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RESUMO 

Esta dissertação apresenta um estudo no âmbito da aplicação do software de inventariação e 
classificação de pontes REGPontes, desenvolvido em 2003 no âmbito de uma dissertação de mestrado, 
a um conjunto de pontes rodoviárias em Portugal, no distrito de Viana do Castelo. 

Após um enquadramento dos novos desenvolvimentos internacionais a nível de sistemas de gestão de 
pontes, com maior incidência nos métodos de inspecção e de avaliação de pontes utilizados nos 
Estados Unidos da América e em Portugal, são apresentadas propostas de alterações no método de 
obtenção de alguns parâmetros classificativos das pontes no REGPontes, com o intuito de os tornar 
menos dependentes da opinião subjectiva do inspector bem como adaptá-los ao panorama nacional. 

Com o objectivo de calibrar e validar as metodologias propostas, procedeu-se à aplicação do programa 
a um conjunto de pontes da rede rodoviária do distrito de Viana do Castelo inspeccionadas pelo autor. 
Partindo da análise e discussão dos resultados obtidos em 2008, este estudo estabelece uma 
comparação com as classificações registadas em 2003, no sentido de observar a evolução da avaliação 
das pontes em ambas as inspecções, analisar o impacto das reabilitações e reflectir sobre a 
subjectividade nas inspecções. 

Para finalizar, utilizando os dados recolhidos nas inspecções, é feita uma comparação entre a avaliação 
das pontes conforme o NBI (um método de referência nos Estados Unidos da América) com o método 
de avaliação do Estado de Conservação, frequentemente utilizado em Portugal. 

 

PALAVRAS -CHAVE: pontes, inspecção de pontes, inventariação e avaliação de pontes, sistemas de 
gestão de pontes. 
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ABSTRACT  

This dissertation analyses the application of the bridge inventory and appraisal software REGPontes, 
developed in 2003 in the context of a Master’s dissertation, to a set of road bridges in Portugal, in 
Viana do Castelo district. 

After performing bibliographic research on the new international developments concerning bridge 
management systems, with a special focus on inspection methods and bridge appraisal used in the 
United States of America and in Portugal, alterations on the methods used to obtain some REGPontes 
bridge evaluation parameters are proposed, with the intention to make them less dependent on the 
subjective inspector’s opinion as well as to adapt them to Portuguese reality. 

To calibrate and validate the proposed methods, the software is applied to a set of bridges of the road 
network in the Viana do Castelo district which were inspected by the author. Besides the analysis and 
discussion of the obtained results, the evaluations recorded in 2003 on the same bridges are compared 
with the results in 2008. This allows the examination of the evolution of the bridge evaluations in the 
two inspections, including an analysis of the impact of the strengthening and rehabilitations and a 
reflection about the subjective presence in the inspections.  

Finally, using the inspections data, the bridge appraisal according to the NBI, a renowned method in 
the USA, is compared with a condition state evaluation method largely used in Portugal. 

 

KEYWORDS: bridges, bridge inspection, bridge inventory and appraisal, bridge management systems. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Um pouco por todo o mundo, o número crescente de pontes em estado de degradação avançado tem 
vindo a suscitar uma grande preocupação sobre a condição real em que as pontes se encontram, em 
detrimento da preocupação, até então predominante, de as construir. Em Portugal talvez essa 
consciencialização se tenha verificado em 2001, com o colapso da ponte de Entre-os-rios que vitimou 
59 pessoas. 

A criação de bases de dados com informação actualizada sobre o estado das pontes tornou-se, assim, 
numa tarefa indispensável à complexa actividade de manutenção e conservação de pontes. Sendo esta 
uma actividade muito dispendiosa, que exige a manipulação de uma grande variedade de recursos, foi 
no seguimento de uma evolução natural que começaram a surgir sistemas de gestão de pontes. 

