudação, que consiste na separação da
água da pasta de betão e a sua consequente subida para a superfície. Caso ocorra uma velocidade de
evaporação  mais  rápida  que  a  de  exsudação,  a  superfície  ficará  desidratada  e  poderão  aparecer
pequenas fissuras.

Os betões com maior quantidade de cimento apresentam uma retracção maior porque a hidratação do
ligante consome uma maior quantidade de água. Este consumo inicia-se antes da presa e prolonga-se
durante toda a hidratação, sendo mais intensa nos primeiros dias.

A retracção autógena é consequência da combinação da retracção química do betão endurecido  com a
progressiva diminuição da água livre nos poros capilares. Esta diminuição é consequência da própria
hidratação do cimento, que incita a migração da água, provocando uma contracção (retracção).  

Nos primeiros dias em que esta migração é mais intensiva, o material não possui resistência suficiente
para se opor a esta deformação, contraindo. A forma mais eficaz de evitar este fenómeno consiste na
humidificação do betão durante as primeiras idades.

Faz-se  ainda  referência  a  uma  retracção  térmica,  que  se  fundamenta  com  base  na  variação  de
temperatura decorrente do processo de hidratação. O aumento de temperatura causado pelas reacções
químicas exotérmicas dilata a peça de betão, que ao arrefecer retrai. 

As fissuras que surgem deste fenómeno são profundas e extensas e a probabilidade de aparecerem
aumenta com a quantidade de cimento utilizado no betão e com as dimensões da peça.
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betão armado, provocada pela retracção



A prevenção consiste no abaixamento da temperatura de hidratação e pode ser feita com a substituição
de água por gelo aquando da realização da pasta de betão. Podem inclusivé ser utilizados cimentos de
baixo ou moderado calor de hidratação.

2.2.2.4. Novos desenvolvimentos – betão de alta resistência

É conhecido que a produção de betão com resistências superiores a 100MPa facilmente se atinge em
grande parte do globo, mesmo quando são necessárias grandes quantidades. 

A possibilidade  obter  em  grandes  quantidades  estes  materiais  de  maior  resistência,  implica  que
existam disponíveis matérias primas e industria de produção. 

Produções  de  betão  com  resistências  desta  ordem  de  grandeza  devem  ser  desenvolvidas  com
precaução, tendo em conta que é importante que os betões com resistências entre 80MPa e os 100MPa
estejam já com uma produção fluente. São normalmente utilizados em infraestruturas de media-grande
dimensão, onde é necessário diminuir o peso-próprio das estruturas, tornando-as, desta maneira, mais
delgadas.

O betão de alta resistência em desenvolvimento só deve ser colocado em comercialização quando tiver
condições que permitam a sua utilização adequada. São exigidas uma série  de directivas como as
seguintes:

– a produção de betão deve ser económica e competitiva;

– a produção deve ser eficaz e produzir  betões com características  rigorosas  e  pouco variáveis,
fáceis  de  colocar,  com um calor  de  hidratação aceitável  e  com alguma tolerância  nos prazos
estipulados para a aplicação;

– devem ser suficientemente bem testados, pois normalmente os betões de alta resistência são mais
facilmente produzidos que testados.

Quando  se  classificam  estes  betões  como  de  alta  resistência,  está  implícito  que  tenham
simultaneamente uma alta performance, que se traduz em possuir:

– grande durabilidade;

– baixa retracção;

– geração controlada de calor de hidratação;

– pouca tendência de segregação;

– boa trabalhabilidade;

– coesão.

A mesma federação que produzia os aços de alta resistência (HPS), Federal Highway Administration,
também possui estudos avançados na investigação de betões de alta resistência (HPC) e betões de
muito alta resistência (UHPC).

O seu desenvolvimento advém da crescente necessidade de aumentar a vida das estruturas em serviço
e construir estruturas mas rentáveis, apelando ao benefício da relação preço/qualidade. 

Como já foi citado, os HPC são produzidos com o objectivo de atingir altos níveis de performance a
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todos os níveis, principalmente em durabilidade e resistência. Nas pontes, pretendem-se vencer vãos
mais extensos com os tipos de tabuleiros convencionais e torna-los mais delgados.

Segundo o Instituto Americano de Betão (American Concrete Institute), o HPC pode ser definido da
seguinte  forma:  é  um  betão  que  faz  a  combinação  especial  de  requisitos  de  performance  e
uniformidade, que não podem ser satisfeitos utilizando os processos habituais de mistura, colocação e
cura.

Na tabela 2.17, apresentam-se os HPC desenvolvidos por esta federação, bem como todas as suas
características de performance. As resistências aqui desenvolvidas podem atingir os 100MPa.

O avanço da investigação dos HPC provém desde a década de 90 e é desenvolvido pela Federation

Highway Administration e o Departamento de Transportes do Estado, tendo dado origem a uma nova
classe de betões com muito alta resistência (UHPC). As suas resistências compreendem um intervalo
que abrange desde 124MPa até 193MPa à compressão e desde 6.2MPa até 11.7MPa à tracção.

Para atingir resistências tão elevadas foram utilizadas fibras de aço para reforçar o betão  (figura 2.47).

Estas fibras são, juntamente com o betão, esforçadas e possuem tensões de cedência que podem variar
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Tabela 2.17: Características dos HPC (Federal Highway Administration)



desde os 500MPa até aos 2000MPa (Evangelista, L. R., www.construlink.com).

Actualmente  existem  numerosas  estruturas  construídas  com  este  tipo  de  betões,  especialmente
tabuleiros  de pontes,  que são monitorizados periodicamente,  analisando o seu comportamento em
serviço e tirando conclusões para posteriores desenvolvimentos.

Há  ainda  a  salientar  que  a  utilização  de  betões  muito  resistentes,  em  certas  situações  pode  ser
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Figura 2.47: Fibras de aço que reforçam o betão

Figura 2.46: Ensaio de resistência ao esforço transverso numa viga construída
com betão de muito alta resistência (FHWA Fairbank Highway Research Center)



desnecessário. A contribuição do peso próprio é muitas vezes necessária e um excesso de leveza e/ou
esbelteza da estrutura pode conduzir à aplicação sistemas auxiliares de contraventamento.

2.48



3
CABOS

3.1. GENERALIDADES

Neste capítulo serão abordadas as questões relacionadas com os cabos utilizados na construção de
pontes, nomeadamente nas suspensas e nas atirantadas, que têm características muito especiais por
serem elementos  fundamentais  na  estabilidade  destas estruturas  e  também por  estarem sujeitos  a
esforços elevados.

As pontes atirantadas possuem cabos fortemente tensionados que fazem a ligação do tabuleiro à torre,
transmitindo os esforços, resultantes do peso próprio e das acções exteriores, aos apoios. Por outro
lado, as pontes suspensas possuem cabos, menos tensos, que produzem um efeito semelhante através
de um sistema diferente. Consiste na transmissão dos esforços do tabuleiro para o cabo principal,
através  dos  pendurais  (cabos  secundários  que  fazem  a  interligação  entre  o  tabuleiro  e  o  cabo
principal), e deste para as torres de suporte ou para ancoragens fundadas nos encontros.

Os cabos em questão são constituídos por um aço extremamente resistente, muito rico em carbono
quando comparado com um aço estrutural convencional. Este assunto foi especialmente tratado no
capítulo II.

O  elemento  fundamental  de  um  cabo  é  o  arame  de  aço  (figura  3.1).  Os  diâmetros  produzidos
encontram-se entre os 3 e os 13.5mm ou superior, sendo os de 5mm mais utilizados em cabos de
pontes suspensas e os de 7mm incorporados frequentemente na constituição dos cabos tirantes para
pontes atirantadas (Bridon e Corus).

3.1

Figura 3.1: Arame de aço de alta
resistência



Tratamentos  térmicos  e  mecânicos  são  aplicados  aos  arames  em  fábrica  para  melhorar  as  suas
propriedades  mecânicas,  aumentando  a  resistência,  a  rigidez  a  baixando  a  relaxação  que  evita  a
fendilhação.

3.2. TIPOS DE CABOS

O enorme  peso  próprio  característico  das  super-estruturas  e  as  elevadas  cargas  exteriores  que  as
solicitam, exigem a utilização de cabos com grandes resistências. Estes cabos são constituídos por um
dado número de cordões de aço.

Os cordões, constituídos por arames de aço, podem ter várias designações consoante a sua organização
interna e o tipo de arames. O mais elementar é o cordão de 7 arames. É constituído por um núcleo,
envolvido por 6 arames que enrolam em hélice (figura 2.31). Como a inclinação dos arames exteriores
é  muito reduzida,  a rigidez do cordão assemelha-se  à de 7 arames rectos  em conjunto. Porém, o
módulo de elasticidade, E, demonstra ser 5 a 6% inferior, com valores que rondam os 195GPa.

Os cordões com maior número de arames são denominados de  cordões de múltiplos arames. Estes,
conforme a disposição e forma dos arames, podem ser diferenciados em: cordões helicoidais (multi-

-wire helical strands ou spiral strands)  (figura 3.3),  cordões locked-coil  (figura 3.2)  ou cordões de
arames paralelos (parallel-wire strands) (figura 3.4).
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Figura 3.3: Esquema representativo de um
cordão helicoidal

Figura 3.4: Esquema representativo de um
cordão de arames paralelos

Figura 3.2: Esquema representativo de um cordão locked-coil



Os  cordões  helicoidais apresentam-se  como  os  mais  versáteis,  abrangendo,  por  isso,  variadas
aplicações. Atingem resistências muito elevadas (na ordem dos 1700-1800 kN/m2) e, simultaneamente,
possuem uma relação resistência/peso muito favorável.

Têm uma configuração que se firma na constituição do cordão de 7 arames. Do mesmo modo existe
um núcleo e sobre as várias camadas de arames dispostas em hélice. Cada camada é orientada em
sentido oposto à anterior e, naturalmente, é composta por um número superior de arames.

Estes cordões, depois de aplicados, necessitam de um esticamento inicial que os alongue, até ficarem
compactos e prontos a trabalhar em modo elástico.

Os cordões locked-coil são constituídos por um núcleo com algumas camadas de arames glavanizados
entrançados  de  grande  diâmetro  e  por  uma  ou  mais  camadas  de  arames  com  uma  configuração
específica (em Z), que cobrem o núcleo em direcções diferentes (figura 3.5).

Os arames em Z fornecem rigidez axial, uma grande resistência à deformação e a sua superfície torna
estes  cabos propícios  a  grandes pressões laterais.  Possuem também uma densidade superior  à  de
quaisquer outros cabos com arames de aço (cerca de 90% contra ~70%).

Os diâmetros utilizados correntemente inserem-se no intervalo 40mm -  120mm (Gimsing,  1982).,
contudo  as  construções  de  maior  envergadura  podem  possuir  cordões  deste  tipo  com  diâmetros
bastante superiores. Podem também ser fabricados cordões de menor diâmetro que posteriormente são
acoplados num único cabo.

Devido enviesamento das camadas de arames em Z, estes cordões tornam-se compactos, o que permite
dispensar a utilização de braçadeiras de compactação. Porém, a maior desvantagem destes cordões
está  ligada  a  uma  redução  de  rigidez  e  resistência,  inerente  à  sua  natureza  morfológica.  Estas
fragilidades impulsionaram o desenvolvimento dos cordões de arames paralelos. 

E assim, com o intuito de uma utilização exaustiva em pontes atirantadas ou outras estruturas do
mesmo género, surgiram os cordões de arames paralelos, com um módulo de elasticidade (E) muito
alto e uma consequente rigidez axial elevada. Possuem arames dispostos horizontalmente e paralelos
uns aos outros. 

Com o decorrer dos tempos foram detectados algumas desvantagens dos cordões de arames paralelos,
nomeadamente a dificuldade em curvar que necessita de uma extensão dos arames exteriores e uma
contracção dos interiores à curva. Habitualmente são utilizados arames de 5mm nos cabos principais
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Figura 3.5: Cordão locked-coil
(http://pepei.pennnet.com/)



de pontes suspensas e de 7mm em cabos de pontes atirantadas (Gimsing, 1982).

Após uma descrição integral dos cordões existentes torna-se fundamental a referência aos próprios
cabos  utilizados  nas  pontes.  Um cabo  pode  ser  composto  por  um ou  mais  cordões  dispostos  de
diversas formas. Em algumas aplicações, opta-se pela utilização da configuração de um dos cordões
supracitados. Noutras, aplica-se um conjunto de cordões do mesmo tipo ou não. 

Um dos cabos mais conhecidos é o cabo de cordões paralelos constituído por diversos cordões de 7
arames. Estes cordões podem estar, ou não, em contacto (figura 3.6).

Finalmente, com um módulo de elasticidade inferior e diâmetros reduzidos, as cordas de aço mostram-
-se eficazes quando é necessária grande flexibilidade, apesar de não estarem preparadas para grandes
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Figura 3.6: Esquema representativo de um cabo de cordões paralelos. Cada pequeno
hexágono representa um cordão de 7 arames

Figura 3.7: Cabo suspenso da ponte Golden
Gate, EUA. Consiste num cabo constituído por

27.572 arames de aço



esforços. Por esta razão, e por serem relativamente económicas, são frequentemente utilizadas em
trabalhos temporários, como o transporte de materiais, suportes, etc..

A tabela 3.1. evidencia as aplicações mais frequentes dos principais tipos de cabos analisados.

Tabela 3.1: Aplicações correntes para cordões, cabos e cordas de aço

Tipo de Cabo Pontes suspensas Pontes atirantadas Outros

Helicoidal

Cabos principais

Pendurais

Passadiços

Cabos tirantes

Braçadeiras

Redes de cabos

Coberturas atirantadas

Cabos de suspensão de
coberturas

Cabos de extremidade

Locked coil

Cabos principais

Pendurais

Cabos de suspensão

Cabos tirantes
Coberturas atirantadas

Cabos de extremidade

Arames paralelos - Cabos principais -

Corda

Pendurais

Cabos de suspensão

Suportes temporários

Atirantamentos
secundários

Suportes temporários

Redes de cabos

Suportes temporários

Cordões paralelos - Cabos principais -

A fabricação dos vários derivados acima referidos, provoca a perda de certas capacidades mecânicas
importantes  no seu funcionamento.  Um dos parâmetros afectados mais  importante é  o módulo de
elasticidade, E, sofrendo alterações bastante acentuadas para alguns tipos de cabos. A Bridon, empresa
produtora de cabos de aço, apresenta os seguintes módulos de elasticidade para os cabos que produz
(tabela 3.2).

Tabela 3.2: Módulos de elasticidade para cabos produzidos pela Bridon

Tipo de cabo Módulo de elasticidade

Helicoidal

Diâmetros acima de 30mm  

Diâmetros entre 31-45mm  

Diâmetros entre 46-65mm  

Diâmetros entre 66-75mm  

Diâmetros acima de 76mm  

175

170

165

160

155

Locked Coil 155

Arames paralelos 195

Corda 125

3.3. PROTECÇÃO CONTRA A CORROSÃO

A utilização de arames com tensões muito elevadas acentua a probabilidade de corrosão. Adicionando
a isso o facto de estes arames possuírem um diâmetro muito pequeno e de serem de difícil ou mesmo
impossível acesso (no caso do pré-esforço interno de peças de betão armado), leva-nos à conclusão de
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que a protecção contra a corrosão dos cabos de aço é de extrema importância. A corrosão provoca
perda  de  eficiência  mecânica  que  se  traduz  especificamente  numa  perda  de  resistência,  podendo
inclusivé levar o cabo à rotura e provocar danos irrecuperáveis.

Em estruturas  como as  pontes  suspensas ou atirantadas,  os  cabos são  elementos fundamentais  de
suporte. Torna-se então essencial assegurar a protecção do aço relativamente à corrosão, utilizando
vários  métodos  temporários  ou  definitivos,  incluindo tratamentos  químicos  e  recobrimentos.  Esta
protecção deve garantir que o cabo tenha um tempo de serviço suficientemente longo, antes da ser
necessária manutenção ou substituição.

O tempo de vida em serviço dos cabos depende dos esforços a que está sujeito e das condições de
protecção.  Até  à  necessidade de uma eventual  substituição,  deverá  ser  realizada manutenção,  que
poderá ficar pouco dispendiosa caso sejam utilizados métodos anti-corrosão adequados. 

Estes  métodos  de  protecção  contra  a  corrosão  podem ser  aplicados  em uma  ou  duas  fases.  Nos
sistemas  de  duas  fases  a  protecção  permanente  é  a  última  a  ser  aplicada,  o  que  significa  que
anteriormente é empregada uma protecção temporária. O carácter temporário da primeira fase tem
uma durabilidade  que pode chegar  aos  6 anos aproximadamente  e  actua durante  a  construção da
estrutura.  Uma falha no processo de aplicação poderá  levar  à  debilitação dos cabos e  à provável
necessidade de substituição.

Esta primeira fase de carácter temporário é da maior importância, pois o tempo de realização de uma
construção, onde são utilizados cabos de aço, é normalmente da ordem de grandeza das dezenas de
meses, o que provocará uma evidente debilitação nos cabos caso estes não sejam convenientemente
protegidos. Para além do tempo de espera destes elementos está também associada uma exposição aos
agentes atmosféricos agressivos que aceleram o processo de corrosão.

Os sistemas de protecção de uma única fase são bastante atractivos e fazem frente ao anterior sistema
de duas fases.  Estes recebem tratamentos em fábrica que actuam durante a vida útil  da estrutura,
substituindo a protecção temporária e permanente.

Contudo, a corrosão é resultante de vários factores. Um exemplo característico de uma combinação de
factores que provocaram deterioração de uma ponte, aconteceu na Alemanha, na ponte de Köhlbrand
(concluída em 1974). 

A ponte está localizada numa zona industrial que liberta grandes quantidades de enxofre e fósforo na
atmosfera.  A pasta protectora dos arames contra a corrosão estava danificada pelo calor perto das
ancoragens  e  nessas  ancoragens  o  ângulo  de  curvatura  do  cabo  era  excessivo,  criando  esforços
prejudiciais.  Várias  fendas  foram  encontradas  nos  arames  exteriores  dos  cabos  e  sua  a  pintura
protectora era defeituosa em algumas zonas. Finalmente, a parte inferior dos cabos tirantes estava
muito  próxima  da  faixa  de  rodagem  e  era  constantemente  salpicada  com  água  com  sais  que
aceleravam a corrosão.

O custo de reparação ficou quantificado em 28% do custo total da ponte e englobou a substituição de
cabos e a colocação de bainhas protectoras (in Cable Supported Bridges, Gimsing, N., 1982).

Actualmente, as barreiras para protecção contra a corrosão são múltiplas e são aplicadas em conjunto,
aumentando  a  sua  eficácia.  Assim,  existem  diversos  tratamentos,  como  galvanização,  ou
recobrimentos, como as bainhas de polietileno.
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3.3.1. TRATAMENTOS

3.3.1.1. Galvanização

O zinco é um metal que possui características apropriadas para proteger o ferro e o aço porque possui
boa resistência à corrosão mesmo em ambientes agressivos. 

A utilização alargada do zinco como recobrimento protector deve-se também ao facto de este formar
uma película densa e aderente que oxida consideravelmente menos que qualquer outro material ferroso
e a uma velocidade bastante inferior (10 a 100 vezes mais lenta).

O recobrimento de zinco acabado de aplicar, reage instantaneamente com a atmosfera,  produzindo
uma camada constituída pelos produtos da corrosão que reduzem abruptamente a reactividade e o
avanço da mesma.  A este processo chama-se correntemente  de galvanização e  o material  passa  a
adjectivar-se de galvanizado.

No caso  concreto dos  cabos  de  aço  de  alta  resistência  utilizados em super-estruturas,  é  costume
galvanizar os arames ou cordões, conduzindo a uma protecção interna eficaz. A maior desvantagem
deste tipo de protecção será porventura  o desgaste  com o tempo em ambientes  muito agressivos,
evidenciando a necessidade de manutenção.

Segundo um documento técnico de 1994 da  Federal Highway Administration do Departamento de
Transportes dos EUA, é importante salientar que o processo de galvanização altera as propriedades
mecânicas do aço, reduzindo a tensão última em 5% e aumentando a probabilidade de rotura  por
fadiga em 20%.

Os cabos podem ter todos os arames galvanizados ou, como no caso dos cordões locked coil, apenas
os  exteriores.  Todavia,  neste  último  caso,  é  também muito  frequente  a  galvanização  de todos  os
arames para uma melhor protecção.

É habitual preencher os vazios entre os arames ou cordões com uma pasta de zinco anti-corrosão, que
proporciona uma maior resistência à deterioração dos cabos (figura 3.8).
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Figura 3.8: Colocação da pasta de zinco anti-corrosão num cabo
suspenso da ponte Tacoma Narrows



3.3.1.2. Bainhas

Devido a considerações relacionadas com a estética, com os efeitos do vento e com a corrosão, os
cabos podem ser envolvidos por bainhas de aço inoxidável, que produzem um acabamento brilhante
excelente, ou por tubos coloridos de polietileno de alta densidade (High Density Polyethylene) – figura
3.9.

A primeira ponte a utilizar um sistema de bainha com calda de cimento injectada foi a ponte pedonal
de  Schillerstrasse,  em  Estugarda,  na  Alemanha,  acabada  em  1961  (figura  3.10).  Os  cabos  são
constituídos por um conjunto de arames pré-esforçados embainhados num tubo de polietileno (PE) e
injectados com calda de cimento.

As finalidades das bainhas nos cabos de aço são fundamentalmente duas: 

– servem como molde para a calda de cimento injectado;

– actuam contra a corrosão no aço.

Os tubos/bainhas de polietileno podem ser de alta,  média ou baixa densidade. Todavia,  os de alta
densidade são os que apresentam maior durabilidade e por essa razão, são os mais utilizados.

O polietileno quando é colorido de preto tem, todavia, um coeficiente térmico expansivo seis vezes
maior  que  os  cabos  de  aço,  o  que  traz  grandes  inconvenientes  devido  à  incompatibilidade  da
deformabilidade  dos  materiais.  Para  ultrapassar  este  inconveniente  o  tubo  pode  ser  coberto  com
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Figura 3.9: Representação de uma bainha de polietileno co-extrusada num cabo da empresa
Freyssinet 

Figura 3.10: Ponte pedonal de Schillerstrasse na Alemanha
(http://www.waymarking.com/waymarks/WMZA5)



fluoreto  de  polivinil  colorido,  com  uma  cor  clara  ou  mesmo  branca,  que  atenua  a  variação  de
temperatura.

Nos tubos de aço são necessárias protecções contra a corrosão e, mais uma vez, cores claras para
evitar  grandes  deformações  térmicas.  Os  tubos  de  aço  podem  ser  mais  duráveis  e  ter  menos
susceptibilidade de fendilhar.

A calda de cimento injectada nas  bainhas é uma mistura de cimento,  adjuvantes  e água.  A razão
água/cimento varia entre os 0.35 e 0.45. Tem como objectivo isolar o aço da atmosfera, contribuindo
assim para uma melhor protecção contra a corrosão.

Para um bom preenchimento das bainhas, o processo de enchimento com calda de cimento é efectuado
através de técnicas de betonagem a vácuo, que preenchem todos os vazios, evitando a penetração do ar
que habitualmente provoca uma aceleração da corrosão (figura 3.11).

Quando os cabos estão pouco tensos e em contacto, existe uma acrescida probabilidade de fricção.
Como a bainha de polietileno apresenta uma textura lisa, parte dessa fricção é dissipada, aumentando,
nestes casos, a preferência de utilização destes materiais.

3.4. COLOCAÇÃO DE CABOS EM PONTES

O erecção dos cabos de uma ponte suspensa é efectuada através de dois métodos principais:  cable

spinning e a colocação de cabos formados por cordões de arames paralelos pré-fabricados.

O cable spinning é uma técnica mecânica em que os arames de aço são transportados de uma margem
para a outra,  sobre as  torres,  até formarem um cabo que irá,  através dos pendurais (figura 3.12),
suspender o tabuleiro da ponte.

Detalhadamente, o método consiste no transporte de uma roldana presa numa corda que faz a ligação
entre as ancoragens, passando por cima das torres (figura 3.13).  Essa roldana, por sua vez,  faz o
transporte de um arame de aço e circula tantas vezes quantas forem necessárias até, progressivamente,
completar a construção de um cabo (figura 3.14 e figura 3.16).

Depois da erecção de todos os arames, o cabo é compactado por uma máquina hidráulica (figura 3.15)
e acondicionado por braçadeiras metálicas galvanizadas. 

A compactação influencia a rigidez à flexão que pode criar tensões desfavoráveis nas extremidades
amarradas do cabo.
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Figura 3.11: Cordões de aço afectados
pela corrosão devido ao mau

preenchimento com calda de cimento



Figura 3.12: Amarração de um pendural no cabo
suspenso da ponte Tacoma Narrows

Figura 3.13: Roldana utilizada para a construção do
cabo da ponte Tacoma Narrows

Figura 3.14: Cordões que constituem um dos cabos da
ponte Tacoma Narrows

Figura 3.15: Máquina hidráulica utilizada na
compactação dos cabos da ponte Tacoma Narrows

in http://www.wsdot.wa.gov/projects/Sr16narrowsbridge/buildingthebridge/cable.cfm
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Figura 3.16: Esquema ilustrativo do método cable spinning utilizado na ponte de Brooklyn
(http://www.lmc.ep.usp.br/people/hlinde/Estruturas/brooklin.htm)



O método  colocação de cabos formados por cordões de arames paralelos pré-fabricados difere do
anterior simplesmente pelo facto de serem transportados cordões pré-fabricados em vez de arames
individualmente. 

É  mais  económico  e  menos  susceptível  à  agressividade atmosférica,  todavia,  o  peso  próprio  dos
cordões pré-fabricados é muito elevado, pois estes são fabricados com a extensão total necessária para
a  ancoragem,  tornando  difícil  a  operação  de  colocação.  Uma  forma  de  eliminar  este  último
inconveniente é através da assemblagem dos cordões de arames paralelos in loco.

A figura  3.17 representa  um dos cabos suspensos da ponte  Akashi  Kaikyo, colocados  através do
método de colocação de cabos formados por cordões de arames paralelos pré-fabricados.

3.5. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

3.5.1. RESISTÊNCIA À TRACÇÃO

A resistência à tracção dos cabos é definida pela resistência dos elementos que os constituem, ou seja,
pelos arames de aço. Assim, o mais apropriado é estudar o seu comportamento mecânico e extrapolar
para os cabos, indicando diferenças inerentes à sua morfologia. 

Os cabos são elementos estruturais que apenas funcionam à tracção. Como são muito flexíveis não
admitem esforços axiais de compressão nem momentos flectores. Assim, para se analisar a capacidade
de resistência de um cabo efectuam-se ensaios à tracção.

As propriedades essenciais a determinar num ensaio de arame de aço são as seguintes:

– tensão de rotura;

– tensão limite convencional de proporcionalidade a 0.1%;

– módulo de elasticidade;

– extensão na carga de rotura, representativa da ductilidade do aço (Agt).
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Figura 3.17: Cabo pré-fabricado de arames paralelos da
ponte Akashi Kaikyo (Japão) (http://web-japan.org/)



A figura 3.18 representa um ensaio, realizado pela empresa Fapricela, de um arame de pré-esforço de
4mm de diâmetro, evidenciando as principais características mecânicas ensaiadas.

O módulo de elasticidade característico de um aço de um arame é ligeiramente inferior ao de um aço
estrutural.  As hipóteses de cálculo do Eurocódigo 2 indicam um valor entre os 195 e os 210GPa,
consoante o processo de fabrico, todavia, poderá admitir-se um valor de cálculo igual a 205GPa.

A tensão de cedência é uma característica difícil de caracterizar expeditamente devido ao facto de
estes aços serem duros e não possuírem um patamar de cedência evidente. Assim, o Eurocódigo 2
utiliza a tensão limite convencional de proporcionalidade a 0.1% de extensão que representa uma
tensão para a qual o aço apresenta um comportamento elástico, ou seja, sem apresentar deformações
residuais.

Para  os  arames  de  aço,  a  tensão  limite  convencional  de  proporcionalidade  a  0.1%  representa
geralmente cerca de 90% da sua tensão de rotura.

Na  tabela  3.3 estão  listadas  as  características  do  aço  trefilado  (arame  de  aço  convencional),  dos
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Figura 3.18: Ensaio à tracção de um arame de pré-esforço realizado na empresa
Frapricela



cordões de 3 arames (3 wire strands), dos cordões de 7 arames (7 wire strands) e das barras de aço
utilizadas na construção e as suas respectivas tensões de cedência e diâmetros. 

A nomenclatura utilizada pelas normas europeias e utilizada nesta tabela é a seguinte: Y XXXX H,
onde Y caracteriza que o aço é de pré-esforço, XXXX indica numericamente a resistência nominal à
tracção em MPa (tensão de rotura) e C indica, neste caso específico, que o aço é laminado a quente
(hot rolled).

Nesta mesma tabela 3.3, identificam-se várias classes de resistência nominal. Para os arames de aço as
resistências  vão  desde  os  1570 aos  1860MPa,  nos  cordões  de  aço  os  valores  podem chegar  aos
2160MPa.

Finalmente, a extensão correspondente à carga de rotura  (Agt)  indica aproximadamente  o nível  de
ductilidade do aço. Partindo do princípio que estes aços são duros, devido aos processos mecânicos a
que foram sujeitos  no  seu fabrico,  é  normal  que  apresentem uma ductilidade inferior  à  dos aços
estruturais. 

O Agt nestes aços é, contudo, variável, mas encontra-se habitualmente entre os 3 e 5%.

Para os cabos os valores do módulo de elasticidade são um pouco divergentes (tabela 3.2). Isto deve-se
a algumas disposições construtivas, como o passo ou a forma dos arames.

3.5.2. RELAXAÇÃO

A relaxação no aço é caracterizada como a perda de tensão que este sofre quando sujeito a uma
deformação e temperatura constante.

É importante que os aços de alta resistência utilizados nos cabos sejam de muito baixa relaxação,
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Tabela 3.3: Tabela A.1 da norma EN 10138-1 relativamente ao aço pré-esforçado



evitando perdas de tensão que em casos limites podem levar à rotura.

Os  ensaios  de  relaxação  (figura  3.19)  executam-se  submetendo  um  provete  a  uma  deformação
constante e registando a perda de tensão correspondente (ou aumento de relaxação).

Os factores que influenciam a relaxação são os seguintes:

– tensão inicial;

– temperatura;

– tipo de aço. 

Considera-se que para tensões inferiores a 50% da tensão de rotura do aço (< 0.5 fpuk) a relaxação se
torna desprezável. No entanto, para temperaturas mais elevadas esta tensão diminui, o que explica a
influência da temperatura na relaxação.

Define-se como tensão limite de relaxação (figura 3.20) aquela para a qual se deixam de verificar os
efeitos da relaxação.

Como se prevê do raciocínio anterior, existem várias tensões limite de relaxação para cada temperatura
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Figura 3.19: Gráfico % relaxação vs tempo (Associação dos Trefiladores de Portugal)



a que é exposto um determinado tipo de aço.

3.5.3. RESISTÊNCIA À FADIGA

A definição de fadiga e a explicação do fenómeno nos materiais e no aço mais especificamente foi
efectuada no capítulo II (2.2.1.3). Neste subcapítulo será tratada a influência da fadiga nos cabos de
aço e a dedução empírica do limite de resistência através da curva S-N.

O conceito explorado pela curva S-N está relacionado com a aplicação cíclica de esforços, com uma
determinada amplitude S. N representa o número de ciclos e normalmente representa-se em escala
logarítmica devido ao facto de o número de ciclos poder ascender aos milhões, no caso de amplitudes
baixas  de  esforços.  Obter  esta  curva  experimentalmente  torna-se  um  processo  demorado  e
dispendioso.

O gráfico da figura 3.21 representa um esquema de uma curva S-N para dois materiais, sendo um
deles o aço, que apresenta limite de resistência, e o outro o alumínio, que não apresenta este limite.

O limite de resistência (endurance limit) é um valor de tensão para o qual a rotura não surge, mesmo
prolongando o ensaio a um número infinito de ciclos. As ligas metálicas são materiais que apresentam
normalmente este limite e o aço é não é excepção.

A variabilidade das estatísticas nos ensaios de fadiga é grande, pelo que é necessário proceder a um
número de ensaios considerável até se poder traçar uma curva coerente.
Ao número de ciclos necessário para levar à rotura um material por fadiga chama-se vida de fadiga e,
devido  à  variabilidade  estatística,  este  valor  pode  encontrar-se  num  intervalo  bastante  alargado,
principalmente porque o número de ciclos é medido em escala logarítmica.

O procedimento de um ensaio de fadiga  engloba uma fase inicial de estabilização, que consiste na
solicitação do provete a cerca de 10 ciclos de cargas entre σmax e  σmax/2. Seguidamente são efectuados
cerca de 2 milhões de ciclos com uma determinada amplitude que depende do tipo de ensaio.  O
esforço axial varia sinusoidalmente e, simultaneamente, desvia-se do seu eixo de aplicação um ângulo
α, que toma valores na ordem dos miliradianos. 

O aparelho  utilizado para  realizar  estes  ensaios  é  uma máquina hidráulica  de  grandes  dimensões
(figura 3.22).
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A frequência do teste cíclico não pode exceder os 10Hz devido a problemas relacionados com a inércia
dos componentes da máquina de ensaio e do aquecimento do provete a altas velocidades. Mesmo a
essa frequência os ensaios demoram um período de tempo elevado.

Quando se  efectua a verificação de um teste  de fadiga de um cabo,  tornam-se significativamente
relevantes alguns aspectos como: a integridade dos arames de aço, a ausência de fendilhação e uma
excessiva variação de comprimento.

Segundo o  Laboratoire  Central  des Ponts et  Chaussées,  os testes de fadiga de cabos tirantes são
positivos no caso do provete não apresentar fendilhação em mais de 2% dos arames após os 2 milhões
de ciclos  e  quando seu o comprimento médio estabilizar,  com uma variação inferior  a 5mm, aos
100.000 ciclos.

A amplitude das cargas variáveis relativamente às cargas permanentes tem uma grande influência no
efeito de fadiga. Quando essa amplitude é pequena o efeito pouco se faz sentir e a rotura por fadiga
está longe de ser alcançada. 

Em pontes é bastante aceitável fazer estas considerações devido ao facto de o peso próprio de uma
estrutura deste género ser muito elevado. Torna-se mais importante uma verificação dos efeitos de
fadiga em pontes metálicas pois são mais leves e as amplitudes das sobrecargas aumentam.

O tipo de tráfego de uma ponte é também um ponto a considerar. As pontes com tráfego rodoviário
transmitem solicitações mais reduzidas do que as ferroviárias. O mesmo se verifica em relação aos
transportes de passageiros relativamente aos de mercadorias.

Para uma determinada estrutura, a frequência de ocorrência de esforços cíclicos de grandes amplitudes
é menor do que a ocorrência de esforços de pequenas amplitudes. Segundo  Gimsing, N.  (1982),  a
tabela 3.4 clarifica a relação de ocorrência de sobrecargas de grandes e pequenas amplitudes,  numa
ponte ferroviária, devido ao transporte de passageiros ou mercadorias (figura 3.23). Verifica-se que o
grande número de repetições (>106) está associado às sobrecargas mais baixas.
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Figura 3.22: Máquina hidráulica de
ensaios de fadiga de cabos

(http://www.lcpc.fr)



Tabela 3.4: Ocorrência de sobrecargas numa ponte ferroviária num período de 100 anos (Gimsing, N., 1982)

Load
Combination nº

Train or train combination
Stress range, 
∆σ (MN/m2)

Number N of repetitions in a
100 year period

1 Passenger train + Truck train 235 2.3 x 103

2 Truck train 188 143.7 x 103

3 Freight train + Freigh train 162 105 x 103

4 Passenger train + Freigh train 128 53.5 x 103

5 Passenger train + Passenger train 94 24.2 x 103

6 Freigh train 81 3.49 x 106

7 Passenger train 47 2.48 x 106

3.6. COMPORTAMENTO ESTÁTICO

3.6.1. INTRODUÇÃO

A extensão da utilização dos cabos como elemento  estrutural  utilizado na construção de  grandes
estruturas orientou o seu estudo para um nível de detalhe mais elevado. Houve a necessidade crescente
de  investigar  a  sua  deformação,  os  esforços  nele  instalados,  as  reacções nas  ancoragens  e  o  seu
comportamento aquando da solicitação com forças, como o peso próprio ou outras forças distribuídas
e/ou concentradas.

A observação  superficial  de  um  cabo  suspenso  pouco  tenso  pode  induzir  a  ideia  de  que  a  sua
deformada corresponde à de uma parábola. De facto, foi esta a primeira abordagem efectuada por
Galileu Galilei (1564-1642) para o comportamento estático de um cabo suspenso solicitado apenas
pelo  seu próprio  peso.  Este  cientista  foi  o  descobridor  da parábola,  associando-a à  trajectória  de
projécteis e considerando que a força da gravidade e a sua força impulsionadora actuam em conjunto
definindo assim a sua trajectória parabólica. Por analogia afirma também que a forma de uma corrente
suspensa é uma parábola.

“The other method of drawing the desired curve upon the face of the prism is the following: Drive two

nails into a wall at a convenient height and at the same level; make the distance between these nails

twice the width of the rectangle upon which it is desired to trace the semiparabola. Over these two

nails hang a light chain of such a length that the depth of its sag is equal to the length of the prism.

This chain will assume the form of a parabola, so that if this form be marked by points on the wall we

shall have described a complete parabola which can be divided into two equal parts by drawing a

vertical  line through a point midway between the two nails. The transfer of this curve to the two

opposing faces of the prism is a matter of no difficulty; any ordinary mechanic will know how to do

it.” (Discourses on Two New Science, publicado em 1638).
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Figura 3.23: Quantificação das sobrecargas idealizadas para os comboios (Gimsing, N., 1982)
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Em 1646, Huygens (1629-1695) demonstra que a idealização de Galileu estava errada e foi o primeiro
a utilizar a palavra catenária,  numa carta escrita a  Leibniz em 1960. Poucos anos depois (1669) é
Jungius (1587-1695) que discorda da proposta de Galileu, indicando que a deformada de uma corrente
suspensa e solicitada penas pelo seu peso próprio não seria uma parábola.

O problema permanece sem uma solução convincente durante alguns anos até que Johann Bernoulli

(1667-1748) levanta mais uma vez o problema perante a comunidade cientifica e descobre a equação
da catenária (figura 3.24). Em 1691, é publicada a resolução do problema do comportamento estático
de um cabo por Johann Bernoulli, Huygens e Leibniz.

3.6.2. ANÁLISE ESTÁTICA DO CABO E COMPARAÇÃO DE METODOLOGIAS

O estudo analítico do cabo apresenta-se complexo e de natureza não linear. Esta não linearidade, no
estudo de pontes com cabos, é assinalada por três efeitos primordiais: o efeito catenária, o efeito P-∆ e
o efeito P-δ. No entanto, os dois primeiros efeitos são aqueles que tomam maior relevância (Negrão,

J.; Freire, A, 2006).

No  estudo  de  pontes,  estes  efeitos  não  lineares  geométricos  supracitados  denunciam uma  maior
contribuição do que a não linearidade material inerente à estrutura. 

Assim,  o  presente  objectivo  centra-se  na  caracterização  do  comportamento  estático  de  um cabo,
analisando a contribuição imprescindível do efeito catenária elástica. Em contiguidade, procede-se à
comparação com abordagem parabólica. Não serão avaliadas as contribuições dos efeitos P-∆ e P-δ
pois não são incluídas no âmbito deste trabalho. Contudo, as conclusões retiradas na comparação com
modelos numéricos permitem assegurar uma melhor utilização das metodologias exploradas.

A análise do comportamento estático destes elementos construtivos engloba os seguintes aspectos: 

• deformação axial e de flexão delineadas pelas rigidezes axiais (EA0) e de flexão (EI0);

• o peso próprio;

• as tensões iniciais instaladas;

• as condições de apoio;

• as solicitações exteriores;

• eventuais efeitos de 2ª ordem.
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Figura 3.24: Comparação da forma da catenária com a da parábola num cabo pouco tenso
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Todavia, a análise estática torna-se inexequível quando as abordagens analíticas incluem todos estes
parâmetros  por razões de complexidade inerentes  à não linearidade. É então inevitável  recorrer  a
simplificações  consistentes  que  conservem  a  validade  dos  resultados,  produzindo  erros
suficientemente desprezáveis perante as situações de aplicação em análise. Estas simplificações serão
progressivamente indicadas e justificadas no decorrer da apresentação das metodologias analíticas do
comportamento estático dos cabos.

Na  sequência  de  raciocínios  anteriormente  expostos,  pode-se  afirmar  que o  cabo se  distingue  da
restante maioria de elementos estruturais por possuir uma rigidez à flexão muito reduzida o que lhe
permite  deformar  facilmente  aquando da  presença  de  uma  solicitação como por  exemplo  o  peso
próprio. A deformação que se trata aqui não é incluída no campo de pequenos deslocamentos, ou seja,
não é seguida pela lei  linear de Hooke, mas sim por leis não lineares. Ainda assim esta reduzida
rigidez tem alguma contribuição que será analisada posteriormente, verificando simultaneamente se se
pode considerar como simplificação aceitável em certos casos específicos.

Um outro problema muito característico do comportamento destes elementos é a curvatura do cabo nas
ancoragens, que frequentemente  provoca problemas devido a restrições rotacionais.  Para encontrar
uma metodologia eficaz é necessário que a inclinação nas condições de apoio determinada seja muito
próxima da real.

O problema tipo que será estudado neste capítulo, com o intento de obter um método de cálculo com
resultados perfeitamente aceitáveis, será baseado num cabo de aço suspenso solicitado apenas pelo seu
peso  próprio,  com  apoios  nivelados  ou  não,  com  características  bem  definidas  de  módulo  de
elasticidade (E), massa volúmica (ρ), área de secção transversal (A0), vão (l) e extensão inicial (ε0). 

O  comportamento  estático  do  cabo será  deduzido,  como já  referido,  através  de  duas  abordagens
metodológicas analíticas: a catenária e a parábola. A melhor aproximação da deformada real é a dada
pela catenária, no entanto, como a expressão da parábola é consideravelmente mais fácil de deduzir e
de solucionar, irão ser comparados os valores das duas metodologias com o desígnio de encontrar as
ocorrências em que é possível utilizar a metodologia mais simples em detrimento de pequenos erros
eventualmente pouco relevantes para casos práticos.

A teoria analítica descrita seguidamente, para a catenária e parábola elástica, apoia-se nas hipóteses
deduzidas por Irvine e publicadas em 1981 no seu livro, intitulado Cable Structures.

3.6.2.1. Catenária Elástica

A figura 3.25 representa um cabo suspenso sujeito ao seu peso próprio, suportado por dois apoios nas
extremidades, onde estão representadas as forças actuantes.  

As simplificações consideradas na dedução das expressões da catenária serão as seguintes:

– rigidez à flexão desprezada;

– considera-se que o cabo apenas resiste a forças de tracção;

– peso próprio estimado com base na secção transversal constante.

Cada uma destas três simplificações têm razão de causa.  Sabe-se à partida que a rigidez à flexão é um
parâmetro  muito  reduzido  nos  cabos  e  é  por  esta  mesma  razão  que  estes  possuem  grandes
deslocamentos verticais,  obedecendo a leis não lineares.  A consideração da exclusiva resistência  à
tracção  é  negligenciável  pois  não  aparecerão  esforços  de  compressão  nas  análises  procedentes.
Finalmente,  a  variação  de  secção  transversal,  para  tensões  correntes  (que  não  ultrapassam  os
800-900MPa em pontes atirantadas), é muito reduzida e o peso próprio linear, q, não costuma variar
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mais que 0.5% (Cable Stays, Laboratoire Central des Ponts et Chaussées).