Com o desenvolvimento das novas tecnologias, em especial na área da computação, as entidades 
responsáveis pela conservação de pontes em redes rodoviárias têm vindo a implementar sistemas 
informáticos de apoio à gestão do seu parque de obras de arte. Os sistemas de gestão informatizados, 
ao permitirem a organização rápida dos dados e fornecer informações de modo uniformizado, não só 
aumentam a eficiência como diminuem os custos associados a estas tarefas. Porém, a última geração 
dos sistemas de gestão de pontes (SGP) não se limita apenas à inventariação de dados. Com base em 
sistemas de previsão de deterioração e metodologias de optimização, os SGP conseguem processar os 
dados inseridos de modo a assistir a entidade na utilização racional dos recursos existentes e na 
calendarização de actividades de intervenção. 

No contexto nacional, tem vindo a surgir uma grande motivação em volta desta área, bem como 
desenvolvimentos recentes de êxito. As entidades responsáveis pela gestão de um grande número de 
pontes, entre outros tipos de obras de arte, têm vindo a render-se aos evidentes benefícios que a 
aplicação de um sistema de gestão de pontes consegue proporcionar. Empresas portuguesas como a 
Brisa, a REFER, Aenor, e mais recentemente a Estradas de Portugal, já adoptaram sistemas de apoio à 
gestão de obras de arte informatizados. Contudo, é importante não parar por aqui. Os SGP aplicados 
no contexto nacional não exploram, ainda, a totalidade do potencial de tal ferramenta informática. 

Nos Estados Unidos da América, os SGP encontram-se em constante desenvolvimento, integrando 
ferramentas de última geração que prevêem o estado futuro de elementos constituintes da ponte 
através de métodos probabilísticos, e que permitem a optimização dos recursos limitados da entidade 
gestora utilizando algoritmos complexos de critérios múltiplos. Os desenvolvimentos norte-
americanos revelam-se, deste modo, como um bom exemplo a seguir pelos investigadores e 
programadores de SGP em Portugal. Apesar das óbvias disparidades entre as metodologias americanas 
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e portuguesas, começando logo pela diferença nos sistemas de unidades ou nos métodos de avaliação 
do estado de conservação das obras, estas são barreiras possíveis de ultrapassar, e a vasta experiência 
dos EUA nesta matéria (mais de 30 anos) pode-se revelar como um agente motivador da adopção de 
modelos semelhantes aos utilizados no país com a maior rede rodoviária do mundo. 

O REGpontes, um software de inventariação e classificação de pontes desenvolvido no âmbito de uma 
tese de mestrado (Almeida, 2003), segue esta filosofia ao utilizar uma metodologia largamente 
utilizada nos Estados Unidos. O presente trabalho explora com maior profundidade essa linha de 
pensamento estudando e adaptando metodologias portuguesas de avaliação utilizadas em Portugal, 
mais precisamente na EP, ao REGpontes. 

 

1.2. OBJECTIVOS 

Esta dissertação visa, primariamente, a aplicação dos dados de um conjunto de pontes rodoviárias no 
software REGpontes e a análise dos resultados obtidos. Para sustentar este estudo com uma base 
consistente, foi realizado pelo autor uma campanha de inspecções a um conjunto de pontes do distrito 
de Viana do Castelo. 

O primeiro objectivo do presente trabalho é analisar as diferenças entre os resultados obtidos com base 
nas inspecções do ano de 2003 em (Almeida, 2003) e nas realizadas pelo autor, dados que ainda foram 
complementados com base nos relatórios das inspecções principais da EP, para o mesmo conjunto de 
pontes, analisando com maior foco nas diferenças a nível de serviço e nas diferenças obtidas nas 
classificações do estado de conservação de cada componente e o seu impacte na classificação final. 
Assim, é feita uma análise às diferenças de classificação obtidas após um período de cinco anos. 

O segundo objectivo é efectuar algumas alterações ao REGpontes, incluindo actualizações do método 
de classificação de determinados itens e estudar a sua influência no resultado final fornecido. Num 
destes itens, o da avaliação da largura da faixa de rodagem é proposta uma adaptação às normas do 
traçado vigentes em Portugal, sendo descrita a metodologia para a sua obtenção e ainda uma análise 
comparativa com os resultados obtidos pela aplicação das normas americanas. 