Especificamente, o peso próprio linear q0 de um cabo distendido é um pouco superior ao peso próprio
linear q, após a suspensão e esticamento. Este fenómeno pode ser comprovado através da dedução da
expressão do peso próprio a partir da lei da conservação da massa, onde L0 é o comprimento do cabo
não tensionado e σ a tensão instalada no cabo:

q L=q
0

L
0
⇔q=

q
0

1
T

EA
0

=q
0
�

q
0


E

=
T

A
0

(3.1)

A parcela subtractiva ( q
0
/E ), para tensões correntes, acaba por ser desprezável (~0.5% q0), o que

permite a sua desconsideração no método de cálculo corrente.

O cabo representado (figura 3.25) é suspenso entre dois apoios fixos nos pontos A e B de coordenadas
cartesianas (0,0) e (l,h) respectivamente que caracterizam um vão l e um desnível entre apoios h. As
reacções H e V nos apoios podem ser relacionadas com a força de tracção, T, num ponto genérico P de
coordenadas cartesianas (x,y) e coordenada lagrangeana, s, (comprimento não esticado do cabo). As
expressões que satisfazem esta relação são:

T
dx

ds
=H (3.2)
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e

T
dz

ds
=V�

W s

L
0

(3.3)

onde

W=m g L
0

(m é massa por unidade de comprimento e g é a aceleração da gravidade)

(3.4)

 Introduzindo a lei de Hooke,

T=E A
0
 s (3.5)

e através da resultante das componentes das forças actuantes num ponto no cabo de coordenada s
(figura 3.26),

T  s =H
2V�

W s

L
0

2

(3.6)

é possível, correlacionando (3.5) e (3.6) com (3.2) e (3.3), obter as expressões paramétricas de um
ponto genérico P ao longo do cabo:

x  s =
H s

E A
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W sinh�1 V

H �sinh
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(3.7)

(3.8)
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A partir das condições fronteira,

x=0 z=0 s=0
x= l z=h s=L

0

(3.9)

é possível relacionar o vão l e o desnível entre apoios h com as reacções nos apoios H e V:

l=
H L

0

E A
0


H L

0

W sinh�1 V

H �sinh
�1V �W

H 

h=
W L0

E A
0
 V

W
�
1

2 
H L0

W 1 V

H 
2

�1V �W

H 
2

(3.10)

(3.11)

A solução deste sistema de equações ((3.10) e (3.11)) é difícil de determinar e necessita de métodos
numéricos complexos para se obterem resultados correctos. Tudo isto se torna simplificado com a
utilização  dos  computadores  e  de  software  indicado,  que  permitem realizar  iterações  com muita
eficiência e rapidez. 

Uma das características geométricas mais importantes e por vezes condicionante é a flecha, ou mais
genericamente, a  sag. A sag é um termo que traduz a distância, na vertical, entre a corda e o cabo
deformado. Ela diverge da flecha quando os apoios são desnivelados (figura 3.27).

O ponto de máxima sag pode ser obtida através da seguinte expressão:

ssag=
L
0

W
V A�h

H A

l
 (3.12)

Como a tensão ao longo do cabo varia  de ponto para ponto, como se  pode verificar  em (3.6),  é
possível calcular a variação máxima da tensão,
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T max�T min

T max

(%) (3.13)

Para os cabos atirantados (muito tensos) este coeficiente não excede 2%, mas para cabos suspensos
(tensos)  pode  atingir  valores  superiores.  Existem  dois  parâmetros  principais  que  influenciam  a
variação de tensão nos cabos: o desnível  h entre os apoios  e a tensão média do cabo (depende da
extensão inicial dada ao cabo aquando do seu tensionamento (ε0)). Todavia, quando o desnível h é nulo
qualquer que seja a mudança na tensão média do cabo não altera a variação de tensão nos cabos, que
permanece sempre nula. Na tabela 3.5 apresentam-se alguns resultados que comprovam o raciocínio
supracitado.

Tabela 3.5: Análise dos parâmetros principais influentes na variação de tensão nos cabos

Cabo l (m) h (m) ε0 Tmax (kN) Tmin (kN) ∆T (%) λ2

1 100 0 -0.0015 7532 7532 0 203.726

2 100 50 -0.0015 7918.5 7162.6 9.55 156.429

3 100 0 0.0015 58599.4 58599.4 0 0.435

4 100 50 0.0015 58961.3 58206.5 1.28 0.382

Nota: Valores para um cabo em aço com modulo de Young, E, 195GPa, massa volúmica, ρ, 7850 kg/m3 diâmetro 0.5m.

Para  distinguir  um cabo muito  tenso (pontes  atirantadas)  de um cabo tenso (pontes  suspensas)  é
admissível a análise do parâmetro  λ2,  introduzido por  Irvine,  que descreve efeitos geométricos e
elásticos  e  tem fundamental  importância  na  análise  estática  e  dinâmica  dos cabos.  É  definido da
seguinte forma:

2=
m g L

T

2
L

T Le

E A
0

(3.14)

onde L representa o comprimento da corda, ou seja l
2
h

2  e Le o comprimento virtual do cabo dado
por:

Le=∫
0

L

ds

dx

3

dx≈L{18
sag

L

2

} (3.15)

O  parâmetro  de  Irvine entra  em  conta  com  dois  tipos  de  rigidezes  intrínsecas  ao  cabo  que  se
combinam em série.  Uma delas é dada pela  resistência  que o cabo transmite devido ao seu peso
próprio, ou seja, se esticarmos um cabo suspenso ele irá resistir em parte devido ao seu peso próprio

com uma rigidez igual a  
12 H

L m g l /H 2
.  A outra parcela é relativa à elasticidade do cabo quando é

traccionado e é expressa por 
E A

L
.

Assim os diversos valores de λ2 caracterizam o tipo de cabo em análise. Os cabos típicos de pontes
atirantadas,  muito tensos e  com pequena flecha,  têm valores  entre  0 e  ~1 e  os  cabos das  pontes
suspensas, menos tensos e com grandes flechas, apresentam valores superiores a ~200 (figura 3.28).
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As diferentes propriedades dos cabos permitem assunção simplificações de cálculo divergentes, tanto
para o estudo do comportamento estático como para o comportamento dinâmico.

A aproximação  admitida  para  o  relacionamento  da  cota  z  com  a  abcissa  x  do  cabo,  útil  na
determinação da deformada da parábola e em operações como derivadas ou integrações, foi a uma
regressão  polinomial.  Comprovou-se  através  de  cálculo  com  software  matemático,  que  o  grau
polinomial  necessário  para  obter  um coeficiente  de regressão unitário e  consecutivamente  valores
suficientemente aproximados dos valores dados pelas equações (3.7) e (3.8) seria igual ou superior a  6
(tabela 3.6).

Os  método  de  cálculo  efectuado,  que  entra  em  consideração  com  os  procedimentos  até  aqui
enunciados, apresenta-se elaborado em Mathcad no Anexo I.

Tabela 3.6: Comparação de resultados de regressões polinomais com os dados pelas equações da catenária

Dados do cabo em estudo: l=200; h=50; L0=207.186; sag/l=0.047

Grau da
Regressão
Polinomial

R2

Desvio absoluto em metros de cotas (z) da regressão polinomial 
relativamente às expressões da catenária para:

x=0 x=l/2 x=l

1 0.9637 6.209 3.1492 6.334

2 1 0.06 0.0029 0.05

3 1 0.005831 0.002268 0.006049

4 1 0.00003 0.000025 0.000031

5 1 0.000002 0.000026 0.000001

6 1 0 0.000026 0.000003

7 1 0 0.000026 0.000003

8 1 0 0.000026 0.000003

3.6.2.2. PARÁBOLA ELÁSTICA

A parábola elástica, além de ter sido durante muito tempo considerada a deformada exacta de um cabo
apoiado nas extremidades e submetido à acção do seu peso próprio, é, actualmente, a melhor e mais
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simples aproximação da catenária elástica. Por esta razão é muitas vezes utilizada a parábola para
diversos estudos, quando alguns parâmetros estão dentro de certos limites aceitáveis. O rácio sag/L,
sendo L a corda da parábola, é normalmente limitado a 1/8 e abrange a maioria dos casos aplicados.
Este limite relaciona-se com o facto de o efeito catenária se tornar mais notório quando o cabo está
menos tenso. Deste modo, ao se respeitar as indicações anteriores, conseguem-se resultados bastante
razoáveis. 

Partindo  das  simplificações  já  enunciadas  para  a  catenária,  pode-se  deduzir  a  expressão  para  a
parábola através de princípios equivalentes.

Retomando novamente às expressões (3.2) e (3.3) e derivando (3.3) em ordem a s temos:

d

ds
T

dz

ds
=�m g

T
dx

ds
=H

(3.16)

(3.17)

Consequentemente, ao associar (3.17) com (3.2) resulta:
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que resulta em:

H
d
2

z

d x
2
=�m g

ds

dx
(3.18)

Considerando a seguinte relação geométrica,

dx

ds 
2

 dz

ds 
2

=1 (3.19)

a equação diferencial da catenária toma a forma de:
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H
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(3.20)

No caso particular de um cabo com uma corda inclinada de um ângulo α (figura 3.29) esta expressão
altera-se para:

H
d
2

z

d x
2
=�m g 1tan dz

dx 
2

(3.21)

Para se obterem resultados convenientemente aceitáveis quando se utiliza a parábola é necessário que
dz/dx  seja  suficientemente  pequeno,  circunstância  que  ocorre  quando  o  rácio  sag/L  é
aproximadamente inferior a 1/8. Assim, nestes casos, dz/dx pode ser  negligenciado e  a expressão
(3.21) reduz-se a:

d
2

z

d x
2


d z

d x
=�1 ,  com

z=
z

m g sec 
l
2

H

 ,  x=
x

l
  e  =

m g l sin
H

(3.22)

Consequentemente, a solução da equação diferencial resulta num polinómio de 2º grau correspondente

à expressão da parábola. Somando a parcela correspondente à altura da corda (
h

l
x ) temos:
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Nos casos em que o cabo é muito esticado, respeitando o limite sag/l < 1/8, o parâmetro  ε é muito
reduzido, pois o mgl é pequeno comparativamente com H, podendo assim ser desprezado sem o risco
de ocorrerem grandes erros.  Nestas condições a máxima sag ocorre exactamente a meio vão, ou seja
para x=l/2 e é dada por:

sag=
m g L

2

8T
(3.24)

As força de tracção tangencial T relaciona-se com as suas componentes H e V da seguinte forma:

T=
H

cos 

T=
V

sin

(3.25)

3.6.2.3. Influência da rigidez à flexão na parábola elástica

Uma das simplificações assumida na dedução das expressões da catenária (expressões (3.10) e (3.11))
e da parábola (expressão (3.23)) foi a não consideração da rigidez à flexão. É o facto desta ser muito
reduzida  que  traduz a  não  linearidade geométrica  e  os  grandes  deslocamentos  característicos  dos
cabos, fenómeno que não acontece numa viga. Para haver consciência desta simplificação, procede-se
à contabilização sua  preponderância. Deste modo, ainda que esta rigidez seja residual, procede-se à
determinação da deformada de uma viga de secção transversal uniforme e desnível entre apoios nulo, a
partir da sua equação de equilíbrio de forças quando submetida ao seu peso próprio e esforço axial:
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Ao incluir as condições fronteira, nomeadamente de deslocamentos e momentos flectores nulos nas
extremidades, a solução desta equação diferencial de equilíbrio é:
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onde = H l
2

f EI
 representa a influência da rigidez à flexão,  E o módulo de Young,  I o momento de

inércia da secção transversal e f um factor de redução da inércia para cabos.

A contribuição  do  parâmetro  γ  poderá  ser  conseguida  através  comparação  da  deformada  de  um
elemento de cabo dada pela expressão (3.27) e com a expressão (3.23).  A grandeza deste parâmetro é
influenciado  pelo produto  EI onde entra  a contribuição da  inércia  da secção transversal  do cabo.
Quanto menor for o valor de EI, maior será o de γ e consequentemente menos relevância terá a rigidez
à flexão do cabo. 
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É imprescindível multiplicar o produto EI de um cabo por um factor redutor,  f, que pode ter valores
entre 0.3 e 0.9, com o objectivo contabilizar o efeito inerente à morfologia do cabo que normalmente
lhe reduz inércia, relativamente a elemento de viga com a mesma secção. Na tabela 3.7 e figura 3.30 é
analisada a grandeza do parâmetro  γ  para diferentes diâmetros da secção circular transversal de um
cabo e para diferentes valores de H, ou seja, para diferentes tensões axiais. É de notar um aumento do
parâmetro quando a inércia I diminui (menor rigidez à flexão) e quando a força horizontal H aumenta
(o aumento desta força negligencia o efeito da inércia).

Tabela 3.7: Tabela de valores que representam a variação de γ com a inércia e esforço axial no cabo

ε0=0.00 ε0=0.05

Diâmetro
nominal (m)

H EI γ H EI γ

0.8 39.390 3.921.000 11,98 5.158.828 3.921.000 137,1

0.7 30.158 2.298.000 13,69 3.949.728 2.298.000 156,69

0.6 22.158 1.241.000 15,97 2.901.841 1.241.000 182,8

0.5 15.393 598.300 19,17 2.015.167 598.300 219,36

0.4 9.848 245.000 23,96 1.289.707 245.000 274,2

0.3 5.543 77.530 31,96 725.460 77.530 365,61

0.2 2.463 15.320 47,94 322.427 15.320 548,41

0.1 615 957,204 95,84 80.607 957,204 1096,82

Nota: Valores para um cabo com vão de 100m e corda horizontal, modulo de Young, E, 195GPa, massa volúmica, ρ, 7850 kg/m3 e factor redutor de inércia 0.7.

De uma forma prática,  a verificação da influencia da rigidez à flexão pode ser feita analisando a
variação do valor da sag devido à contribuição desta rigidez. Para cabos com as mesmas propriedades
dos analisados na tabela 3.7, foram calculadas as sags e comparadas com o parâmetro γ, procurando
desta forma encontrar alguma interligação entre as duas propriedades – tabela 3.8.
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Figura 3.30: Gráfico representativo da tabela 3.7  que expressa a variação de γ com a inércia e o
esforço axial no cabo 
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De facto, como a inércia é afectada de um factor redutor e este pode ser variável, dependendo do tipo
de cabo em estudo, a forma genérica de avaliar o parâmetro γ será ignorando a contribuição do factor
redutor f  e utilizar um γ de referência que irá ser designado por γref   e dado por:

ref = 1f 
�1

2 (3.28)

Tabela 3.8: Cálculo do erro cometido ao desprezar a rigidez à flexão do cabo e relacionamento com o parâmetro γref

ε0=0.00 ε0=0.05

Diâmetro
nominal (m)

γ ∆sag/sagparabolica γref γ ∆sag/sagparabolica γref

0.8 11,98 5,50% 10,02 137,1 0,04% 114,71

0.7 13,69 4,30% 11,45 156,69 0,03% 131,10

0.6 15,97 3,10% 13,36 182,8 0,02% 152,94

0.5 19,17 2,20% 16,04 219,36 0,02% 183,53

0.4 23,96 1,40% 20,05 274,2 0,01% 229,41

0.3 31,96 0,78% 26,74 365,61 0,01% 305,89

0.2 47,94 0,35% 40,11 548,41 0,00% 458,83

0.1 95,84 0,09% 80,19 1096,82 0,00% 917,67

Nota: Rácio sag/l=0,012

A recolha de valores apresenta uma clara relação entre o parâmetro γref  e o erro obtido no cálculo da
sag. É possível afirmar que quanto maior for γref  , menor é o erro cometido. Se se adoptar como erro
aceitável para análise de comportamento estático todo aquele que for inferior a 1%, é plausível afirmar
que é possível garantir este limite para valores de γref  > ~25, mesmo em situações em que a corda é
inclinada. É evidente este valor de erro deve ser alterado consoante a natureza do problema em estudo
e o rigor pretendido.

A utilização de cabos em pontes mostra que, correntemente, é perfeitamente negligenciável o efeito da
rigidez à flexão e que o parâmetro  γref é constantemente superior a 25. É inclusivé evidente que, de
acordo com a tabela 3.8, o diâmetro necessita de ser bastante elevado (aproximadamente 0.4m) para se
verificar um erro relevante num vão de 100m.

3.6.2.4. Método de Cálculo

O método de cálculo analítico que faz uso das teorias supracitadas deve ser cuidado e rigoroso. Todos
os valores obtidos devem ser avaliados e apreciados com sentido crítico. Como a simples aplicação de
expressões pode muitas  vezes gerar incongruência de resultados,  neste sub-capítulo é  explicado o
raciocínio do método utilizado para efectuar todos os cálculos necessários no estudo de um cabo. Este
cálculo inclui a análise do comportamento estático resultante da aplicação da catenária elástica e da
parábola elástica, com e sem contribuição de rigidez à flexão, finalizando com uma comparação de
todos os resultados. As conclusões relativas à comparação de resultados serão expostas mais adiante
neste trabalho.

No Anexo I é apresentada uma folha de cálculo realizada em software matemático (Mathcad) onde
está exposto com sintaxe própria o procedimento de cálculo detalhado de um cabo.

O raciocínio de cálculo seguido é exposto abaixo, onde aparecem ordenadas adequadamente todas as
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etapas.

1. INTRODUÇÃO DE DADOS

Definição dos dados do cabo: 
- vão: l;
- desnível entra apoios: h;
- extensão inicial do cabo: ε0 com o consequente cálculo do comprimento não esticado: L0;
- massa volúmica: ρ;
- diâmetro do cabo: φ;
- módulo de Young: E;

2. CÁLCULO DA CATENÁRIA ELÁSTICA

A Cálculo das forças componentes H e V na ancoragem e definição da função T(s)

B Cálculo dos parâmetros variação de tensão, ∆T, e mgL0/Tmax

C Definição das equações paramétricas da catenária: x(s) e z(s)

D Através de uma regressão polinomial de grau superior a 6, definir zc(x)

E Calcular o comprimento deformado do cabo: Lfc

F
Cálculo do ponto de máxima sag, xsc, e da correspondente sagc, através de da resolução de 

d zc  x
dx

=0

G Verificar se o rácio sag/l < 1/8

H Cálculo de Le com algoritmo de cálculo numérico e consequentemente λ2

I Cálculo da inclinação nas ancoragens através da derivada de zc(x)

3. PARÁBOLA ELÁSTICA E CONSEQUENTE COMPARAÇÃO DE RESULTADOS COM A CATENÁRIA

A
Definição da equação paramétrica da parábola elástica, z(x),  a partir do valor da força horizontal na
ancoragem da catenária, H, e quantificação do parâmetro ε

B Cálculo do comprimento deformado Lf e comparar com a catenária

C
Cálculo  do ponto  de máxima sag,  xs e  da  correspondente  sag,  como efectuado  em 2.F para  z(x)  e
comparar com a catenária

D Cálculo das inclinações nas ancoragens através da derivada de z(x) e comparação com as da catenária

4. PARÁBOLA ELÁSTICA COM CONTRIBUIÇÃO DA RIGIDEZ À FLEXÃO E CONSEQUENTE COMPARAÇÃO DE RESULTADOS COM

A PARÁBOLA ELÁSTICA ANTERIOR

A Definição do factor de correcção de inércia, f, e quantificação de γ e γref

B Definição da equação paramétrica da parábola elástica com contribuição da rigidez à flexão, zr(x) 

C
Cálculo do ponto de máxima sag, xsr, e da correspondente sagr, como efectuado em 2.F e 3.C e
comparação com a da parábola elástica simples

D
Cálculo do comprimento esticado Lfr e comparação com o da parábola elástica sem contribuição da
flexão

E
Cálculo das inclinações nas ancoragens através da derivada de zr(x) e comparação com as da parábola
elástica simples
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3.6.2.5. Comparação de metodologias analíticas

Através das metodologias enunciadas obtêm-se soluções para o comportamento estático dos cabos. A
questão relevante é: quais são os erros aparentes entre elas e quais os parâmetros que mais afectam
estes erros. Inicialmente foi postulado que os resultados aproximam-se quando é respeitado o limite
sag/L < 1/8. Através da recolha de resultados das duas metodologias em causa (catenária e parábola
elástica,  desprezando  a  contribuição  da  rigidez  à  flexão  do  cabo),  é  possível  extrair  conclusões
concretas. Deste modo, foram estudados os casos de cabos muito tensos e tensos, com e sem desnível
nos apoios. A tensão, T, e o desnível, h, foram pré-estabelecidos com valores correntes. Abrangem um
conjunto de cabos atirantados e suspensos dentro do limite sag/l < 1/8. Os parâmetros estudados foram
a abcissa onde se verifica a máxima sag, xsag, o valor da máxima sag, sagmax,, e o comprimento do cabo
esticado, Lf.

Com estas regras foram retirados valores e registados na tabela 3.9.

Tabela 3.9: Comparação de resultados para a catenária e parábola elástica

Nota: Resultados com um base num cabo em aço (Ø0.1m, A=0.007854m2) com vão igual a 100m. Nem a catenária nem parábola elástica  entram em linha de

conta com a rigidez à flexão. Os valores positivos de extensão inicial significam tracção adicional transmitida ao cabo depois da sua suspensão. Os negativos

significam o inverso.

Estes  resultados  permitem  concluir  de  uma  forma  imediata,  que  a  diminuição  da  tensão  e  a
aproximação do  rácio sag/L de  1/8 incrementa  o  desvio  entre  os  resultados  da parábola  e  os  da
catenária,  principalmente  para  o  valor  de  xsag.  Verifica-se  inclusivé  que  este  último  aumenta
notavelmente com o desnível entre apoios, chegando a aproximar-se dos 20% para cabos tensos. 

A determinação da máxima sag está rigidamente condicionada pela sua abcissa. Significa isto que não
é  totalmente  rigorosa  a  comparação  deste  parâmetro  quando  a  abcissa  é  diferente  entre  as  duas
metodologias, para um mesmo valor de tensão, T, e desnível, h. Todavia, como a variação da abcissa é
habitualmente reduzida, é possível negligenciar esta particularidade e fazer uma comparação directa
dos valores máximos da sag. 

A evolução dos desvios, no caso da máxima sag, mostra-se um pouco irregular, mas numa análise
global verifica-se que aumenta consideravelmente quando os valores de sag/L se aproximam do limite.
Esta irregularidade admite-se que está relacionada com a variação do desnível  h e também com a
elevada não linearidade das equações da catenária elástica. Contudo, uma análise mais exaustiva seria
requerida para se obterem conclusões consistentes para esta suposição. 

O comprimento final do cabo esticado, Lf, é o parâmetro que menos sofre alterações, mas, como todos
os outros parâmetros, os maiores desvios verificam-se para o limite sag/L ≈ 1/8. 

É fundamental salientar que os erros calculados podem ser bastante inconvenientes em infraestruturas
de grande dimensão. Se considerarmos uma ponte suspensa com 1000m de vão, um erro de 1% na
máxima sag de 100m (caso da ponte 25 de Abril em Portugal) corresponde a 1m. A necessidade de
fazer  a  ligação  do  cabo  ao  tabuleiro,  por  exemplo,  necessita  certamente  de  uma  incerteza  mais
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Catenária Elástica Parábola Elástica Desvio relativamente à catenária

% % %

7000

0 0.004547 0.016 0.009 50.002 0.108 100.000 50.000 0.108 100.000 0.002 0 0.000 0.45 0.000 0

50 0.004537 0.015 0.011 49.989 0.135 111.804 50.018 0.135 111.804 0.029 0.06 0.001 0.43 0.000 0

100 0.004527 0.012 0.017 49.968 0.216 141.422 50.036 0.217 141.422 0.068 0.14 0.001 0.44 0.000 0

1000

0 0.000500 5.594 0.060 50.001 0.756 100.015 50.000 0.756 100.015 0.001 0 0.000 0.05 0.000 0

50 0.000485 5.003 0.077 49.873 0.959 111.821 50.128 0.960 111.821 0.255 0.51 0.001 0.06 0.000 0

100 0.000471 3.953 0.125 49.741 1.559 141.444 50.260 1.560 141.444 0.519 1.04 0.001 0.06 0.000 0

100

0 -0.016900 5340.26 0.642 50.000 8.023 101.696 50.000 7.956 101.663 0.000 0 0.067 0.83 0.033 0.03

50 -0.025100 4435.5 0.975 48.421 12.192 114.616 51.604 12.078 114.621 3.183 6.57 0.114 0.93 0.005 0

100 -0.051800 2651.38 2.195 45.669 27.436 148.753 54.420 27.373 150.144 8.750 19.16 0.063 0.23 1.391 0.93
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reduzida. Contudo, quando os cabos possuem um vão muito grande, é habitual o desnível entre apoios
não ser muito elevado, quando comparado com o comprimento do vão, o que reduz significativamente
o erro no valor da abcissa e grandeza da máxima sag.

3.6.2.6. Modelação e cálculo com recorrência ao método dos elementos finitos 

O método dos elementos finitos começou a ser extensivamente utilizado nos fins do séc. XX (mais
especificamente nos anos 90) em áreas  como a  engenharia,  medicina,  investigação,  etc.  A grande
impulsionadora desta difusão foi  a computação,  com elevadas capacidades de processamento,  e a
consequente  extensão  da  sua  utilização  ao  nível  empresarial  e  doméstico.  Com  estes  meios  foi
aparecendo  cada  vez  mais  software  capaz  de  resolver  problemas,  introduzindo  o  método  dos
elementos finitos, com uma interface cada vez mais apelativa. 

Na área da engenharia civil a utilidade reside concretamente na resolução de estruturas e determinação
do seu comportamento quando solicitadas estática e dinamicamente.

O procedimento de cálculo consiste na selecção de um modelo matemático adequado para o problema
em questão.  Seguidamente indicam-se as condições fronteira e define-se uma malha de elementos
finitos  apropriada.  Finalmente  resolve-se  o  modelo  numericamente  com o  método  dos  elementos
finitos,  encontrando-se  a  solução  através  de  sucessivas  iterações  até  à  convergência,  com  uma
determinada margem de erro adequada.

A escolha do modelo e a introdução dos dados são excepcionalmente importantes porque as soluções
condicionam muitas vezes problemas de grande escala, onde a ocorrência de erros é inadmissível.

Uma  adequada  discretização  da  malha  é  também imprescindível  para  obter  resultados  razoáveis,
todavia, o tempo de processamento aumenta, o que se pode tornar incomportável para modelos muito
complexos.  É  necessário  encontrar  uma  relação  tempo de  processamento/qualidade  de  resultados
acomodada a cada problema.

No âmbito deste trabalho é introduzida uma particularidade adicional que torna ainda mais relevante a
utilização de software e deste método, que é a análise não linear. Como já se sublinhou, a deformação
dos cabos é conduzida por leis não lineares geométricas que se associam aos grandes deslocamentos. A
resolução  dos  métodos  analíticos  estudados  é  sempre mais  morosa,  principalmente  se  não  forem
utilizados métodos computacionais robustos. 

Como primeiro passo, antes de qualquer análise numérica, é necessário determinar uma discretização
suficiente para a malha de elementos que devolva resultados aceitáveis para o objectivo em vista.
Pretende-se portanto que a discretização dê resultados com bastante rigor e que permita a comparação
de valores entre métodos.

O objecto em estudo é o cabo. Será então examinada a discretização adequada para a sua modelação.
Na figura 3.31. apresentam-se os resultados obtidos para o valor da máxima sag de um cabo de 100m
de vão e 0.1m de diâmetro, suspenso entre dois apoios duplos nivelados. Comparam-se os desvios com
o valor obtido analiticamente (catenária elástica sem contribuição da rigidez à flexão) e com o valor
que converge numericamente.

A análise dos valores dos desvios indica que a partir de uma discretização de 100 elementos, o erro,
relativamente ao valor final obtido numericamente, é praticamente irrisório. Tendo o cabo um vão de
100m, o comprimento dos elementos finitos é de 1m (elementos de barra de 2 nós), o que corresponde
a 1% de L0. Será tida em conta esta ilação para as posteriores modelações neste trabalho. Na mesma
figura, a comparação com o valor obtido analiticamente introduz-se apenas como referência, sendo
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que este procedimento será posteriormente efectuado sistematicamente. 

3.6.2.7. Comparação de resultados analíticos e numéricos

Posteriormente  à  análise  e  comparação  das  metodologias  analíticas,  torna-se  imprescindível  uma
comparação com métodos numéricos. Ao explorar este novo âmbito, nomeadamente através do cálculo
com elementos finitos, valida-se a genuinidade dos resultados obtidos e retiram-se conclusões acerca
das hipóteses admitidas.

O  software  utilizado  para  efectuar  esta  comparação  foi  o  ADINA,  o  SAP2000  e  o  ROBOT
Millennium.  Utilizaram-se  três  programas  comerciais  diferentes  visto  que  cada  um  tem  as  suas
abordagens de cálculo específicas e definições próprias. Todavia, manteve-se a preocupação de igualar
as configurações de cada um, de modo a se proceder a uma análise de resultados fiável. Não será
explorado neste trabalho o método de cálculo de cada um dos softwares, visto consistir numa análise
pormenorizada não enquadrada no presente tema. Deixa-se ao critério dos leitores essa investigação,
caso se torne necessário entender as divergências dos resultados.

Os  dados  analíticos  utilizados  serão  os  da  catenária  elástica  anteriormente  determinados.  Os
parâmetros analisados serão a força de tracção,  T, a abcissa onde se verifica a máxima sag,  xsag, e a
própria máxima sag, sagmax. O critério de definição do cabo foi a extensão inicial do cabo, atribuída de
acordo  com  valores  iniciais  admitidos  para  a  catenária  elástica.  Esta  extensão  está  directamente
correlacionada com o comprimento não esticado do cabo L0, através de L

0
=L 1

0
 , e com a força

de tracção T.

O cabo modelado em software foi dividido em 200 segmentos (0.5% de L0) com o objectivo de se
conseguir um rigor aceitável para a comparação. Valores superiores a este levariam a um tempo de
processamento  demasiado  elevado  e,  apesar  do  rigor  obtido  para  a  abcissa  não  ser  ao  nível  do
analítico, é pouco susceptível  a indução de erros que comprometam o objectivo da análise (figura
2.31).  

Como ponto de partida, a comparação dos valores analíticos com a catenária elástica do SAP2000

3.33

Figura 3.31: Cálculo da discretização em elementos finitos adequada para um cabo em estudo
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parece fundamental, pois fortifica a consistência dos dados baseados na teoria utilizada neste trabalho.
O SAP2000 possui  um quadro de determinação expedita da deformada  do  cabo que  permite  aos
utilizadores  saberem  aproximadamente  as  características  do  cabo  que  pretendem  modelar.  Essa
determinação baseia-se na catenária elástica e será comparada na tabela 3.10 com o cálculo analítico
deste trabalho.

Nota: Resultados com um base num cabo em aço (Ø0.1m, A=0.007854m2) com vão igual a 100m. A catenária não entra em linha de conta com a rigidez à

flexão. Os valores positivos de extensão inicial significam tracção adicional transmitida ao cabo depois da sua suspensão. Os negativos significam o inverso.

Os desvios determinados são, na sua esmagadora maioria, bastante inferiores a 1%, o que indica com
bastante segurança que a teoria está correctamente aplicada. Todas as comparações posteriormente
efectuadas terão em conta a abordagem analítica da catenária elástica para a deformação de um cabo
solicitado pelo seu peso próprio (incluindo as simplificações já enunciadas).

Seguidamente,  na  tabela  3.11,  encontram-se  os  resultados  obtidos  no  SAP2000  calculados  em
elementos finitos com análise estática não linear e contribuição P-∆ de grandes deslocamentos.

Nota: Resultados com um base num cabo em aço (Ø0.1m, A=0.007854m2) com vão igual a 100m. A catenária não entra em linha de conta com a rigidez à

flexão. Os valores positivos de extensão inicial significam tracção adicional transmitida ao cabo depois da sua suspensão. Os negativos significam o inverso.

O relacionamento com os valores da catenária elástica verifica alguma discrepância, principalmente
quando o desnível entre apoios é grande. O intervalo da tensão T abrange cabos tensos e muito tensos
e para todos eles os erros são elevados quando se aumenta a inclinação da corda do cabo. Todavia,
para alguns dos cabos menos tensos o software não conseguiu convergir numa solução adequada.

Os valores da sagmax são os mais divergentes e chegam a ter desvios de quase 50% quando a corda está
inclinada a 45º. As conclusões sobre estes desvios serão tomadas posteriormente após a análise dos
restantes dados obtidos em outros programas.
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Tabela 3.10: Comparação de resultados entre a catenária elástica do SAP2000 e a calculada no presente trabalho
Catenária Elástica SAP2000 Catenária Desvio relativamente à catenária do presente trabalho

% % %

7000

0 0.004547 0.016 0.009 50.002 0.108 7000 50.000 0.108 0 0.0 0.002 0.00 0.000 0.45

50 0.004537 0.015 0.011 49.989 0.135 7000 49.946 0.135 0 0.0 0.043 0.09 0.000 0.21

100 0.004527 0.012 0.017 49.968 0.216 7000 50.000 0.216 0 0.0 0.032 0.06 0.000 0.00

1000

0 0.000500 5.594 0.060 50.001 0.756 1000 50.000 0.756 0 0.0 0.001 0.00 0.000 0.02

50 0.000485 5.003 0.077 49.873 0.959 1000 50.000 0.960 0 0.0 0.127 0.25 0.001 0.06

100 0.000471 3.953 0.125 49.741 1.559 1001 49.800 1.558 1 0.1 0.059 0.12 0.001 0.09

100

0 -0.016900 5340.26 0.642 50.000 8.023 100 50.000 8.023 0 0.0 0.000 0.00 0.000 0.00

50 -0.025100 4435.5 0.975 48.421 12.192 100 47.806 12.192 0 0.0 0.615 1.27 0.000 0.00

100 -0.051800 2651.38 2.195 45.669 27.436 100 45.37 27.436 0 0.0 0.298 0.65 0.000 0.00
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Tabela 3.11: Comparação de resultados numéricos do SAP2000 com os resultados analíticos da catenária elástica

Catenária Elástica Desvio relativamente à catenária

% % %

7000

0 0.004547 0.016 0.009 50.002 0.108 7010 50.000 0.107 10 0 0.002 0.00 0.001 0.48

50 0.004537 0.015 0.011 49.989 0.135 7001 50.000 0.108 1 0 0.011 0.02 0.027 19.83

100 0.004527 0.012 0.017 49.968 0.216 7000 50.000 0.109 0 0 0.032 0.06 0.107 49.54

1000

0 0.000500 5.594 0.060 50.001 0.756 1000 50.000 0.756 0 0 0.001 0.00 0.000 0.02

50 0.000485 5.003 0.077 49.873 0.959 999 50.000 0.768 0 0 0.127 0.25 0.191 19.95

100 0.000471 3.953 0.125 49.741 1.559

100

0 -0.016900 5340.26 0.642 50.000 8.023 100 50.000 8.023 0 0 0.000 0.00 0.000 0.00

50 -0.025100 4435.5 0.975 48.421 12.192

100 -0.051800 2651.38 2.195 45.669 27.436
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(m)

ε
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sag/L
1/8
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 xsag
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Não deu resultados

Não deu resultados



Em  conformidade  com  o  SAP2000  o  programa  ADINA também  realiza  uma  análise  não  linear
análoga.  Na tabela  3.12 estão  registados  os  resultados  obtidos  neste  software  e  os  desvios
relativamente à catenária elástica.

Tabela 3.12: Comparação de resultados numéricos do ADINA com os resultados analíticos da catenária elástica

Nota: Resultados com um base num cabo em aço (Ø0.1m, A=0.007854m2) com vão igual a 100m. A catenária não entra em linha de conta com a rigidez à

flexão. Os valores positivos de extensão inicial significam tracção adicional transmitida ao cabo depois da sua suspensão. Os negativos significam o inverso.

Verifica-se  claramente,  confirmando  as  conclusões  anteriores  relativamente  ao  SAP2000,  que  o
desnível entre apoios é o que mais influência os resultados da máxima sag e da abcissa onde esta se
encontra. Contudo, mais uma vez esta abcissa não coincide, o que induz algum erro adicional na sag.
Este pode ser negligenciado caso se analisem resultados de cabos tensos, em que ∆xsag é reduzido. 

Curiosamente  os  valores  obtidos  pelo  SAP2000  são  sensivelmente  iguais  aos  do  ADINA o  que
demonstra alguma coerência nas metodologias de ambos os programas. 

O valor de ∆sagmax parece pouco variar com a diminuição da tensão nos cabos e consequente aumento
de λ2

,  porém, para valores de  h altos, o desvio cresce.  A xsag  é a que realmente se demonstra mais
afectada pela tensão no cabo. Na realidade quanto mais inclinado e menos tenso for o cabo, maior
tendência terá este de se deslocar segundo a direcção horizontal (figura 3.32).
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Catenária Elástica ADINA Desvio relativamente à catenária

% % %

7000

0 0.004547 0.016 0.009 50.002 0.108 6969 50.000 0.108 31 0 0.002 0.00 0.000 0.45

50 0.004537 0.015 0.011 49.989 0.135 6969 50.000 0.109 31 0 0.011 0.02 0.026 19.09

100 0.004527 0.012 0.017 49.968 0.216 6968 50.000 0.109 32 0 0.032 0.06 0.107 49.35

1000

0 0.000500 5.594 0.060 50.001 0.756 1000 50.000 0.756 0 0 0.001 0.00 0.000 0.02

50 0.000485 5.003 0.077 49.873 0.959 999 50.000 0.769 1 0 0.127 0.25 0.190 19.85

100 0.000471 3.953 0.125 49.741 1.559 940 51.000 0.781 60 6 1.259 2.53 0.778 49.92

100

0 -0.016900 5340.26 0.642 50.000 8.023 100 50.000 8.021 0 0 0.000 0.00 0.002 0.03

50 -0.025100 4435.5 0.975 48.421 12.192 102 51.500 10.162 2 2 3.079 6.36 2.030 16.65

100 -0.051800 2651.38 2.195 45.669 27.436 101 54.000 16.483 1 1 8.331 18.24 10.953 39.92
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Finalmente, na tabela 3.13 fazem-se as mesmas comparações para o ROBOT Millennium. A análise é
também não linear com a contribuição P-∆.

Tabela 3.13: Comparação de resultados numéricos do ROBOT Millennium com os resultados analíticos da catenária elástica

Nota: Resultados com um base num cabo em aço (Ø0.1m, A=0.007854m2) com vão igual a 100m. A catenária não entra em linha de conta com a rigidez à

flexão. Os valores positivos de extensão inicial significam tracção adicional transmitida ao cabo depois da sua suspensão. Os negativos significam o inverso.

Os resultados obtidos assemelham-se mais com obtidos com a catenária elástica do que os do SAP e os
do ADINA. Porém, continua a manter-se uma tendência para o aumento do desvio quando o desnível
entre apoios aumenta, tanto para a ∆xsag como para  ∆sagmax. O maior desvio atinge cerca de 25%, cerca
de metade do que os outros softwares indicam para cabos tensos. Para cabos muito tensos os erros são
desprezáveis, para ambos os valores de sag máxima e da respectiva abcissa onde esta se verifica.

Conclui-se que a metodologia analítica baseada na catenária elástica mostra bastantes divergências
para grandes desníveis entre apoios. Os erros determinados são bastante gravosos em casos práticos e
podem-se admitir como inadmissíveis. Por outro lado, para cabos com apoios nivelados ou com corda
pouco inclinada a teoria analítica apresenta bastantes semelhanças em resultados, podendo estes ser
mesmo desprezados.

É requerida uma análise da abcissa para a qual se verifica a maior sag, na comparação de valores em
casos reais. Contudo, este parâmetro não é fundamental visto que o parâmetro mais importante é, na
realidade, a cota mais baixa do cabo. O desvio, na horizontal, de alguns centímetros ou mesmo metros
pode não ser relevante e facilmente ajustado.

Em estruturas mais complexas, que englobem cabos tensos com grande desnível entre apoios, importa
efectuar uma análise estática numérica não linear com um software de elementos finitos rigoroso.
Alguns erros como os verificados nas tabelas anteriores podem ser bastante prejudiciais em projecto.

3.7. COMPORTAMENTO DINÂMICO

3.7.1. INTRODUÇÃO

A dinâmica é um ramo da física que estuda a relação entre forças e movimentos nos corpos. Os corpos
em estudo neste trabalho são evidentemente os cabos que são solicitados. Quando essas solicitações
são variáveis no tempo provocam movimentos que podem ser designadas por vibrações.

O  estudo  das  vibrações  inicia-se  muito  cedo  com  Pitágoras e  a  sua  escola  (séc.  VI  A.C.),  que
descobrem as relações matemáticas das notas musicais ao estudar a sua ligação com as propriedades
das cordas, como o comprimento, a tensão a que está sujeita e o material. Todos estas conclusões
precoces mostram grandes semelhanças com os estudos mais recentes.
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Catenária Elástica ROBOT Millennium Desvio relativamente à catenária

% % %

7000

0 0.004547 0.016 0.009 50.002 0.108 7032 50.000 0.108 32 0 0.002 0.00 0.000 0.45

50 0.004537 0.015 0.011 49.989 0.135 7029 49.749 0.135 29 0 0.240 0.48 0.000 0.21

100 0.004527 0.012 0.017 49.968 0.216 7028 49.752 0.216 28 0 0.216 0.43 0.000 0.00

1000

0 0.000500 5.594 0.060 50.001 0.756 1004 50.000 0.756 4 0 0.001 0.00 0.000 0.02

50 0.000485 5.003 0.077 49.873 0.959 1005 50.505 0.958 5 1 0.632 1.27 0.001 0.15

100 0.000471 3.953 0.125 49.741 1.559 1003 50.500 1.234 3 0 0.759 1.53 0.325 20.87

100

0 -0.016900 5340.26 0.642 50.000 8.023 100 50.000 7.975 0 0 0.000 0.00 0.048 0.60

50 -0.025100 4435.5 0.975 48.421 12.192 101 51.520 11.957 1 1 3.099 6.40 0.235 1.93

100 -0.051800 2651.38 2.195 45.669 27.436 102 57.600 20.530 2 2 11.931 26.12 6.906 25.17
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Durante um longo período de tempo não foram verificados desenvolvimentos significativos nesta área
até, em 1636, Mersenne, um matemático francês, concluir certas leis elementares aplicáveis às cordas
de instrumentos musicais:

• mantendo a massa e a tensão, a alteração do comprimento da corda modifica a frequência e
consecutivamente o tom do som produzido;

• mantendo a massa e o comprimento da corda, uma mudança na tensão resulta numa alteração
do tom, proporcional à raíz quadrada da tensão;

• mantendo  o  comprimento  e  a  tensão  constante,  a  mudança  do  tom  é  inversamente
proporcional à raíz quadrada da massa da corda.

Sensivelmente pela mesma altura, Galileu Galilei afirma também que o som é produzido pela vibração
de cordas e  faz analogia  com outros  sistemas oscilatórios,  especialmente  com o pêndulo.  Afirma
inclusive que a música consiste em impulsos de ondas de ar (“airwaves”).

As referências aos diferentes modos de vibração que uma corda pode ter foi introduzida por Noble e
Pigott em  1676.  Mais  tarde,  Taylor,  Euler,  Bernoulli e  D'Alembert no  inicio  do  séc.  XVIII
formalizaram uma teoria sobre a elasticidade e vibração das cordas.  Bernoulli teve inclusivé muita
fama e sucesso com os seus estudos físicos e desenvolveu análises experimentais sobre modos de
vibração e oscilação de diversos elementos como cordas esticadas e cadeias de barras ou massas
suspensas.  Ele  concluiu  que  estes  sistemas  de  corpos  possuíam modos,  naturais  ou  forçados,  de
vibração.  Ainda  neste  século,  Poisson descobre  as  equações  diferenciais  parciais  cartesianas  de
movimento para um cabo. Estas equações vêm a confirmar e a acrescentar resultados satisfatórios para
os cabos uniformes suspensos e cordas esticadas.