Por último, esta dissertação pretende, após analisar comparativamente uma metodologia classificativa 
americana (utilizada pelo REGpontes) com o “Estado de Conservação” (escala de avaliação usada em 
Portugal) propor uma regra de conversão entre as duas, de modo a proporcionar uma plataforma de 
“tradução” entre os dois métodos de avaliação, permitindo, por exemplo, transportar dados de 
relatórios portugueses para um programa que utilize a metodologia norte-americana e vice-versa. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

O presente trabalho está organizado da seguinte forma: 

� Capítulo 1 – Introdução, em que se procede a um enquadramento dos temas tratados e à 
descrição dos objectivos e organização da dissertação; 

� Capítulo 2 – Estudos Anteriores, onde é feita uma revisão aos desenvolvimentos em 
sistemas de gestão de pontes, com especial foco no nível de inspecção e avaliação das 
pontes, incidindo principalmente nos casos norte-americano e português; 

� Capítulo 3 – Programa “REGpontes”, no qual se apresenta o programa de 
inventariação e classificação de pontes e a metodologia que lhe é subjacente; 
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� Capítulo 4 – Alterações ao “REGpontes”, onde são propostas algumas alterações à 
metodologia e a itens do programa; 

� Capítulo 5 – Apresentação das pontes, no qual se escolhem e apresentam as pontes que 
constituirão a amostra para análise, de acordo com os critérios de selecção definidos; 

� Capítulo 6 – Análise de Dados, onde é feita a calibração e validação das alterações 
propostas; 

� Capítulo 7 – Conclusões, reservado à exposição das mais significativas conclusões 
resultantes do trabalho efectuado. 
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2 

ESTUDOS ANTERIORES 
 

 

“As pontes não podem durar para sempre. Qualquer que seja o método de construção usado e 

quaisquer que sejam os materiais escolhidos, mais cedo ou mais tarde os efeitos de degradação 

começam a aparecer.”, Ryall 

 

2.1. GESTÃO DE OBRAS DE ARTE 

No contexto de engenharia civil, obra de arte designa uma construção de grande importância 
provocada pela passagem de uma via de comunicação (estrada, caminho de ferro, canal, etc.), uma 
estrutura de protecção contra a acção de terras ou água, ou uma estrutura de retenção de água (dique, 
barragem). 

Estas obras são qualificadas como sendo “de arte” pois a sua concepção e realização exigem a 
intervenção de conhecimentos onde a experiência, criatividade e teoria, desempenham um papel 
importante. Esta correlação de conhecimentos constitui aquilo a que se chama a “arte de engenharia”. 

Estas obras não fogem à regra do resto das construções do Homem sendo inevitável que estas se 
degradem com o passar do tempo. Assim, a única maneira de preservar o património construído é 
manter uma vigilância constante às estruturas e conservar o seu estado acima de um determinado 
limite. 

Ora, a conservação de obras de arte exige investimento de capital e mobilização de mão-de-obra e 
necessita, como qualquer outra actividade que é controlada por parâmetros limitados, de uma gestão 
dos recursos disponíveis, da melhor maneira possível. 

O conceito de gestão aplicado a obras de arte é, assim, definido pelo conjunto normas e funções cujo 
objectivo é disciplinar a tomada de decisões e manter o estado das obras sob um controle de qualidade, 
para a obtenção de um resultado optimizado. 

Dentro da gestão de obras de arte, o presente trabalho foca-se na gestão de pontes, mais 
especificamente pontes rodoviárias. 