Baseado em estudos de  Poisson,  Rohrs  (1951) obteve uma solução aproximada para as vibrações
verticais simétricas de um cabo uniforme suspenso com um rácio sag/vão baixo e considerando o cabo
inextensível.  Esta  solução  aproximada  foi  aperfeiçoada  e  determinada  com  exactidão  por  Routh

(1868). 

Diversos  estudos  dinâmicos  foram  desenvolvidos,  posteriormente  ao  colapso  da  ponte  Tacoma
Narrows (1940), por Rannie e von Kárman, e foram adiantadas conclusões relativamente aos modos
de  vibração  no  plano  simétricos  e  antissimétricos  em  cabos  inextensíveis.  Em  1949,  Pugsley

desenvolve uma teoria semi-empírica aplicável aos 3 primeiros modos de vibração no plano de cabos
com sag/vão limitado.

Em 1953 Saxon e  Cahn desenvolvem contribuições adicionais com teorias sobre modos de vibração
no plano. Até esta época, todos estes resultados eram ainda baseados na consideração de que o cabo
era  inextensível,  porém,  desenvolvimentos  mais  recentes  mostraram  que  existem  erros  bastante
relevantes e que a inclusão de parâmetros que entram em linha de conta com a extensão do cabo (lei
de Hooke) devolvem resultados mais realistas.

Neste  subcapítulo  serão  abordados  os  principais  aspectos  relacionados  com  a  teoria  linear  do
comportamento  dinâmico  em  cabos,  desenvolvida  por  Irvine (1981),  para  cabos  tensos.  Serão
deduzidas  as  frequências  naturais  e  os  principais  modos  de  vibração  para  cabos  horizontais  e
inclinados (movimento fora e no plano, simétrico e anti-simétrico). 
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3.7.2. TEORIA LINEAR DO COMPORTAMENTO DINÂMICO EM CABOS

3.7.2.1. Equações de equilíbrio

Dado  um  cabo  tenso  (sag/L  < 1/8),  de  apoios  nivelados,  corda  L,  massa  linear,  m,  e  com  uma
componente T constante ao longo do seu comprimento (figura 3.34), as equações que estabelecem o
equilíbrio dinâmico quando o cabo é submetido a uma pequena perturbação são (Irvine, 1981):
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(3.29)

(3.30)

(3.31)

sendo H a componente horizontal da força no cabo e hτ a componente adicional, na mesma direcção,
gerada pelo comportamento dinâmico.  O movimento é  diferenciado em fora  do plano e no plano
(longitudinal e vertical) e as variáveis que os designam são, respectivamente, são v, u e w (figura 3.33).

Com as expressões (3.29) a (3.31) é possível caracterizar as propriedades fundamentais da teoria linear
dinâmica dos cabos. Uma das importantes consequências desta teoria é a distinção entre movimento
fora plano e no plano do cabo, pois se considera que não existe nenhum movimento no cabo gerado
pelo primeiro que perturbe o segundo e vice-versa. No plano, como se poderá verificar, a amplitude do
modo de vibração longitudinal será sempre inferior à componente vertical. Além disso, considera-se
que a movimentação dos modos de vibração fora do plano não produz qualquer alteração na tensão do
cabo.

Estas  considerações  são  apenas  razoáveis  para  pequenas  vibrações,  em  que  a  amplitude  de
deslocamentos não é muito elevada.

Seguidamente proceder-se-à à determinação dos modos de vibração e frequências naturais para as três
direcções do movimento, característicos do comportamento dinâmico dos cabos. No Anexo II, está
exposto  o  método  de  cálculo  utilizado  para  a  determinação  de  todos  os  parâmetros  necessários,
frequências e respectivos modos em Mathcad.
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Figura 3.33: Distinção entre as diferentes componentes do movimento na vibração livre de um cabo



3.7.2.2. Movimento fora do plano

Para o movimento fora do plano, a solução da equação (3.29) é obtida efectuando a separação das
variáveis x e t e considerando as seguintes condições fronteira: 

v 0, t =0 v l , t =0

Assim obtemos,

v  x , t =v x e it (3.32)

onde os modos de vibração e as frequências naturais associadas são dados por:

vn x =An sin n x

l 

n=
n

l  H

m

(3.33)

A variável n, aqui e em diante, toma valores inteiros a partir de 1 e determina os diferentes modos de
vibração e frequências e a constante arbitrária An  caracteriza a amplitude do modo de vibração.

Na figura 3.35 apresentam-se as formas generalizadas dos primeiros 3 modos de vibração fora do
plano, para um cabo com vão de 200m.
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Figura 3.34: Componentes do deslocamento de um ponto genérico
P quando o cabo é sujeito a vibração livre



3.7.2.3. Movimento no plano

Para estudar os modos de vibração com movimento no plano onde está disposto o cabo, será dada

especial atenção à expressão (3.31).  Nesta, quando o integral  ∫
0

l

w dx  é nulo,  hτ também o é, e só

nestas condições é que o pode ser. Nesta situação (e quando λ2 não é muito elevado) os modos de
vibração associados não produzem qualquer diferencial de tensão no cabo e denominam-se de anti-
-simétricos. Em todos os restantes casos os modos de vibração são simétricos e produzem alterações
na tensão do cabo. 

Como se poderá observar adiante estas designações estão relacionadas à forma gráfica do modo de
vibração vertical ao longo de X.

MODOS ANTI-SIMÉTRICOS  

Sendo hτ nulo temos,

H
2

w

 x
2
m2

w=0 (3.34)

onde, 

w x ,t =w x e i t .

Efectuando uma semelhante separação de variáveis na componente longitudinal u,

u x ,t =u x e it

e compatibilizando com condições geométricas, chega-se a

d u

dx


dz

dx

d w

dx
=0 . (3.35)

As expressões (3.34) e (3.35) juntamente com as seguintes condições fronteira,
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Figura 3.35: Primeiros três modos de vibração fora do plano



w 0=w l /2=0

permitem a obtenção dos modos de vibração anti-simétricos, longitudinal e vertical respectivamente,

unx =�1 /2m g l

H An{1�2 x

l sin 2n x 
l



1�cos2n
x

�l 
n }

wnx =Ansin2n x

l 

(3.36)

(3.37)

e as frequências naturais,

n=
2n

l  H

m
(3.38)

É  de  salientar  que,  quanto  maior  for  a  tensão  de  um  cabo,  menor  é  o  coeficiente  
m g l

H
 e,

consecutivamente, menor é a amplitude do modo de vibração longitudinal. 

Nas figuras 3.36 e 3.37 apresentam-se as formas dos primeiros 3 modos de vibração anti-simétricos no
plano calculados para um cabo de 200m de vão.
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Figura 3.36: Componente vertical dos primeiros três modos de vibração anti-simétricos no plano

Figura 3.37: Componente longitudinal dos primeiros três modos de vibração anti-simétricos no plano



MODOS SIMÉTRICOS  

No caso de serem introduzidas alterações na tensão do cabo, fruto da vibração dinâmica no plano, a
expressão (3.31) torna-se,
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A solução de (3.39), introduzindo condições fronteira nulas, é
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(3.40)

sendo λ2 dado pela expressão (3.14) e = l /H

m 
1

2 .

As frequências naturais dos modos correspondem às raízes da expressão (3.40). Como se trata de uma
equação não linear, a sua resolução é mais facilmente obtida através de métodos numéricos.

As correspondentes componentes longitudinal e vertical, respectivamente, são dadas por,
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(3.42)

Nas figuras 3.38 e 3.39 apresentam-se as deformadas do primeiro modo de vibração simétricos no
plano, calculados para um cabo de 200m de vão.
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Figura 3.38: Componente longitudinal do primeiro modo de vibração simétrico no plano



A influência  do  parâmetro de  Irvine, λ2,  nos  modos  de vibração no  plano  é  significativa.  Senão,
atentemos à transformação da equação (3.40) quando o cabo é inextensível, ou seja, quando λ2 é muito
grande,

tan2 =

2
�
4
∞2 

3

=


2
(3.43)

em que as frequências são dadas por:

=2n1�
4

1n1
(3.44)

Por outro lado, se λ2 ≈ 0, as frequências aproximam-se das características de modos simétricos para
cabos muito tensos,

=2n1 (3.45)

É evidente que a diferença entre as duas expressões para as frequências do primeiro modo de vibração
é 2π. Esta diferença representa a transição das frequências dos modos simétricos no plano, de cabos
muito tensos para cabos inextensíveis (hipotéticamente sem tensão). Nesta transição, as frequências
dos modos simétricos ultrapassam as dos anti-simétricos para modos da mesma ordem, ocorrendo um
cruzamento de frequências para  um dado valor de λ2  (figuras  3.40 e 3.41).  Este fenómeno ocorre
devido à influência da tensão nos cabos. Os valores de λ2 para os quais este cruzamento ocorre são
dados por:

2=4n2 (3.46)

sendo que, para modos de ordem mais elevada, a tensão para a qual ocorre cruzamento de frequências
é inferior (λ2 superior).
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Figura 3.39: Componente vertical do primeiro modo de vibração simétrico no plano



3.7.3. EXTENSÃO DA TEORIA LINEAR A CABOS INCLINADOS

A extensão da teoria anteriormente exposta a cabos com apoios desnivelados pode ser efectuada, de
forma simplificada, como se descreve seguidamente.

Considere-se a transformação de eixos representada na figura 3.42.
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Figura 3.40: Variação das frequências naturais dos primeiros 3 modos de vibração
simétricos e antisimétricos com o parâmetro de Irvine λ2  

(Caetano, E., 2007)

Figura 3.41: Representação do primeiro modo vertical anti-simétrico
para valores de λ2  abaixo e acima do cruzamento de frequências

λ2 < 4π2

λ2 > 4π2



As novas coordenadas passam a ser x' e z' e as relações com x e z estão representadas na figura e
variam em função de α.

As novas frequências fora do plano passam então a ser,

n '=n (3.47)

em que,

n '=n

'

m /H ' l '
,

H '=H sec ,

e l '=l sec  .

Para os modos anti-simétricos as frequências são dadas por,

n '=2n (3.48)

E as simétricas resultam das raízes da seguinte equação:

tan 'n

2 = 'n

2
�

4

 '2 
 'n

2 
3

=
 'n

2
(3.49)

Irvine (1981), ao expor esta extensão simplificada para cabos inclinados, indicou que apenas se aplica
com razoabilidade para ângulos de inclinação da corda, α, inferiores a 60º.

3.7.4. COMPARAÇÃO DE RESULTADOS ANALÍTICOS E NUMÉRICOS

De  maneira  análoga  à  comparação  de  resultados  efectuada  em  comportamento  estático,  entre  a
catenária elástica e os softwares de elementos finitos, também se fará a comparação de frequências
naturais,  dos  diferentes  modos  de  vibração,  entre  a  metodologia  linear  analítica  enunciada  e  os
mesmos programas comerciais.

Os modos de vibração analisados serão os de primeira ordem, fora do plano e no plano (simétricos e
anti-simétricos). A teoria linear estudada refere que, para cabos inclinados, os resultados são aceitáveis
para  declives  da  corda  até  cerca  60º.  Assim os  desníveis  dos  apoios  foram definidos  entre  esse
intervalo de ângulos, com o desígnio de explorar os desvios na aproximação deste limite. 

O valor da tensão, à semelhança do que já foi utilizado para o estudo estático dos cabos, foi definido
abrangendo um conjunto de cabos tensos e muito tensos mais correntemente utilizados.

Em primeiro  lugar  faz-se  referência  aos  valores  obtidos  no  programa  SAP2000  (tabela  3.14).  A
determinação  das  frequências  é  efectuada  após  uma  análise  estática  não  linear  do  referido  cabo,
entrando deste modo em linha de conta com a rigidez obtida por métodos não lineares.
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Tabela 3.14: Comparação de frequências naturais obtidas no SAP2000 com os resultados da teoria linear analítica

Nota: Resultados com um base num cabo de aço (Ø0.1m, A=0.007854m2) com vão igual a 100m. A teoria linear analítica não entra em linha de conta com a

rigidez à flexão. Os valores positivos de extensão inicial significam tracção adicional transmitida ao cabo depois da sua suspensão. Os negativos significam o

inverso.

Como já era expectável,  os desvios  para um desnível entre apoios significativo é,  na maioria das
vezes,  superior.  Mas  para  além deste  factor  influente,  também a  tensão  no  cabo  se  traduz  num
parâmetro importante que introduz alterações. Assim, para cabos menos tensos, o valor do desvio é
bastante elevado, chegando aos 14%. 

Relativamente às diferentes frequências, averigua-se pouca discrepância na variação dos desvios, caso
os cabos sejam muito tensos. Quando a tensão baixa isto deixa de se verificar por completo.

Para cabos tensos, mais uma vez o SAP não conseguiu convergência numa solução adequada.

Na tabela 3.15 figuram os resultados comparativos para o programa ADINA (tabela 3.15).

Tabela 3.15: Comparação de frequências naturais obtidas no ADINA com os resultados da teoria linear analítica

Nota: Resultados com um base num cabo de aço (Ø0.1m, A=0.007854m2) com vão igual a 100m. A teoria linear analítica não entra em linha de conta com a

rigidez à flexão. Os valores positivos de extensão inicial significam tracção adicional transmitida ao cabo depois da sua suspensão. Os negativos significam o

inverso.

Repercutidamente,  o  ADINA  apresenta  resultados  semelhantes  aos  do  SAP2000.  Os  desvios
aparentam ter uma ordem de grandeza semelhante, todavia, as frequências fora do plano encontram-se
um pouco mais desviadas. 

Confirma-se a evolução progressiva e ligeiramente irregular das frequências, para tensões decrescentes
e desvios entre apoios crescentes.

Apesar de algumas discrepâncias, uma análise global dos resultados dita que os dois parâmetros mais
influentes  na  teoria  linear  analítica  são  a  tensão  do  cabo,  T,  e  o  desnível  entre  apoios,  h.  Estas
conclusões atribuem confiança aos valores  analíticos apenas em certas  circunstâncias,  mas que se
adaptam à maioria dos casos correntes de cabos em pontes.  Simultaneamente estas teorias devem
apenas ser aplicadas em estudos superficiais de um projecto, com o objectivo de facilmente se obterem
resultados aproximados. Uma análise exaustiva deve incluir a utilização de um software fiável que
produza resultados rigorosos.
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Teoria Linear Analítica Desvio relativamente à teoria linear analítica

% No Plano No Plano Fora do plano No plano

AS S AS S Desvio % Desvio AS % Desvio S %

7000

0 0.004547 0.016 0.009 1.685 3.370 1.686 1.688 3.376 1.689 0.003 0.00 0.006 0.18 0.003 0.18 0 0.00

100 0.004527 0.012 0.017 1.189 2.377 1.189 1.191 2.382 1.192 0.002 0.00 0.005 0.21 0.003 0.25 0 0.00

200 0.004508 0.007 0.043 0.750 1.500 0.750 0.752 1.503 0.752 0.002 0.00 0.003 0.20 0.002 0.27 0 0.00

1000

0 0.000500 5.594 0.060 0.637 1.274 0.768 0.637 1.273 0.768 0.000 0.00 0.001 0.08 0.000 0.00 0 0.00

100 0.000470 3.959 0.125 0.443 0.886 0.510 0.443 0.886 0.543 0.000 0.00 0.000 0.00 0.033 6.47 0 0.00

200 0.0004400 2.491 0.322 0.276 0.551 0.302 0.276 0.552 0.344 0.000 0.00 0.001 0.18 0.042 13.91 0 0.00

500

0 -0.000285 44.676 0.121 0.450 0.900 0.937 0.448 0.884 0.923 0.002 0.00 0.016 1.78 0.014 1.49 0 0.00

100 -0.000389 31.445 0.258 0.308 0.616 0.517
O programa não admitiu a modelação destes cabos

200 -0.0005190 19.635 0.694 0.188 0.376 0.301

T
(kN)

h
(m)

ε
0

λ
2

sag/L
1/8

SAP2000 Non Linear
Frequências Naturais (Hz) Frequências Naturais (Hz) Frequências Naturais (Hz)

∆T
(kN)Fora do 

Plano
Fora do 

Plano

Teoria Linear Analítica ADINA Desvio relativamente à teoria linear analítica
Frequências Naturais (Hz) Frequências Naturais (Hz) Frequências Naturais (Hz)

% No Plano No Plano Fora do plano No plano

AS S AS S Desvio % Desvio AS % Desvio S %

7000

0 0.004547 0.016 0.009 1.685 3.370 1.686 1.680 3.361 1.680 0.005 0.30 0.009 0.27 0.006 0.36 0 0.00

100 0.004527 0.012 0.017 1.189 2.377 1.189 1.186 2.372 1.187 0.003 0.25 0.005 0.21 0.002 0.17 32 0.46

200 0.004508 0.007 0.043 0.750 1.500 0.750 0.749 1.497 0.749 0.001 0.13 0.003 0.20 0.001 0.13 33 0.47

1000

0 0.000500 5.594 0.060 0.637 1.274 0.768 0.637 1.273 0.768 0.000 0.00 0.001 0.08 0.000 0.00 0 0.00

100 0.000470 3.959 0.125 0.443 0.886 0.510 0.443 0.886 0.543 0.000 0.00 0.000 0.00 0.033 6.47 1 0.10

200 0.0004400 2.491 0.322 0.276 0.551 0.302 0.276 0.552 0.344 0.000 0.00 0.001 0.18 0.042 13.91 0 0.00

500

0 -0.000285 44.676 0.121 0.450 0.900 0.937 0.453 0.905 0.934 0.003 0.67 0.005 0.56 0.003 0.32 0 0.00

100 -0.000389 31.445 0.258 0.308 0.616 0.517 0.311 0.618 0.683 0.003 0.97 0.002 0.32 0.166 32.11 8 1.60

200 -0.0005190 19.635 0.694 0.188 0.376 0.301 0.190 0.374 0.449 0.002 1.06 0.002 0.53 0.148 49.17 8 1.60

T
(kN)

h
(m)

ε
0

λ
2

sag/L
1/8

∆T
(kN)Fora do 

Plano
Fora do 

Plano



4
Modelo de uma Ponte Suspensa

Vranov Lake Bridge

4.1. INTRODUÇÃO

Neste  capítulo  pretende-se  estudar,  recorrendo  a  métodos  avançados  de  cálculo  numérico
computacional,  uma  ponte  suspensa  pedonal  conhecida  pela  sua  extrema  esbelteza  e  design

impressionante.

O  estudo  consiste na modelação  da estrutura em  software de elementos finitos e determinação  de
resultados,  procedendo  à  sua respectiva discussão.  O  software escolhido  foi  o ADINA (Automatic

Dynamic Incremental Nonlinear Analysis) devido ao grande poder de cálculo e estabilidade e também
pela já adquirida familiaridade de manuseamento do programa pelo autor. 

Iniciar-se-á uma completa caracterização da ponte com a definição de todos os detalhes essenciais para
a  modelação  requerida.  Todos  os  dados  foram  obtidos  directamente,  contactando  o  projectista  da
ponte, ou através de publicações que o mesmo apresentou sobre o assunto.

A modelação, em processos que caracterizam os variados detalhes característicos da estrutura, como
por  exemplo  a  geração  de  nós,  foi  acompanhada  de  cálculos  que  iterativamente  aproximavam  a
geometria do modelo da estrutura real. Foram também, simultaneamente com o desenvolvimento da
modelação, realizados cálculos analíticos que introduzem as teorias analisadas nos capítulos anteriores
e comparam, dentro de uma margem de erro aceitável, ambos os resultados. É imprescindível indicar
que  estas  comparações  são  apenas  possíveis  em  etapas  muito  precoces,  quando  os  elementos
estruturais principais, os cabos, são solicitados de forma uniforme e apoiados nas extremidades.

No estudo  é  focada a  análise estática,  onde se  conseguem  esforços  e  deslocamentos  da  estrutura
solicitada,  e  a  análise  dinâmica,  com  correspondente  determinação  dos  modos  de  vibração  e
frequências naturais da estrutura.

4.2. CARACTERIZAÇÃO DA PONTE

A ponte pedonal em estudo foi construída em 1993 sobre a chamada “Swiss Bay” do lago Vranov, na
Républica Checa (figura 4.1 e 4.2). Este lago foi criado por uma barragem, aquando da sua construção
em 1930, e é envolvido por uma zona verde recreativa. Situa-se na zona sul do país, perto da fronteira
com a Áustria. O projectista, Jiří Stráský, criou uma solução alternativa às dos projectos vulgares, para
vencer um extenso vão de 252m. Recorreu a uma estrutura suspensa que evidencia uma esbelteza e
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capacidade de suporte excepcional. O resultado foi uma ponte com um tabuleiro pré-esforçado muito
delgado, sustentado por dois cabos suspensos enviesados (figura 4.3). É chamada ponte Vranov Lake,
em homenagem ao lago que atravessa, ou ponte Swiss Bay, por se localizar sobre uma baía com essa
designação.

A estrutura trouxe uma alternativa à travessia de barco, com aproximadamente 250m de distância, que
se efectuava para a população  atravessar de uma extremidade para a outra da baía.  Num extremo,
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Figura 4.2: Localização da ponte Vranov Lake numa fotografia de
satélite (http://  www.panoramio.com  )

Figura 4.1: Localização da ponte Vranov Lake na República Checa (Google
Earth – http://earth.google.com/)



situa-se uma praia pública, e no outro, comércio e residências. Além desta função, a ponte também
permitiu o suporte de condutas de gás e água.

O design inovador da ponte e os materiais utilizados, como o aço dos cabos e o betão pré-fabricado do
tabuleiro, combinam a estabilidade aerodinâmica com a durabilidade necessária para fazer frente aos
climas rigorosos.

Todas estas vantagens da solução adoptada seriam supérfluas se o custo de construção fosse avultado.
Todavia,  o preço  desta obra foi  bastante aceitável,  rondando  os 900.000€,  e demorou cerca de 12
meses a finalizar. 

4.2.1. ESTUDO DE SOLUÇÕES ESTRUTURAIS

O grande vão a vencer pela estrutura requeria um sistema de suporte mais robusto do que uma simples
ponte do tipo “stress ribbon” podia oferecer. A ausência de pilares no lago era importante, por um lado,
porque este era profundo  e tornava-se complexa a colocação  de fundações,  e por outro,  porque a
restrição do espaço sob o tabuleiro era inconveniente e de evitar, para facilitar a passagem de barcos.
Inicialmente as opções em discussão eram: ponte em viga (figura 4.4), ponte em arco, ponte atirantada
ou ponte suspensa (figura 4.5).
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Figura 4.3: Aspecto geral da ponte Vranov Lake (http://  www.panoramio.com  )

Figura 4.4: Tipo estrutural de ponte opcional: ponte em viga (J. Strasky, 1995)



Facilmente a solução mais adequada foi determinada. A clássica ponte em viga era demasiado pesada,
tanto física como esteticamente. Seriam necessárias grandes quantidades de betão armado, e mesmo
assim,  o  espaço  livre  sob  o  tabuleiro  seria  consideravelmente  reduzido.  O  arco  de  sustentação
mostrava-se demasiado saliente na paisagem, evidenciando as suas grandes dimensões e sobrepondo-
se à simplicidade natural circundante. A ponte atirantada precisaria de torres bastante elevadas, mais
altas que a arborização, e desta forma sobressaia em relação à natureza de um modo análogo ao caso
anterior. Finalmente a ponte suspensa era aquela que manifestava a adaptação estética mais adequada.
Além de possuir torres com alturas menos pronunciadas, os cabos suspensos possuem curvas suaves
que se adaptavam arquitectonicamente a um meio arborizado e de carácter recreativo.

Após  o  sistema  estrutural  estar  determinado  seguiu-se a  identificação  do  sistema de estabilização
longitudinal. Em debate estavam quatro formas de estabilizar a ponte. Era importante estabelecer uma
solução económica que acompanhasse o aspecto ligeiro da ponte e que simultaneamente oferecesse
resistência às solicitações dinâmicas do vento que tanto afectam as pontes suspensas.

 Um tabuleiro metálico em treliça seria uma solução que resolvia facilmente os problemas de rigidez à
flexão e torção, contudo mostra-se inadequado face à exigências requeridas devido às suas dimensões
(figura  4.6a).   Alternativamente  à  treliça,  um  tabuleiro  em  caixão  com  perfil  aerodinâmico
directamente ligado aos cabos principais a meio vão mostrou-se pouco económico (figura 4.6b). Os
tabuleiros delgados de betão  também foram opção, necessitando assim de serem estabilizados através
de pendurais  inclinados  (figura 4.6c)  ou pendurais  inferiores ao tabuleiro  formando  uma curvatura
oposta  à  dos  cabos  principais  (figura  4.6d).  No  primeiro  caso  colocou-se  a  dificuldade  de
manuseamento e manutenção do grande número de cabos cruzados, no segundo prevaleceu a falta de
espaço sob as torres.

Nesta  perspectiva,  nenhum  dos  modelos  era  excepcionalmente  vantajoso  e  todos  possuíam
desvantagens. Foi então realizada uma análise conjunta e foi determinada uma solução que combinava
o  efeito  dos  vários  sistemas.  Começou-se  por  realizar  a  ligação  entre  as  ancoragens  dos  cabos
principais com o tabuleiro delgado, que foi disposto em arco. Conseguia-se, desta maneira, compensar
parcialmente as reacções horizontais  dos  cabos  suspensos  com  as do  tabuleiro  estabelecendo  uma
auto-sustentação ao nível das forças de reacção.

As acções variáveis da temperatura e retracção poderiam produzir esforços de tracção no betão do
tabuleiro  que  são  inconvenientes,  pois  produzem  a  fendilhação  e  a  consequente  corrosão  nas
armaduras. Por esta razão, após a suspensão do tabuleiro nos pendurais, foi introduzida uma junta de
expansão que absorve estes esforços e simultaneamente comprime o betão. A tensão instalada na junta
foi determinada segundo um principio básico que consiste em manter uma compressão de 0.5MPa na
junta  nas  situações  mais  desfavoráveis  (figura  4.7).  O  comportamento  da  junta  é  não  linear  e
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Figura 4.5: Comparação entre três tipos estruturais opcionais: ponte em arco, ponte atirantada e ponte suspensa
(J. Strasky, 1995)



dimensionado para funcionar no intervalo de tensões [0.5, 1.5] MPa.
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Figura 4.6: Sistemas estabilizadores da ponte em estudo. a)
tabuleiro em treliça metálica b) streamlined box deck c)

pendurais inclinados d) cabo com curvatura oposta
(J. Strasky, 1995)

Figura 4.7: Representação da junta de
expansão e respectivo gráfico da variação
das tensões com a temperatura e com a

retracção (J. Strasky, 1995)



A tensão gerada nos cabos pelos efeitos supra-citados tracciona os cabos  que, com o sistema estrutural
apresentado, fornece rigidez a toda a estrutura (figura 4.8).

Apesar dessa rigidez  ser  favorável,  não  chega a  ser  suficiente para  os  efeitos  do  vento,  que gera
tensões demasiado elevadas. Tornou-se então imprescindível tornar a estrutura mais rígida, optando
desta vez por intervir na direcção horizontal. Para atingir o objectivo pretendido, três soluções foram
discutidas. A primeira consistia em suspender o tabuleiro em cabos apoiados em torres em V de modo
ao tabuleiro ser suportado pelos cabos oblíquos, com uma componente horizontal que fornece rigidez
nesta direcção (figura 4.9a). A segunda opção baseava-se na colocação de mais dois cabos amarrados
às torres em triângulo, que por sua vez se conectavam ao tabuleiro através de pendurais. A função que
desempenhavam  seria  semelhante  à  da  solução  anterior  (figura  4.9b).  Por  último,  propunha-se
traccionar o tabuleiro horizontalmente, na direcção transversal, através da colocação de cabos de pré-
esforço  no  tabuleiro.  Este teria uma largura variável e,  consequentemente,  uma excentricidade que
permite ao pré-esforço criar esforços horizontais para o exterior. O efeito aumentava a rigidez à flexão
na direcção transversal (figura 4.9c).

A solução  final  foi  determinada tendo  bastante em  conta  a  estética,  a  facilidade  de  construção  e
manutenção.  Indubitavelmente,  a  terceira  solução  era  a  que  apresentava  torres  com  linhas  mais
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Figura 4.8: Sistema estrutural da ponte em
funcionamento (J. Strasky, 1995)

Figura 4.9: Soluções para fornecer rigidez transversal à ponte. a) tabuleiro suspenso
em torrem em V. b) tabuleiro suportado por cabos adicionais. c) tabuleiro com maior

rigidez à flexão (J. Strasky, 1995)



adequadas ao meio envolvente e simultaneamente contribuía com a rigidez pretendida, daí ter sido esta
a eleita.

4.2.2. ESTRUTURA E ARQUITECTURA FINAL

A estrutura final é integrada numa arquitectura inteligente que se combina com a natureza envolvente.
A ponte suspensa de 252m de vão central e 30m nos extremos, possui dois cabos principais que se
desviam do eixo de simetria da estrutura, nas torres, para ligar as extremidades do tabuleiro a meio vão
(figura 4.10 e 4.11). Possui pendurais perpendiculares aos segmentos de tabuleiro que contribuem no
seu suporte. A flecha final dos cabos principais, na vertical, é de 18m. As torres têm 23 metros de
altura, desde os apoios do tabuleiro até ao nível dos cabos, fazendo este um arco com 5m de contra-
flecha (figura 4.11).

As ancoragens dos cabos são pré-esforçadas nas suas fundações em rocha, 30m atrás das torres. Entre
estas e os encontros existe um maciço de ligação, também pré-esforçado (figura 4.14). 

O tabuleiro da ponte possui largura variável, determinada através da projecção de dois círculos em
planos  inclinados  como  é  esquematizado  na figura 4.12.  É composto por segmentos de betão  pré-
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Figura 4.10: Esquema em planta da ponte (J. Strasky, 1995)

Figura 4.11: Esquema em perfil da ponte (J. Strasky, 1995)

Figura 4.12: Geometria do tabuleiro (J. Strasky, 1995)



-fabricado de 3m de comprimento e secção transversal em duplo-T muito esbelta (figura 4.13 b)). Por
estes segmentos de tabuleiro passam cabos de pré-esforço internos e externos e também canalizações
de água e gás. Os cabos de pré-esforço têm a função de fornecer rigidez transversal e compressão aos
segmentos. Localizam-se perto da zona de ligação dos pendurais no vão e sob as torres, atravessam as
juntas de expansão amarrando nos encontros. Os tubos de água e gás estão colocados a meio vão, nas
extremidades do tabuleiro, e perto das torres, sob este, conservando deste modo a arquitectura esbelta
da estrutura (figura 4.13 a)).

As torres em A possuem pilares curvos que se encontram no topo (figura 4.15), onde os cabos que vêm
das ancoragens  são  desviados.  Suportam  o  tabuleiro  com  apoios  duplos que permitem  rotações e
translação longitudinal. Os segmentos extremos do tabuleiro são encaixados no encontro.

Os  cabos  principais são  compostos por 108  cordões de Ø15.5mm (A=0.020379m2)  envolvidos  por
tubos  de  aço  preenchidos  com  calda  de  cimento.  Os  pendurais  são  barras  de  aço  de  Ø30mm
(A=0.000707m2). Finalmente os cabos que fornecem a rigidez ao tabuleiro são compostos, os internos,
por 4x12 cordões de Ø15.5mm (A=2x0.004529m2) e os externos, envolvidos em tubos de polietileno,
por 2x18 dos mesmos cordões (A=2x0.003396m2) (figura 4.13 b)).
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Figura 4.14: Secção longitudinal no encontro (J. Strasky, 1995)

Figura 4.13: Detalhes da secção transversal do tabuleiro (J. Strasky, 1995)

Figura 4.15: Geometria das torres
nos encontros (J. Strasky, 1995)



4.2.3. PROCESSO CONSTRUTIVO

O processo construtivo consistiu, sinteticamente, nas seguintes etapas:

1. construção e levantamento das torres (figura 4.16);

2. colocação dos cabos principais ancorando-os devidamente (figura 4.17);

3. montagem dos segmentos do tabuleiro (figura 4.18 e 4.19);

4. ligação do tabuleiro aos encontros;

5. colocação dos cabos de pré-esforço no tabuleiro e montagem da junta de expansão;

6. trabalhos de finalização.
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Figura 4.16: Elevação das torres (J. Strasky, 1995)

Figura 4.17: Colocação dos cabos suspensos
(J. Strasky, 1995)
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Figura 4.18: Colocando os segmentos de betão pré-fabricado para as posições e ligação aos pendurais 

Figura 4.19: Finalização da colocação dos segmentos de betão pré-fabricado para a ligação aos encontros 

Figuras 4.20: Ponte finalizada – tabuleiro 



4.3. MODELAÇÃO DA PONTE

4.3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A  modelação  da  ponte  já  caracterizada  foi  efectuada  em  software  de  elementos  finitos  para
determinação  do  comportamento  estático  e  dinâmico  da  estrutura.  Pretende-se  determinar  os
esforços/tensões  e  as  deformações/extensões  numa  análise  estática  e  os  modos  de  vibração  e
frequências naturais numa análise dinâmica. 

Actualmente  a  modelação  de  estruturas  em  software  de  elementos  finitos,  e  conseguinte  análise
estrutural,  é  fundamental  para  compreender  o  seu  comportamento  global  e  determinar  possíveis
anomalias que comprometam a estabilidade. É também de importância primordial o controlo sobre o
modelo construído e a consciência das simplificações adoptadas de modo a evitar erros cruciais. Na
modelação, a resolução de uma estrutura deve ser sempre acompanhada da consciência dos resultados
esperados e no caso destes não serem verificados, é necessário verificar a razão pela qual tal ocorreu.

Para iniciar a construção do modelo é importante determinar os elementos estruturais principais e a
ordem pela qual serão activados. Deve-se realizar um esboço da estrutura, salientando os seus aspectos
essenciais, de modo a estar consciente de todas as particularidades importantes (figura 4.21).

No presente caso em  estudo,  o  referencial  utilizado  foi  o  representado  na figura 4.22.  O  eixo  X
corresponde ao longitudinal, o Y ao transversal e o Z ao vertical. A origem do referencial localiza-se
na intersecção da recta vertical, que passa pela extremidade do tabuleiro, com a recta longitudinal, que
passa pelas extremidades das torres. 

A estrutura será simétrica segundo o plano XZ e YZ', sendo Z' o eixo paralelo ao Z com x=l/2, ou seja,
a meio vão.

Para efectuar cálculos consistentes e inserir valores correctos no software é necessário escolher um
sistema de unidades. O sistema de unidades utilizado foi o SI (tabela 4.1).
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Figura 4.21: Esboço auxiliar da estrutura efectuado antes do inicio da modelação



Tabela 4.1: Sistema de unidades utilizadas na modelação

Categoria Unidade

Comprimento metro (m)

Força newton (N)

Tempo segundo (seg)

Massa kilograma (kg)

Tensão pascal (P)

Densidade kilograma por metro cúbico (kg/m3)

Como  a análise será  tanto estática como  dinâmica, é fundamental que todos  os graus de liberdade
estejam livres. Os graus de liberdade existentes são 6: translações em X, Y e Z e rotações segundo os
mesmos eixos.

O método de determinação da solução escolhido no ADINA foi de matrizes esparsas (sparse matrix

solver). O armazenamento e a manipulação de matrizes esparsas em computadores é benéfico pois é
eficiente e consome pouca memória relativamente às matrizes standard.

Foram considerados grandes deslocamentos na determinação da solução devido ao facto de existirem
elementos fundamentais (os cabos) que irão produzir grandes deslocamentos (análise não linear). 

A matriz de massa será definida como consistente e os materiais utilizados serão elásticos isotrópicos.
Foram utilizados materiais reais e fictícios. Os reais são aqueles que realmente existem na estrutura e
determinarão o comportamento final estático e dinâmico. Os materiais fictícios serão utilizados para
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Figura 4.22: Representação em perfil e em 3 dimensões dos eixos do referencial adoptado



transmitir à estrutura um comportamento mais próximo do real, permitindo simular de certa forma o
processo construtivo  e distribuir os esforços de maneira mais  realista. É evidente que a modelação
conjunta de todos os elementos e sua activação simultânea resultaria num comportamento estrutural
incorrecto, com uma distribuição de esforços e deslocamentos diferente da real. Isto deve-se ao facto
da estrutura ser construída gradualmente e os esforços serem transmitidos e com carácter fortemente
não linear, dada a deformabilidade do cabo suspenso. 

Associado a este processo supracitado existe uma variável importante: o tempo. Este terá um carácter
virtual e a sua função será de organizar o processo “estrutural” de activação de elementos, condições
fronteira e solicitações. Na modelação em estudo o encadeamento de tarefas, numa primeira fase de
análise estática, é o indicado na figura 4.23. O intervalo de tempo adoptado foi de 10 segundos. No
ADINA esta função denomina-se time function.

Posteriormente, efectuar-se-á a análise dinâmica da estrutura carregada para t = 10 seg, isto é, para a
massa e rigidez estrutural final.

As condições de apoio da estrutura consistem na fixação de graus de liberdade. Um encastramento
perfeito  é  equivalente  à  fixação  dos  6  graus  de  liberdade,  todavia,  outros  tipos  de  apoios  serão
adoptados e referidos adiante.

Toda a estrutura foi modelada por elementos individuais. Foram utilizados elementos de barra, de viga
e casca. Para defini-los foram utilizados pontos ou linhas. Os elementos de barra e viga foram criados
através linhas que unem dois pontos. As cascas foram definidas através de quatro pontos ou linhas.
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Figura 4.23: Encadeamento da estrutura na modelação para análise estática
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4.3.2. ELEMENTOS

4.3.2.1. Elementos de barra

Os elementos de barra podem ser de 2, 3 ou 4 nós (figura 4.24). Na definição da malha de elementos
finitos estes elementos foram sempre de 2 nós, pois a discretização adoptada é suficiente para produzir
resultados bastante aceitáveis.

A força transmitida pelos elementos de barra é apenas a longitudinal (eixo local  r no ADINA)  e a
tensão normal é constante na sua área de secção transversal (figura 4.25).

4.3.2.2. Elementos de viga

Os elementos de viga são hermitianos de 2 nós, com uma área de secção constante. Em cada um dos
nós extremos existem 6 graus de liberdade (figura 4.26). Na definição de cada elemento de viga é
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Figura 4.24: Elementos de barra de 2, 3 e 4 nós (ADINA
Theory and Modeling Guide)

Figura 4.25: Força longitudinal transmitida por um elemento
de treliça com tensão normal constante na sua secção

transversal (ADINA Theory and Modeling Guide)

Figura 4.26: Convenção utilizada num elemento de viga hermitiana de 2 nós
(ADINA Theory and Modeling Guide)



necessário atribuir um ponto auxiliar que indica a orientação da secção transversal.

A ligação de vários elementos de viga faz a transmissão de esforços segundo os 6 graus de liberdade.
Contudo é possível libertar alguns graus de liberdade através da atribuição de end releases.

4.3.2.3. Elementos de casca

Os elementos de casca são isoparamétricos e podem ter entre 4 a 32 nós (figura 4.27). São tratados
como um elemento de três dimensões contínuo e obedecem às duas seguintes considerações da teoria
das vigas de Timoshenko e da teria das membranas de Mindlin/Reissner:

1. As partículas materiais que se encontram no plano da superfície média da casca mantém-se

nesse mesmo plano durante a deformação;

2. As tensões na direcção normal à superfície média são nulas.

Na modelação da ponte de Vranov Lake os elementos de casca são de 4 nós e definidos segundo 4 nós
ou linhas.

4.3.3. CONSTRUÇÃO DO MODELO

A  construção  do  modelo  acompanhou  a  já  referida  time  function,  isto  é,  primeiramente  foram
modelados os cabos, as torres e a grelha de vigas de rigidez inicial. Juntamente com este grupo de
elementos foram colocadas condições de apoio e solicitações. Até t=8seg é realizado um incremento
da magnitude do peso próprio e das solicitações. Esta fase corresponde à suspensão dos segmentos de
tabuleiro, em que existe total liberdade de rotação.

Em t=8seg é retirada a grelha e são colocadas as cascas e as vigas de bordadura que fornecem rigidez
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Figura 4.27: Exemplos de elementos de casca
(ADINA Theory and Modeling Guide)



ao tabuleiro. É também feita a ligação do tabuleiro às ancoragens dos cabos suspensos, fechando desta
forma o triângulo de forças já referido.  Finalmente, para t=9seg, são colocados elementos de barra
“dentro” das vigas de bordadura. Estes, ao serem traccionados pela imposição de uma extensão inicial,
fornecem rigidez e comprimem o tabuleiro.

Segue-se  a  caracterização  dos  elementos  modelados  e  a  respectiva  localização  espacial  dos  nós
utilizados para a sua definição.

4.3.3.1. Cabos suspensos e ancoragens

Os  cabos  suspensos  foram  modelados  recorrendo  a  elementos  de  barra.  Segundo  as  informações
disponíveis sobre o projecto, longitudinalmente, estes cabos são ancorados  a 30m da torre, passam
pela sua extremidade e atravessam o rio até à outra margem, onde se repete o processo referido. A
meio vão contactam com o tabuleiro absorvendo directamente esforços. A flecha/sag inicial do cabo
não é ainda conhecida e será determinada, iterativamente, após a modelação. Todavia, é necessário
optar por uma flecha inicial para determinar resultados. Esse passo seria tomado mais tarde, mas, para
um estudo inicial, considera-se que a flecha deverá ter um valor perto dos 15 ou 16m, visto que o
tabuleiro é bastante delgado e com peso próprio reduzido para provocar deslocamentos superiores a
este. Esta dedução é importante para se decidir se é possível definir inicialmente a deformada do cabo
como  uma  parábola,  podendo  deste  modo  simplificar  o  processo.  Assim,  recorrendo  às  teorias
analíticas estudadas no  capítulo III  é  possível verificar qual será  ser o erro cometido  na utilização
parabólica (figura 4.28 e tabela 4.2). O cabo ensaiado terá um vão de 252m, um desnível entre apoios
nulo, uma área de secção transversal de 0.020379m2, uma extensão inicial de -0.01 e massa volúmica
de 7850 kg/m3.

Tabela 4.2: Comparação de resultados entre uma catenária e uma parábola para os cabos suspenso definido

L (m) H (kN) Lf (m) Sag (m) Abcissa sag (m) Erro absoluto sag (m) Erro sag (%)

Catenária 252 789.545 254.572 15.645 126,0
0.0762 0.487

Parábola 252 789.545 254.542 15.569 126,0
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Figura 4.28: Gráfico da parábola e catenária sobrepostos evidenciando a semelhança das deformadas
(catenária a azul e parábola a vermelho)



O erro de 76.2mm ou de 0.487% considera-se pouco relevante para uma aproximação inicial, tendo
em conta que o cabo se irá ajustar quando for solicitado e que possui um desvio segundo a transversal
de cerca de 2.25m para poder ligar à extremidade do tabuleiro  a meio  vão.  Em termos  de análise
estática,  este  desvio  tem  bastante  relevância,  tornando  incoerente  a  comparação  de  resultados
analíticos com os reais.

A rigidez à flexão do cabo foi desprezada nesta análise. De facto, o valor de γref calculado para o cabo
anterior  foi 88.84  >  25  e o erro da  sag a meio  vão,  cometido pela não  contribuição da flexão,  foi
0.07%. Confirma-se que pode ser perfeitamente desprezada a rigidez à flexão.