 

2.2. GESTÃO DE PONTES 

A gestão de pontes é o processo através do qual as entidades monitorizam, mantêm e reparam parques 
de pontes em constante deterioração, utilizando os recursos disponíveis. 
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A gestão das pontes deve ser feita desde a sua concepção até ao fim da sua vida útil (Ryall, 2001). É 
do conhecimento comum que fazer inspecções regulares e uma manutenção contínua é regra de boa 
prática. No entanto, a maior parte das entidades responsáveis pela conservação das pontes, para além 
de não reconhecerem a necessidade de um planeamento durante a fase de projecto e de concepção das 
pontes que assegure medidas que maximizem a longevidade das obras, tendem a negligenciar uma 
conservação regular que conduz, inevitavelmente, a casos de degradação extrema. Desde há muitos 
anos que a má gestão que predomina no sector de obras de arte tem resultado em custos 
desnecessariamente excessivos. Já num relatório de Maio de 1920 sobre o estado de conservação do 
tabuleiro inferior da Ponte Luís I (Cruz, 2006), estes problemas são evidentes: 

 

«Os males de que esta construção hoje enferma, constatados nesta e em subsequentes vistorias, e que 
desde já convém dizer – são profundos, encontram justificação no desprezo a que forçosamente tem 
sido votada durante 34 anos de existência que possui, por falta de uma verba permanente destinada a 
cobrir a despesa exigida pela sua conservação contínua. Esta errada noção de economia vai conduzir 
agora a uma despesa elevada, se se quiser evitar a ruína completa duma tão importante e tão 
grandiosa obra de arte.» 

 

Como consequência, a presente geração de engenheiros acabou por herdar um património de pontes 
com deterioração avançada, que agora terão de ser reparadas, reforçadas, substituídas, ou então terão 
ser aplicadas restrições à sua utilização de modo a poderem cumprir o seu tempo de vida útil. Para 
além disto, o crescimento da economia verificado nos últimos anos, resultou num aumento inesperado 
nos volumes de tráfego e num acréscimo de solicitações nas pontes existentes. No panorama nacional, 
apenas no período entre 1990 e 2004, o número de automóveis por habitante aumentou 135 porcento 
(Eurostat, 2006), sendo que no mesmo período, viu-se a tonelagem transportada em rodovias mais que 
duplicar (Jorge, 2005). 

O crescimento das solicitações e exigências do parque de pontes, bem como a limitação de fundos 
para a sua manutenção, torna imprescindível a implementação de uma gestão capaz de acompanhar 
com rigor as obras e que permita a minimização do custo do ciclo de vida da obra, optando por um 
modelo eminentemente preventivo em detrimento de um modelo correctivo. Esta necessidade motivou 
um boom na investigação que resultou em vários desenvolvimentos que assegurarão, pelo menos, que 
a próxima geração de pontes não se deteriorará a uma velocidade tão alarmante. 

Segundo Ryall (2001), na prática da gestão de pontes é necessário coordenar e implementar tarefas 
associadas ao zelo pelas pontes tais como: 

� Recolha de registos para o inventário; 
� Inspecções regulares; 
� Avaliação do estado de conservação e da resistência; 
� Reparação, reforço ou substituição; 
� Análise de prioridades de alocação de fundos; 
� Verificar e manter o nível de segurança. 

O mecanismo através do qual é feita a coordenação e a implementação destas tarefas é o Sistema de 
Gestão de Pontes (SGP) e tem como objectivos ajudar os engenheiros e os gestores de pontes a: 

� Ter uma imagem global do parque de pontes no sistema e organizá-las em termos de 
importância relativas à rede global de estradas ou de caminhos-de-ferro; 
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� Saber as necessidades actuais e futuras de cada ponte, considerando um número de 
intervenções estratégicas de forma a optimizar o rácio custo – benefício; 

� Aplicar e controlar a intervenção escolhida; 
� Quantificar o valor económico das pontes, numa base de tempo regular pela inclusão de 

indicadores de performance. 
 