A variação de coordenadas segundo o eixo Y foi determinada linearmente. Esta hipótese advém de
duas considerações. A primeira está relacionada com o processo construtivo, visto que os segmentos
do  tabuleiro  serão  colocados  posteriormente ao cabo  e a sua configuração  segundo  Y será  apenas
ajustada quando o peso próprio deste entrar em acção. A segunda consideração é baseada na relação
desvio  transversal/vão  (2.25/252  ~  0.009),  que se demonstra muito reduzida e,  consequentemente,
torna a diferença entre a hipótese linear e situação real pouco significativa.

A segmentação  segundo  o eixo  longitudinal,  X,  foi  efectuada igual  à  dos  segmentos do  tabuleiro
subtraída ou adicionada de uma distância afectada pelo efeito de inclinação dos mesmos. Esta última
operação  deve-se  à  consideração  de  projecto  que  obriga  os  pendurais  a  se  orientarem
perpendicularmente ao tabuleiro.  Como  os pendurais  irão  ligar estes pontos aos dos  segmentos do
tabuleiro, foi necessário proceder ao cálculo desta parcela como se descreve na figura 4.29.

Desprezando esta última consideração, a divisão do cabo foi feita em cerca de L0/3 elementos, ou seja,
a relação entre o comprimento dos segmentos e L0 é: 

3

254.52
×100=1.18%

No capítulo III considerou-se que este rácio, para um rigor aceitável, deveria ser inferior a 1%. Apesar
de este caso ultrapassar sensivelmente o limite, não coloca qualquer problema, pois o cabo modelado
nestas condições será posteriormente solicitado e sofrerá um auto-ajustamento. 

As  ancoragens  foram  definidas  segundo  os  esquemas  de  referência  da  ponte  (figura  4.14).  Isto
significa que foram definidos pontos que se localizam 30m atrás das torres e a 5 metros para cada lado
numa linha perpendicular ao plano XZ (figura 4.30).
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Figura 4.29: Cálculo da parcela correctora da segmentação do
cabo suspenso
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As condições de apoio nestes pontos é o encastramento perfeito, ou sejam, a fixação dos 6 graus de
liberdade.

Definida a localização espacial dos nós do cabo e das ancoragens estes são ligados por elementos de
barra  com  uma  área  de  secção  transversal  0.020379m2 e  uma  extensão  inicial  insignificante  de
0.00001, obrigatória para a convergência da solução.

Os elementos de treliça definidos para os cabos foram associados a um material isotrópico linear com
módulo de elasticidade de 195GPa, coeficiente de poison igual a 0.3 e densidade de 7850kg/m3.

4.3.3.2. Torres

As torres da ponte serão modeladas com elementos de viga. Estes elementos irão ligar os pontos mais
altos dos cabos suspensos ao solo, que se localiza a 28.5m abaixo (figura 4.15). A torre será inclinada
de acordo com a inclinação dos primeiros dois pendurais (figura 4.14). Assim, os pontos de apoio no
solo das torres serão determinados segundo a inclinação destes mesmos pendurais. As condições de
apoio são mais uma vez encastramentos perfeitos. 

A secção transversal dos pilares das torres segundo as informações de projecto são as esquematizadas
na figura 4.31.

A área da secção  é  aproximadamente 1.275m2.  No modelo foi  adoptada uma secção  simplificada
admissível com geometria rectangular e dimensões 1.5x0.85m.

O  material  associado  aos  elementos  de viga  foi  o  betão  com  30GPa  de  módulo  de  elasticidade,
coeficiente de poison igual a 0.3 e densidade igual a 2500 kg/m3
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Figura 4.30: Esquema representativo das
ancoragens dos cabos suspensos

(J. Strasky, 1995)

Figura 4.31: Secção transversal dos
pilares das torres (J. Strasky, 1995)



4.3.3.3. Grelha de vigas de rigidez

A grelha de rigidez  adoptada tem  como  função  manter os  pendurais  afastados  transversalmente e
permitir  os  as  rotações  e  deslocamentos  necessários  para  os  cabos  suspensos  se  deformarem,
aproximando o modelo o mais possível da realidade. Possui a geometria do tabuleiro e será substituída
posteriormente pelos elementos de casca e vigas de bordadura.

Deste modo, a grelha é composta por elementos de viga longitudinais e transversais (figura 4.32). Os
elementos de viga longitudinais possuem a rigidez apenas necessária para a solução convergir, ou seja,

quase nula, e uma secção transversal de 0.3x0.3m (escolhida de forma ao EA ser muito reduzido). Ao
serem flexíveis permitem que o cabo suspenso se deforme sem restrições de rotação ou deslocamentos
longitudinais no tabuleiro. Os elementos de viga transversais possuem a rigidez do betão do tabuleiro e
têm uma secção transversal correspondente à área de influência de cada pendural (3.0x0.1m). 

Ambos  os  elementos  de  viga  possuem  materiais  isotrópicos  lineares  com  densidade  nula  (as
solicitações  que  substituem  o  peso  do  tabuleiro  são  transmitidas  através  da  colocação  de  forças
equivalentes adiante referidas).

A definição das coordenadas dos pontos desta grelha, segundo o eixo vertical, é efectuada através da
adição da altura dos pendurais às coordenadas do cabo indeformado. Porém, não é ainda conhecida a
altura  dos  pendurais,  que  será  determinada  de  acordo  com  a  deformação  do  tabuleiro.  Foi  então
efectuada uma aproximação inicial parabólica para a deformada do tabuleiro, considerando a flecha
inicialmente adoptada para os cabos suspensos. 

Quando  a  deformada  do  modelo  for  determinada  iterativamente,  alterando  a  flecha  inicial,  será
possível obter a deformada real da estrutura da qual será extraido o comprimento dos pendurais.

O  tabuleiro  tem  ordenadas  variáveis  ao  longo  do  eixo  longitudinal,  ou  seja,  possui  uma  largura
variável. A lei que gere a variação da largura é dada pela já referida projecção de círculos em planos
inclinados (figura 4.12). Para se efectuar a determinação segundo o eixo Y, é necessário efectuar uma
nova projecção  segundo  o plano  XY,  como  está  esquematizado  na figura 4.33.  O  raio  do  circulo
projectado é 1514.69m e o ângulo α mede 35º 29' 22''.
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Figura 4.32: Esquema representativo da grelha de vigas inicial
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Finalmente falta determinar as abcissas. Estas serão definidas consoante a segmentação do tabuleiro,
visto que as vigas transversais  são  colocadas entre a separação  de cada dois  segmentos.  A regra a
obedecer para as definir em cada ponto é a de manter o comprimento de cada segmento constante
(figura 4.34) e igual a 3m,  como  referem as informações de projecto.  Pelo facto de os segmentos
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Figura 4.34: Modo de determinação das abcissas dos
pontos da grelha do tabuleiro
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estarem sensivelmente inclinados (devido à contra-flecha), a diferença entre coordenadas longitudinais
adjacentes dos pontos a definir é sensivelmente inferior a 3m.

Os  dois  pontos colineares a meio vão  da grelha de vigas são  os mesmos que pertencem aos cabos
principais, pois existe uma ligação ente os cabos e o tabuleiro a meio vão (figura 4.35).

Com  todas  as  coordenadas  dos  pontos  definidas,  o  processo  final  consiste  na  união  dos  pontos,
longitudinalmente e transversalmente, com elementos de viga de características já referidas. 

É  importante salientar  nesta fase que todos  estes  pontos irão  passar por um  processo iterativo  de
convergência, até se obter uma deformada que dê resultados aceitáveis. Este irá ter como intermédio o
cálculo de diversas deformadas obtidas em software.

4.3.3.4. Pendurais

Os  pendurais  são  modelados,  como  os  cabos  suspensos,  através  de  elementos  de  barra  com  um
material igual ao dos cabos suspensos. Possuem uma secção de 0.000707m2 e são ligados ao tabuleiro
perpendicularmente ao seu eixo longitudinal. Fazem a interligação entre os já definidos pontos dos
cabo  suspensos  e os  pontos  da  grelha de  vigas  de rigidez.  Inicialmente  o  seu  comprimento  será
definido pelas hipóteses parabólicas adoptadas inicialmente para a deformada dos cabos suspensos e
do  tabuleiro.  Posteriormente,  iterativamente,  esse  comprimento  será  ajustado  até  a  deformada  do
modelo se aproximar da estrutura real.

4.3.3.5. Forças equivalentes do tabuleiro

Para simular o peso próprio do tabuleiro que provoca a deformada inicial da estrutura, foram utilizadas
forças equivalentes que correspondem ao peso provocado pelos segmentos de tabuleiro. A secção de
tabuleiro admitida no modelo foi simplificada, ficando resumida a duas vigas de bordadura e a uma
casca que une as duas vigas. Para comparar a secção real com a admitida observem-se as figuras 4.13
e 4.36.

A partir desta secção e da geometria do tabuleiro em planta, é possível calcular o volume de betão e
determinar as forças equivalentes. Estas forças são aplicadas nos pontos que definem a grelha de vigas
e terão valores mais reduzidos a meio vão porque é aí que a secção do tabuleiro é mais reduzida.

A determinação das forças equivalentes é explicada no esquema da figura 4.37. 

Neste esquema as variáveis W e H correspondem a 0.6m e 0.4m respectivamente. A espessura e tem o
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Figura 4.35: Pormenor da ligação entre os cabos
suspensos e o tabuleiro/grelha a meio vão



valor de 0.1m, o comprimento do segmento  h, 3m, e γ, o peso volúmico do betão, foi considerado
igual a 25kN/m3.  As dimensões B  e b  são  diferentes de segmento para segmento e variam com a
definição da abscissa dos pontos da grelha de vigas. Apesar do processo iterativo de determinação da
deformada da estrutura não alterar significativamente as coordenadas dos pontos que irão definir os
segmentos, no estudo realizado foi tida em conta esta alteração.

4.3.3.6. Cascas e vigas de bordadura

Como já foi referido anteriormente as cascas e as vigas de bordadura substituem a grelha de vigas de
rigidez em t=8seg. Esta substituição fornece rigidez ao tabuleiro na direcção longitudinal, algo que não
existia previamente.  As vigas de bordadura e as cascas têm  uma secção  transversal  já  definida na
figura 4.36. 

As cascas são definidas por conjuntos de quatro pontos (ou quatro linhas) formando um trapézio. As
vigas de bordadura são definidas por conjuntos de dois pontos longitudinais. As ligações entre estes
elementos são rígidas, sendo as rotações e os deslocamentos nesses locais definidos pelas propriedades
materiais, que, no caso destes elementos, correspondem às do betão, utilizado nos elementos de viga
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Figura 4.36: Secção adoptada no modelo para o tabuleiro
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Figura 4.37: Esquema que representa o cálculo das forças equivalentes ao peso do tabuleiro
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das torres.

4.3.3.7. Vigas de ligação do tabuleiro às ancoragens

As  condições  de  apoio  definidas  entre  o  tabuleiro  e as  torres  são  de  tal  forma,  que  permitem  a
translação  segundo  o  eixo  longitudinal  (X).  No  modelo,  além  de  ter  sido  libertado  este  grau  de
liberdade, foi também permitida a rotação segundo Y. Esta, permanece livre até ao fim da deformação
devida ao peso próprio do tabuleiro ([0 – 8seg]) (figura 4.38a)). Após esta fase, aparecerem as vigas de
ligação do tabuleiro às ancoragens, que fornecem rigidez na translação em X e na rotação em Y, e
condições  de  apoio  simples,  que  restringem  o  movimento  transversal  vertical  (Z).  Esta  etapa
corresponde à colocação das juntas de expansão e fixação dos segmentos extremos do tabuleiro aos
encontros (figura 4.38b)). 

As vigas têm como objectivo transmitir os esforços do tabuleiro às ancoragens, fechando assim um
triângulo de forças onde também participam as torres e os cabos suspensos (figura 4.8). 

A elasticidade  destas  vigas  foi  determinada  através  na  análise  do  comportamento  das  juntas  de
expansão  localizadas nas  extremidades longitudinais  do  tabuleiro.  De acordo  com  as informações
adquiridas, a junta de dilatação tem o comportamento não linear representado na figura 4.7.

O deslocamento de 0.12m na junta conduz a uma variação da tensão de 1MPa. As vigas de ligação
dimensionadas terão que produzir um efeito semelhante ao da junta, todavia, terão que ser admitidas
algumas simplificações. Como ponto de partida considera-se que a variação de tensão na junta é igual
nos segmentos do tabuleiro, pois o objectivo desta será exactamente este, o de comprimir o tabuleiro
evitando  a  fendilhação,  devido  à  retracção  e  às  variações  de  temperatura.  Esta  admissão  não  é
rigorosa, pois seria necessário saber a força transmitida pela junta ao tabuleiro quando é comprimida.
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Figura 4.38: Esquema que representa as condições de ligação entre o tabuleiro e
as ancoragens em duas fases



Será também admitido um comportamento elástico linear, ao atribuir um material elástico isotópico às
vigas de ligação. Finalmente, para determinar a força necessária para comprimir o tabuleiro 1MPa irá
ser considerada uma área média da secção transversal do tabuleiro.

A determinação secção transversal das vigas admitirá um modelo estrutural igual ao esquematizado na
figura 4.39.

Admitindo uma área transversal média para o tabuleiro de:

At=0.17.74.5

2 0.6×0.4×2=1.09 m
2

a força necessária para comprimir o tabuleiro 1MPa é:

2 F

At

=1000 kPa⇔F=545kN

Esta força terá que comprimir a junta de 0.12m. Então, considerando que o seu material é o betão (E =
=30GPa) e que o seu comprimento é 30m (figura 4.14), a área da sua secção transversal será dada por:

F

2 A
=E

l

L
⇔

545

2 A
=30×103

0.12

30
⇔ A=0.00227m

2

O que corresponde a uma secção quadrada de 0.0477m de lado.

Apesar  das  várias  simplificações admitidas,  não  se  corre  grande  risco  de  se  ser  incongruente  na
definição da secção das vigas, porque estes valores serão posteriormente ajustados na modelação. Uma
melhor definição destes parâmetros necessitaria de conhecimento minucioso das condições de apoio e
do comportamento da junta de expansão.

4.3.3.8. Pré-esforço

Como se pode observar nas figuras 4.13 e 4.19 a secção transversal do tabuleiro possui orifícios onde
são colocados cabos de aço de pré-esforço. Para simular estes cabos foram utilizados elementos de
barra que percorrem  as  duas extremidades do  tabuleiro  onde ligam  os  pendurais.  De acordo  com
informações de projecto existem 4 orifícios internos com 12 cordões de Ø15.5mm cada e 2 orifícios
externos  com  18  cordões  de   Ø15.5mm  cada.  Devido  à  proximidade  dos  orifícios,  admitiram-se
elementos de treliça com uma área de secção transversal equivalente à soma de todos os cordões de
cada extremidade. Assim, cada elemento de treliça passa a ter:

A=0.0045290.003396=0.007925m
2
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Figura 4.39: Modelo estrutural admitido para o cálculo da secção transversal das vigas de
ligação
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A extensão inicial a que estes elementos de treliça foram submetidos foi a necessária para os submeter
a cerca de 75% da tensão de cedência, o que corresponde a:

=
0.75×1680×1

205×103
=0.006146

Na generalidade, os cabos de pré-esforço são dimensionados para esforços desta ordem de grandeza,
pelo que é aceitável esta hipótese.

Estando definidos os elementos de treliça correspondentes, é necessário colocá-los activos quando os
elementos de casca do tabuleiro estão colocados e interligados com as ancoragens por intermédio das
vigas de ligação. Assim, foram definidos para “nascerem” para t=9seg (figura 4.23).

4.4. DISCUSSÃO DE RESULTADOS

4.4.1. DETERMINAÇÃO DA SOLUÇÃO

Após a definição do modelo, vários aspectos necessitam de confirmação e ajuste. Como é evidente,
nenhum  modelo  com  este  nível  de  complexidade  produz  os  resultados  requeridos  na  primeira
determinação da solução, pelo que foram feitas várias simulações até se obterem valores coerentes,
com um modelo que respeitasse as considerações pré-estabelecidas.

O objectivo do modelo é convergir numa solução que admita um comportamento estático a dinâmico
semelhante à realidade. Isto significa que o cabo suspenso deve possuir uma sag de 18m e o tabuleiro
uma contra-flecha de 5m (figura 4.11). Os segmentos do tabuleiro devem estar comprimidos com uma
tensão  superior  a  1MPa  (figura  4.7).  E  o  comportamento  dinâmico  deve  apresentar  frequências
semelhantes às determinadas por um estudo efectuado pelo projectista, ou seja, 0.298Hz no primeiro
modo vertical, 0.432Hz no primeiro modo horizontal e 0.789Hz no primeiro modo torsional (figura
4.40).
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Figura 4.40: Primeiro modo e frequência
natural vertical, horizontal e torsional

(J. Strasky, 1995)



A primeira etapa na modelação consiste em determinar o comprimento não esticado do cabo, L0, que,
após todas as solicitações (para t=10seg) permita obter uma deformação da estrutura igual à da figura
4.11. Pretende-se portanto obter uma sag de 18m e uma contra-flecha do tabuleiro de 5m. Para esta
finalidade,  foram  efectuadas  várias  tentativas,  modelando  o  cabo  com  diferentes  comprimentos  e
determinando  a  solução  final.  Os  comprimentos  e a  respectiva  deformada,  como  foi  referido  em
4.3.3.1, foram calculados com recurso à parábola elástica.

Simultaneamente foi também efectuada uma análise dinâmica, sendo necessário que as frequências se
aproximem das finais. O rigor nesta fase de determinação do comprimento do cabo não é importante,
visto que a realização de acertos posteriores, noutros elementos, permitem transformar os resultados.

Ao realizar as iterações necessárias, para conseguir um comportamento estático aceitável, verificaram-
se  algumas  irregularidades  nas  frequências.  Foi  necessário  introduzir  uma  mola  nos  segmentos
extremos  do  tabuleiro  na direcção  transversal  (translação  em Y).  Esta mola fornecia rigidez  nessa
direcção, necessária, pois a frequência transversal encontrava-se muito reduzida. Não houve qualquer
perda de validade do modelo na inclusão desta mola. Antes pelo contrário, tornou-se mais realista, pois
os segmentos extremos do tabuleiro encontram-se parcialmente encaixados nos encontros restringindo
os deslocações transversais (figura 4.7), algo que não tinha sido contabilizado.

A colocação das molas corrigiu significativamente o valor da frequência natural do modo transversal,
porém, a frequência vertical manteve-se bastante alta relativamente ao necessário. Mostra-se evidente
que as vigas de ligação são elementos que têm grande influência na rigidez vertical da estrutura. Como
a determinação da sua secção transversal foi aproximada, parece razoável tentar um ajustamento de
modo  a  corrigir  as  frequências.  A  redução  da  área  da  secção  para  0.0009m2 (0.030x0.030m)
transformou de imediato as frequências, aproximando-as significativamente das requeridas.

Na tabela 4.3 estão registados os resultados para as frequências obtidas em cada fase de correcção do
modelo.

Tabela 4.3: Variação das frequências naturais em cada fase de correcção do modelo

Frequências Antes da colocação da mola
Depois da colocação da

mola
Depois da correcção
das vigas de ligação

Modo vertical 0.3246 Hz (Modo 2) 0.3281 Hz (Modo 1) 0.3015 Hz (Modo 1)

Modo transversal 0.2218 Hz (Modo 1) 0.4286 Hz (Modo 2) 0.4280 Hz (Modo 3)

Modo torsional 0.7621 Hz (Modo 8) 0.7640 Hz (Modo 7) 0.7639 Hz (Modo 7)

Com os valores das frequências corrigidos, verificou-se a tensão a que estavam sujeitos os segmentos
do tabuleiro. Os resultados foram aceitáveis e serão apresentados em 4.4.2..

4.4.2. COMPORTAMENTO ESTÁTICO

O comportamento estático do modelo (figura 4.41) manifestou-se bastante regular. Na modelação do
cabo  principal  suspenso  foram  necessárias algumas  iterações,  que  consistiam  na  determinação  da
deformada parabólica do cabo para uma determinada sag pré-definida. 

O comprimento não esticado do cabo, L0,  utilizado no modelo final foi de 258.107m, com uma sag de
16.4m,  que  após  solicitações  se  apresentou  muito  aceitável  com  18.010m  (desvio  de  0.06%
relativamente ao pretendido).

Na figura 4.42 encontra-se representado o gráfico que mostra a evolução da posição vertical (segundo
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Z) de um nó do tabuleiro a meio vão com o tempo da time function.

Na mesma figura 5 zonas estão identificadas. A zona A representa um pequeno pico em que o cabo é
esticado. Este fenómeno acontece porque é dada uma residual pré-tensão ao cabo, necessária para a
solução convergir, sem ainda haver significativa solicitação por parte das forças equivalentes nos nós
da grelha inicial de vigas nem do peso próprio. Seguidamente, a zona B representa um instante em que
cabo esta a ser solicitado pelas forças equivalentes de magnitude crescente. Aos 8 segundos (zona C)
cessa o crescimento das forças.  Nesse instante estas desaparecem e são colocados os elementos de
casca  do  tabuleiro  com  o  respectivo  peso  próprio  e  rigidez.  São  também  colocadas  as  vigas  de
bordadura  e  é  efectuada  a  ligação  entre  o  tabuleiro  e  a  ancoragem  com  as  condições  de  apoio
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Figura 4.41: Modelo em diversas perspectivas. A - vista geral, B – perfil, C - vista longitudinal

Figura 4.42: Gráfico que representa a evolução da posição na vertical de um nó a meio vão



respectivas.  Entre a  zona C e  o  instante  imediatamente anterior,  existe  uma  pequena  perturbação
(maior  inclinação  da linha do  gráfico)  que representa a substituição  das forças equivalentes pelos
elementos  de  casca  tabuleiro  e  restantes  elementos.  Ao se afirmar  que  a  perturbação  é  reduzida,
pretende-se salientar que a substituição de solicitações foi feita convenientemente.

Entre a zona D e o instante imediatamente anterior verifica-se outra perturbação que corresponde à
colocação  dos cabos de pré-esforço,  ou seja, à adição dos elementos de barra correspondentes, nas
extremidades do tabuleiro, e à aplicação de uma extensão que provoca compressão nos elementos de
casca.