2.2.1. CICLO DE VIDA DE UMA PONTE E FASES DE GESTÃO 

As fases de vida de uma ponte estão esquematizadas na figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Seis fases de vida de uma ponte (adaptado de Ryall, 2001) 

 

A estrutura deve ser sempre acompanhada ao longo de todo o seu ciclo de vida (Ramey ; Wright, 
1997), devendo a gestão preventiva ter em atenção os custos que a obra terá até ao fim da sua vida útil. 
Embora esta fase escape ao âmbito das actividades principais de um sistema de gestão de pontes, não 
deverá ser negligenciada, pois uma má concepção, assim como uma má construção normalmente 
traduzem-se em gastos excessivos na fase de exploração, podendo a estrutura apresentar graves sinais 
de deterioração muito antes do fim da sua vida útil. 

As actividades principais do sistema de gestão de pontes começam uma vez que a ponte é 
concessionada. Nesse momento, a ponte é catalogada na base de dados do sistema que ao longo do 
tempo irá sendo complementada através de registos regulares das inspecções de forma a avaliar a 
condição da ponte e prever o seu estado de deterioração futuro. Estas informações serão importantes 
para a gestão da ponte na medida em que ajudará a administração a fazer uma análise económica e 
hierarquizar as intervenções desejáveis. 

Com o desenvolvimento de computadores pessoais em meados dos anos 80, veio também o 
desenvolvimento de ferramentas informáticas de auxílio à gestão de pontes, permitindo às entidades 
que têm sob sua alçada um grande sistema de pontes e, por conseguinte, uma enorme quantidade de 
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dados do conjunto de todas as obras para gerir, de processar fácil e rapidamente toda essa informação 
por meio de programas informáticos. 
 

2.2.2. SISTEMAS DE GESTÃO DE PONTES INFORMATIZADOS 

Um programa informático de gestão de pontes pode permitir desde o armazenamento de grandes 
quantidades de informações numa base de dados à previsão de deterioração nas pontes e aplicação de 
algoritmos de optimização de acções de manutenção. 

A aplicação de uma ferramenta informática está sempre associada a um processamento e 
sistematização dos dados inseridos, de forma a permitir uma fácil consulta e tratamento dos dados pelo 
programa. Um SGP não é excepção à regra e portanto, mais do que um depósito de “factos”, ele deve 
ser capaz de tratar os dados para que seja possível fazer a comparação de diferentes pontes a nível de 
condição e necessidades interventivas.  

Apesar da tradução da informação recolhida para a “linguagem” utilizada pelo software (por exemplo 
classificação de uma anomalia em pontos) ser necessária, implica sempre uma perda de dados 
indesejada. Uma boa ferramenta informática é, portanto, aquela que reduz essas perdas na tradução, 
tentando abranger o sistema a todas as situações possíveis, o mais detalhadamente possível. O 
desenvolvimento dos computadores pessoais em instrumentos cada vez mais poderosos, com maior 
capacidade de registo e processamento de informação tem vindo a possibilitar a concretização e 
implementação de tal ferramenta. 

Sistemas de gestão de pontes actuais têm, assim, potencial tanto para o armazenamento de imagens de 
alta definição, projectos de execução, ou até desenhos em 3D, como para uma análise de dados mais 
rápida e mais complexa. 

 
2.2.3. ESTRUTURA DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE PONTES MODERNO 

Existe um número de componentes básicas necessárias a um SGP de modo a torná-lo num sistema 
completo, capaz de analisar os dados recolhidos e interagi-los com as outras componentes. O sistema 
deverá reconhecer as necessidades de acções correctivas em cada ponte, consoante uma avaliação da 
condição, e produzir uma agenda com as intervenções prioritárias e os custos associados a diferentes 
estratégias de manutenção, reabilitação ou reforço. 

Segundo Ryall (2001), estas componentes são: 

� Catálogo ou Inventário; 
� Inspecção; 
� Intervenção; 
� Finança; 
� Gestão; 
� Base de Dados; 
� Pessoal. 

 
2.2.4. CATÁLOGO OU INVENTÁRIO 

Esta componente serve para identificar e descrever a ponte de uma forma sistematizada e organizada, 
devendo aqui ser registados os dados das características gerais, do histórico, e da envolvente da ponte 
que possam interessar ou facilitar os processos de gestão a jusante. 
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Se disponíveis, deverão ser recolhidos o projecto de execução e o projecto com as alterações durante a 
construção. Isto, no entanto, não substitui uma visita ao local pois todas as informações deverão ser 
confrontadas com o observado in situ. 

Os cálculos estruturais são uma mais-valia já que fornecem informação se a ponte foi 
sobredimensionada e consequentemente permitem ao engenheiro saber se há ou não margem para uma 
maior solicitação. 

Estruturalmente, o catálogo deve conter (Almeida, 2003, Lauridsen, et al., 1998): 

� Dados administrativos: 
- Identificação: deve assegurar a unicidade da obra no registo. Com este intuito, em 

sistemas informáticos, atribui-se um código ou número à ponte. Para além disto, 
contém informações sobre o tipo de utilização, as vias que a estrutura suporta ou 
sobrepõe, localização, fotos, etc.; 

- Entidades responsáveis: dono de obra, projectista, construtor, responsável pela 
fiscalização, e responsável manutenção; 

� Dados técnicos:  
- Estrutura e materiais: regista as informações sobre o tipo de concepção e materiais 

usados nas diferentes componentes da estrutura; 
- Geometria: gabarits, dimensões da estrutura, da(s) via(s), alinhamento com os acessos; 
- Capacidade de carga: registo da capacidade de carga de projecto e os resultados dos 

ensaios de carga, assim como as restrições de peso recomendadas; 
- Ambiente: deve conter os dados ou uma classificação da agressividade do meio 

ambiente no local. 
� Dados de utilização: 
- Tráfego: contém os dados da utilização da ponte tais como tráfego médio diário anual 

(TMDA), número de vias e de faixa, restrições de tráfego, etc.; 
- Importância da obra: devem ser analisados o valor logístico, o valor histórico, o 

desvio em caso de fecho, etc.; 
� Um arquivo histórico da ponte: 
- Trabalhos: histórico dos trabalhos de manutenção e das intervenções realizadas; 
- Inspecções: fornece dados ao utilizador sobre a periodicidade das inspecções, avisa 

qual a próxima inspecção a realizar e regista as datas das inspecções; 

É importante para o sistema que estes dados estejam completos, sendo que grande parte desta 
informação não é alterável, a não ser nos casos em que surjam novos dados ou a ponte sofra uma 
importante reparação ou modificação que possa alterar algumas características acima mencionadas. 

 
2.2.5. INSPECÇÃO 

Esta componente guarda a informação das fichas e relatórios de inspecção, que inclui a avaliação do 
estado global da ponte, informação de anomalias, a respectiva reparação específica, a prioridade dada 
a antigas intervenções e respectivos custos. 

Para além de dar informações importantes à equipa de inspecções antes de irem para o campo, também 
serve os responsáveis pela gestão da mão-de-obra e finanças. A fim de fornecer detalhes sobre os 
elementos ou partes da ponte que necessitem de inspecção, esta informação pode ser complementada 
com desenhos ou esquemas da ponte e localização das anomalias existentes. A secção 2.3 do presente 
capítulo aborda a recolha de dados durante as inspecções com maior pormenor. 
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A componente de inspecções apenas será útil para o sistema de gestão se a informação guardada for 
correcta, completa, clara, e regularmente actualizada pelas subsequentes inspecções e intervenções. 
Assim, uma inspecção deve procurar fornecer: 

� Um arquivo consistente do estado da estrutura que permita a análise e actuação sobre 
qualquer alteração significativa (acidente, solicitações excessivas, ou deterioração); 

� Dados a partir dos quais possam ser avaliados a segurança e o nível de serviço da ponte; 
� Informação detalhada sobre zonas problemáticas da ponte; 
� Informação a partir da qual se possa estabelecer um plano de manutenção consistente; 
� Dados que permitam avaliar os efeitos das mudanças nas cargas tráfego; 
� Dados que permitam avaliar o uso de novas construções e materiais; 
� Dados que permitam avaliar o comportamento de novas técnicas de reforço; 
� Dados para investigação e desenvolvimento. 