Finalmente,  na zona E  verifica-se o estado  final  da deformação  da estrutura,  bastante aproximado
daquele que era esperado. 

Nas  figuras  4.43 e  4.44 estão  os  modelos  correspondentes  aos  instantes  da  zona  A  e  E,
respectivamente.

Perante  a  deformada  pretendida,  verificam-se  as  tensões  a  que  o  tabuleiro  estava  sujeito.  Seria
vantajoso que todos os elementos do tabuleiro estivesses algo comprimidos. O pré-esforço tem uma
grande contribuição  nesse sentido,  produzindo  esforços  de compressão  significativos.   Nas figuras
4.45 e  4.46 estão  representados  os  esforços  no  tabuleiro  para  os  instantes  anterior  e  posterior  à
aplicação do pré-esforço.

Sem a contribuição do pré-esforço o tabuleiro estava, na sua maioria, sujeito a esforços de tracção.
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Figura 4.44: Deformada do modelo para t=10s com gráfico
de cores para as cotas dos segmentos do tabuleiro

Figura 4.43: Deformada do modelo para t=0.5s

Figura 4.46: Gráfico de cores para as tensões no
tabuleiro depois do pré-esforço 

Figura 4.45: Gráfico de cores para as tensões no
tabuleiro antes do pré-esforço



Quando foram colocados os cabos de pré-esforço no tabuleiro e traccionados, os esforços passaram a
ser de compressão, com um valor mínimo de cerca de 1.5MPa.

É também fundamental determinar a tensão no cabo principal. No esticamento do cabo, passando de
uma sag de 16.4m para 18.010m, esforços de tracção foram instalados e necessitam de ser verificados.
Através do modelo de elementos finitos, para t=10seg a tensão axial máxima no cabo é de 310.7MPa,
que corresponde a uma tensão bastante inferior à de cedência (~1600MPa).

4.4.3. COMPORTAMENTO DINÂMICO

A análise do comportamento dinâmico do modelo consiste na verificação das frequências naturais da
estrutura. Como já foi referido em 4.4.1., foram introduzidas algumas modificações no modelo para se
conseguirem  resultados  coerentes  com  os  de  referência.  Essas  pequenas  modificações  foram
perfeitamente admissíveis e demonstram que a modelação está bastante consistente, com resultados
muito aceitáveis. Refere-se, contudo, que os valores de referência das frequências naturais obtidas em
estudos efectuados pelo projectista são calculadas num modelo um pouco diferente. As divergências
assentam sobretudo na modelação do tabuleiro que é constituído apenas por elementos de barra, em
vez dos elementos de casca utilizados no modelo deste trabalho. Assim, considera-se perfeitamente
aceitável a existência de pequenas divergências nos valores, que mesmo assim são bastante reduzidas.

A tabela  4.4 apresenta  os  valores das frequências obtidas no  ADINA e a  comparação  com  as  de
referência.

Tabela 4.4: Comparação das frequências naturais do modelo com as de referência

Modos
Frequências naturais do

modelo (Hz)
Frequências naturais de

referência (Hz)
Desvio entre

frequências (%)

1 0.3015 0.298 1.17%

2 0.3736 - -

3 0.4280 0.431 0.70%

4 0.5005 - -

5 0.5745 - -

6 0.7295 - -

7 0.7639 0.789 3.18%

8 0.8739 - -

Os  desvios  das  frequências  obtidas  relativamente  às  de  referência  são  bastante  reduzidos,  o  que
permite uma validação da genuidade do modelo. Nas figuras 4.47, 4.48 e 4.49 estão representadas os
modos 1, 3 e 7 respectivamente.
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Figura 4.47: Comportamento dinâmico do modelo - Modo 1 (0.3015Hz)

Figura 4.48: Comportamento dinâmico do modelo - Modo 3 (0.4280Hz)

Figura 4.49: Comportamento dinâmico do modelo - Modo 7 (0.7639Hz)



5
CONCLUSÃO

5.1. INTRODUÇÃO

Neste capítulo faz-se um balanço dos estudos desenvolvidos neste trabalho, distinguindo as conclusões
mais relevantes e interpretando criteriosamente todos os resultados.

A interpretação dos resultados será feita em três fases, focando principalmente os capítulos III e IV. A
primeira fase abordará a utilização de metodologias analíticas e abordagens simplificativas; a segunda,
equipara-as  com  resultados  numéricos,  obtidos  em  software  comercial;  a  terceira,  permitirá  a
discussão do comportamento estático e dinâmico do modelo realizado no capítulo IV, sem omitir as
relações que possuem, considerando as simplificações e hipóteses admitidas. 

5.2. METODOLOGIAS ANALÍTICAS

A incidência dos estudos sobre o comportamento estático nas metodologia da catenária e da parábola
elástica (no capítulo III), permite caracterizar duas leis, que aproximadamente  definem um cabo no
plano. Como foi enunciado neste capítulo,  a deformação de um cabo suspenso tem a influência de três
efeitos, mas entre eles o mais relevante é o da catenária. Esta é definida através de leis não lineares e a
resolução  das  suas  equações  é  morosa  e  complicada.  Torna-se  portanto  vantajosa  a  utilização  de
metodologias mais simples,  das quais se destaca a parábola elástica, que, para cabos muito tensos, a
reproduz quase na perfeição. Assim, define-se como limite de aplicação da parábola elástica o rácio
sag/l < 1/8, a partir do qual o comportamento estático do cabo começa a ser bastante influenciado pelo
efeito da catenária.

Fazendo comparações para cabos com diversas tensões e desníveis entre apoios, verifica-se que, para
além da tensão no cabo, que produz maiores desvios quando é reduzida, também a inclinação da corda
provoca perturbações nestes valores. Todavia, essas perturbações estão apenas relacionadas com um
aumento dos desvios da abcissa da máxima sag e com o comprimento esticado do cabo. O valor da
máxima sag, o mais importante nesta análise, apenas se mostra afectado com a aproximação do limite
sag/l, apresentando, ainda assim, erros inferiores a 1%.

Por conseguinte, conclui-se que a aproximação parabólica é bastante adequada quando se pretende
avaliar a máxima sag dentro do limite sag/l < 1/8. A inclinação da corda pode provocar um aumento
descontrolado dos erros e a metodologia mostrar-se desadequada para os estudos correntes.

Nesta fase também se avaliou a interferência da rigidez do cabo nos resultados. Sabendo que todos os
estudos efectuados na comparação catenária/parábola partiram de uma hipótese que despreza a rigidez
à flexão do cabo, foi verificado que esta simplificação apenas pode ser utilizada com algum crédito no
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caso de o parâmetro γref  ser  aproximadamente superior a 25. Para utilizações práticas, sugere-se que
este valor seja regulado de modo a se adequar ao problema em concreto.

O comportamento dinâmico do cabo englobou a análise linear analítica que determina as frequências
naturais  e  modos  de  vibração  para  os  movimentos  fora  do  plano  e  no  plano  (simétricos  e  anti-
simétricos).  Optou-se  pela  utilização desta  metodologia,  e apenas esta,  porque se  afigura  bastante
prática  de utilizar.  O objectivo foi  validar  os  seus resultados  e  procurar  encontrar  respostas  para
possibilidade da sua utilização, na escala dos problemas em análise.

5.3. COMPARAÇÃO DE RESULTADOS ANALÍTICOS E NUMÉRICOS

Na modelação, em software de elementos finitos, é necessário criar uma malha de elementos. No caso
dos  cabos,  como são  modelados  com elementos  de  barra,  é  fundamental  utilizar  um número  de
elementos apropriado, que não produza erros indesejáveis e facilmente evitáveis. Determinou-se que o
valor do comprimento dos elementos a segmentar num cabo corresponde a cerca de 1% de L0.  Com
base nesta resolução, e introduzindo alguma margem de segurança, os cabos incluídos na análise de
comparação dos resultados numéricos com os analíticos foram divididos em 200 elementos, o que
corresponde a 0.5% de L0.

Os  programas  comerciais  utilizados  para  efectuar  as  comparações  necessárias  foram o  SAP2000,
ADINA e ROBOT Millennium.

Como ponto de partida, e com o objectivo certificar a teoria analítica, foram comparados os valores da
catenária elástica deste trabalho com a utilizada pelo SAP2000. Esta, não possui qualquer análise não
linear através de elementos finitos,  traduz-se apenas numa pré-definição, para o utilizador adquirir
uma ideia do cabo que pretende dimensionar. Os resultados foram bastante satisfatórios, com erros
inferiores a 1%. Conseguiu-se assim uma boa confirmação do método de cálculo analítico utilizado no
Anexo I.

Na comparação de valores numéricos, de análise não linear, entrando com contribuição de efeitos P-∆,
o ADINA e o SAP2000 mostraram-se bastante regulares nos valores  apresentados. Todavia,  estes
divergiram dos calculados analiticamente para a catenária elástica, principalmente quando o desnível
entre apoios era grande. 

A  existência  de  desvios  na  ordem  dos  50%  para  a  máxima  sag e  de  20%  para  a  abcissa
correspondente, revela-se incomportável, pelo que os métodos analíticos devem ser evitados, quando o
desnível entre os apoios é grande.

A variação da máxima sag parece ser predominantemente afectada pelo nível dos apoios, já a abcissa
onde esta acontece mostra-se bastante sensível à tensão no cabo.

Os resultados no ROBOT Millennium trouxeram algumas alterações. Os desvios são, na sua grande
maioria, mais reduzidos e denunciam uma maior susceptibilidade a alterações de tensão. Verifica-se
inclusivé que, para cabos muito tensos, os desvios, mesmo para cordas muito inclinadas, são quase
nulos.  Volta-se  a  sublinhar,  que o método de  cálculo  neste  software foi  estático,  não-linear,  com
influência de efeitos P-∆.

A avaliação da análise analítica linear, para comportamento dinâmico, foi realizada com a comparação
de resultados do software SAP2000 e ADINA. À semelhança do que foi inferido anteriormente, os
desvios são equiparáveis. Além disso, salienta-se o facto de serem bastante reduzidos, quando a tensão
no cabo é elevada. As maiores divergências de desvios ocorrem para desníveis entre apoios elevados e
tensões baixas. Conclui-se que os dois parâmetros influenciam equitativamente os resultados. 
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É  de  realçar  que  a  frequência  natural  que  demonstrou  maior  divergência  foi  indiscutivelmente  a
simétrica no plano. As restantes frequências apresentam valores bastante aceitáveis, pelo que se aceita
o seu cálculo por métodos analíticos lineares.

Embora não tenham sido recolhidos todos os  dados no SAP2000,  comprova-se  uma evolução de
desvios muito semelhante à do ADINA, o que permite assumir uma equivalência de resultados.

A coerência entre os resultados do ADINA e do SAP2000, que se verifica tanto para comportamento
estático como para comportamento dinâmico, atribui-lhes fiabilidade na comparação de resultados.

Como nota final, conclui-se que um dos parâmetros que mais afecta os erros das teorias analíticas é,
indubitavelmente, o desnível entre apoios. A inclinação da corda provoca efeitos de segunda ordem,
não contabilizados, que amplificam severamente os desvios. O outro parâmetro influente é a tensão no
cabo, que quanto mais reduzido, conjugado com uma corda inclinada, mais contribui negativamente
para os resultados. As estruturas onde mais adequadamente se aplicam as metodologias analíticas são
as que possuem cabos muito tensos e apoios nivelados.

5.4. MODELAÇÃO DA PONTE SUSPENSA

No capítulo  IV foi  modelada  uma  ponte  suspensa  em elementos  finitos.  A ponte  apresenta  uma
arquitectura bastante original e complexa, pelo que a única forma eficaz de a calcular é utilizando
software indicado. 

Apesar da determinação do comportamento estático e dinâmico ter sido realizada por via numérica, a
modelação incluiu o auxílio das metodologias analíticas abordadas no capítulo III. A parábola elástica,
sem contribuição da rigidez à flexão, mostrou-se perfeitamente aceitável por apresentar um desvio de
0.487%  relativamente  à  catenária  e  γref  >  25.  O  facto  de  os  apoios  serem  nivelados  contribuiu
significativamente para a utilização desta metodologia, pois está confirmado que os erros são muito
reduzidos nestas condições.

A determinação da solução entrou em linha de conta com as especificações iniciais de projecto e
algumas simplificações que se consideraram admissíveis.  Os elementos estruturais que apresentavam
maior dificuldade de caracterização foram as juntas de expansão, representadas por vigas de ligação,
que funcionavam como molas elásticas, e as condições de apoio dos segmentos extremos do tabuleiro.
Apesar de estar caracterizada a ligação entre as torres e o tabuleiro, houve alguma divergência nas
frequências naturais na direcção transversal, que indicava falta de rigidez. Admitiu-se então que os
segmentos extremos do tabuleiro não se deveriam encontrar apenas fixos nas extremidades, mas sim
parcialmente  encaixados  nos  encontros.  Para  corrigir  este  aspecto  foram introduzidas  nessa  zona
elementos de mola que forneciam rigidez na direcção transversal (Y). Deste modo,  os valores das
frequências transversais aproximaram-se imediatamente dos de referência. Contudo, a frequência na
direcção vertical mostrava-se ainda ligeiramente alta, pelo que foi ajustada a elasticidade das vigas de
ligação, conseguindo-se assim resultados finais optimizados. 

Simultaneamente com o acerto das frequências,  o comprimento não esticado do cabo também foi
ajustado  de maneira  a  se  obter  uma flecha,  a  meio  vão,  igual  a  18m,  tal  como especificado em
projecto.

Finalmente  a  verificação  dos  esforços  nos  restantes elementos  construtivos  não  levantou  nenhum
problema.
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5.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A organização deste trabalho segue um trajecto que permite agregar todas as informações essenciais
para  se  realizar  um  correcto  reconhecimento  das  ferramentas  disponíveis  para  efectuar  o  estudo
paramétricos  de  cabos  em  pontes.  Foi  estabelecida  uma  base  de  elementos  importantes,
designadamente  de  materiais  mais  utilizados  e  tipos  de  cabos,  de  forma  a  ser  possível  um
entendimento adequado do objecto que se pretende estudar.

No capítulo IV associaram-se todos os conhecimentos expostos  para realizar o estudo de análise de
uma ponte, tanto do ponto de vista estático como dinâmico. Nele faz-se frequentemente referência aos
capítulos anteriores, para pôr em evidência os parâmetros definidos e as conclusões pré-estabelecidas.

Perante alguma incoerência de resultados obtidos em software, nomeadamente no capítulo III, sugere-
se  uma investigação adicional,  que permita,  nesta  matéria,  obter  conclusões  mais  específicas  e  a
clarificação de determinados aspectos.

5.4



BIBLIOGRAFIA

ADINA (2003).  THEORY AND MODELING GUIDE. ADINA R & D, Inc.

AZEREDO, M. (1998).  AS PONTES DO PORTO. FEUP Edições, PORTO.

BEER, F. P., JOHNSTON JR, E. R., DEWOLF, J. T. (2003). MECÂNICA DOS MATERIAS. McGraw-Hill, LISBOA.

CAETANO, E. S. (2000).  DYNAMICS OF CABLE-STAYED BRIDGES: EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF CABLE-STRUCTURE

INTERACTION; PH.D. THESIS. University of Porto, PORTO.

CAETANO, E. S. (2007). CABLE VIBRATIONS IN CABLE-STAYED BRIDGES. IABSE, ZURICH.

CEN (2004). EUROCÓDIGO 2: PROJECTO DE ESTRUTURAS DE BETÃO. CEN, BRUXELAS.

CHOPRA, A. K., (2007). DYNAMICS OF STRUCTURES. Pearson, NEW JERSEY.

COUTINHO, J. S., (2003). MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1. FEUP, PORTO.

COUTINHO, J. S., (2006). MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 2. FEUP, PORTO.

GALILEU, G. (1638). DISCOURSES ON TWO NEW SCIENCE.

GIMSING, N. (1982). CABLE SUPPORTED BRIDGES. UMI, DINAMARCA.

IRVINE, H. M. (1981).  CABLE STRUCTURES. The MIT Press, CAMBRIDGE.

IRVINE,  H.  M.  (1978).  FREE VIBRATIONS OF INCLINED CABLES.  Journal  of  the  Structural  Division,
Fevereiro/1977, p343-347, Proceedings of the American Society of Civil Engineers

NEGRÃO, O. H., FREIRE, A. M. S. (2006). Estudo compararivo de efeitos geometricamente não-lineares
em pontes atirantadas. Emgenharia Civil, 2006, p61-72, UM

PARR, H. (1965). THE ENGINEER'S GUIDE TO STEEL., PHILIPPINES (USA).

SETRA, (2002). CABLE STAYS. SETRA, PARIS.

STRASKY,  J.  (1995).  PEDESTRIAN BRIDGE AT LAKE VRANOV,  CZECH REPUBLIC.  Civil  Enginering,
15/Setembro/1995, p111-122, Proc. Instn Civ. Engineers.

STRASKY, J. (2005).  STRESS RIBBON AND CABLE-SUPPORTED PEDESTRIAN BRIDGES. Thomas Telford Publishing,
LONDON.

SOFTWARE:  Microsoft Student 2008

Sítio 1 - PORTO XXI: http://www.portoxxi.com/

Sítio 2 - FOTO DA PONTE FORTH RAILWAY BRIDGE:  http://www.edinburghvilla.com

Sítio 3 - STRUCTURAE: http://en.structurae.de

Sítio 4 - WIKIPÉDIA: HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/

Sítio 5 - FOTO DA PONTE DE BRISTOL: www.essential-architecture.com

Sítio 6 - PONTE PEDONAL PHYLLIS TILLEY MEMORIAL: www.westandclear.com

Sítio 7 - MATSUO BRIDGE: http://www.matsuo-bridge.co.jp/english/bridges/basics/suspension.shtm



Sítio 8 - PAVILHÃO DE PORTUGAL EXPO98:  http://www.lpmcom.pt

Sítio 9 - SUPER BRIDGE: http://www.pbs.org/wgbh/nova/bridge/meetsusp.html

Sítio 10 - BROTONNE BRIDGE PIC: http://thierr26.free.fr/photo.php?photo=landscapes/pont_de_brotonne/4

Sítio 11 - COGNE: http://www.cogne.com/en/concrinox6.asp

Sítio 12 - DIFERRO: http://www.diferro.com.br/saiba_tipos.asp

Sítio 13 - BRIDON:  http://www.bridonltd.com

Sítio 14 - EURO INOX: http://www.euro-inox.org

Sítio 15 - BRITISH STAINLESS STEEL ASSOCIATION: http://www.bssa.org.uk/

Sítio 16 - PIPESYSTEM:
http://www.pipesystem.com.br/Artigos_Tecnicos/Aco_Inox/body_aco_inox.html

Sítio 17 - MILLIINOX: http://www.millinox.com.br

Sítio 18 - CEMENT: http://www.cement.org

Sítio 19 - HISTORY OF CONCRETE: http://inventors.about.com/library/inventors/blconcrete.htm

Sítio 20 - CONCRET BRASIL: http://www.concrebras.com.br

Sítio 21 - CREEP OF CONCRETE: http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/cbd/cbd119_e.html

Sítio 22 - HIGH PERFORMANCE CONCRETE: http://knowledge.fhwa.dot.gov/cops/hpcx.nsf/home

Sítio 23 - LPM: http://www.lpmcom.pt/

Sítio 24 - CONSTRULINK:  www.construlink.com

Sítio 25 - PHYLLIS TILLEY MEMORIAL PEDESTRIAN BRIDGE: http://westandclear.com

Sítio 26 - IMAGEM CORDÃO LOCKED-COIL:  http://pepei.pennnet.com/

Sítio 27 - CORUS CONSTRUCTION: http://www.corusconstruction.com

Sítio 28 - CORROSION DOCTORS: http://www.corrosion-doctors.org/MetalCoatings/Zinc-coatings.htm

Sítio 29: http://www.anatechusa.com/Metal_Coating/default.html

Sítio 30 - FHA US DT : http://www.fhwa.dot.gov/legsregs/directives/techadvs/t514025.htm

Sítio 31 - PONTE PEDONAL DE SCHILLERSTRASSE: http://www.waymarking.com/waymarks/WMZA5

Sítio 32 - DSI AMERICA: http://www.dsiamerica.com/

Sítio 33 IMAGEM “HOW CABLES ARE LAID”:
http://www.lmc.ep.usp.br/people/hlinde/Estruturas/images/ponmet/foto10g.jpg

Sítio 34 CABLE SPINNING METHOD:
http://www.wsdot.wa.gov/Projects/sr16narrowsbridge/photolibrary/newbridge/spinning/

Sítio 35 CABO DA PONTE AKASHI KAIKYO: http://web-japan.org/

Sítio 36 - CURVA S-N: http://www.ndt-
ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Materials/Mechanical/S-NFatigue.htm

Sítio 37 - MÁQUINA DE ENSAIOS DE FADIGA A CABOS:  http://www.lcpc.fr

Sítio 38 - CABO PONTE SOBRE O TEJO: http://www.americanbridge.net/



Sítio 39 - PAVILHÃO DO CONHECIMENTO - PORTUGAL: http://www.pavconhecimento.pt/

Sítio 40 - GALILEU E EINSTEIN: http://galileoandeinstein.phys.virginia.edu

Sítio 41 - POTTERS: http://www.potters.org/

Sítio 42 - PITAGORAS E AS VIBRAÇÕES:
http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Vibrations/Vibrations.html

Sítio 43 - MUSIC CHORDS AND HARMONY:
http://www.dam.brown.edu/people/mumford/AM18/HANDOUTS/2006PartIIIa.doc

Sítio 44 - DANIEL BERNOULLI AND THE VARIETIES OF MECHANICS :
http://www.nieuwarchief.nl/serie5/deel01/sep2000/pdf/grattanguinness.pdf

Sítio 45 - Google Earth: http://earth.google.com/

Sítio 46 - Panoramio; fotografias Ponte Vranov Lake: http://panoramio.com/









ANEXO I – ANÁLISE ESTÁTICA DE CABOS















ANEXO II – ANÁLISE DINÂMICA DE CABOS









 