A informação recolhida a partir inspecções constitui, portanto, o núcleo de dados de um SGP, já que 
permite conhecer o estado actual da ponte, fundamental para a tomada de decisões. 

A decisão tomada poderá variar do nada fazer à demolição e substituição, passando por uma vasta 
gama de intervenções possíveis ou simplesmente aplicar restrições à exploração. 

 
2.2.6. INTERVENÇÃO 

Todas as pontes, ao longo da sua vida útil, exigem intervenções de modo a não passarem níveis de 
deterioração que ponham em causa o limite de segurança e serviço exigidos. 

No grupo de intervenções podem ser listados (Almeida, 2003): 

� Manutenção preventiva (deve ser regular com o intuito de manter a condição da ponte 
acima de um determinado limite aceitável) ou essencial (quando a estrutura não está 
acima desse limite); 

� Reparação superficial (realizada com o objectivo de adiar uma reparação profunda) ou 
profunda (implementada para tentar contrariar um ou vários tipos de deterioração na 
ponte); 

� Reforço (quando a resposta estrutural não é suficiente para manter um nível de segurança 
aceitável face às solicitações) 

� Beneficiação (promovida quando as características da ponte não são suficientes para 
manter as condições de serviço desejáveis, como por exemplo, o alargamento da via) 

� Substituição parcial (substituição de elementos estruturais da ponte que estejam obsoletos 
ou de elementos cuja substituição seja economicamente preferível outras opções de 
intervenção); 

Realça-se também para uma melhor distinção, que as reparações melhoram o estado da ponte, 
podendo não alterar a velocidade de deterioração. A manutenção, por outro lado, pode atrasar a 
deterioração mas não melhora a condição da ponte (Hearn ; Shim, 1998, Miyamoto, et al., 2001). A 
figura 2.2 representa a perda de vida útil da ponte em função do tempo e as influências da reparação 
ou da manutenção. 

É muito importante manter os registos das intervenções anteriores em cada ponte de forma a ser 
possível construir um histórico de custos e posteriormente fazer uma previsão económica da ponte ao 
longo do resto da sua vida útil. Assim se saberá qual a melhor intervenção a tomar ou se a melhor 
opção é mesmo demolir e substituir a ponte por uma nova. 
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Figura 2.2 – Influência de reparação ou manutenção na vida útil de uma ponte (adaptado de Hearn ; Shim, 1998) 

 
2.2.7. FINANÇA 

Aqui processa-se toda a informação financeira do sistema, isto é, fundos disponíveis e custos dos 
projectos anteriores e presentes, com o objectivo de resultar em relatórios financeiros com informação 
regular, completa e fiável. Estes relatórios serão úteis quando for necessário alocar fundos para as 
pontes do sistema ou para prever qual o orçamento necessário para os anos fiscais subsequentes. 

 
2.2.8. GESTÃO 

Esta á a componente “inteligente” do sistema que analisa todas as componentes do sistema e deve ser, 
em princípio, capaz de tomar as melhores decisões para o sistema de pontes. Visa a optimização das 
actuações nas pontes, hierarquizando as pontes quanto aos trabalhos a realizar. Desta forma o sistema 
de gestão será capaz de sugerir quais as pontes que devem ser intervencionadas no próximo ano fiscal. 

Num SGP informatizado, a informação contida na base de dados é introduzida em modelos de 
processamento de dados. Estes modelos são utilizados para prever o estado futuro de cada elemento da 
ponte e fazer uma análise sob a restrição orçamental para determinar o impacte que tem cada 
intervenção. Os modelos são normalmente divididos em modelos de deterioração, de custo e de 
optimização. 

 
2.2.8.1. Modelos de Deterioração 

A deterioração designa o processo de declínio da condição da ponte pela sua utilização normal. Os 
modelos de deterioração foram introduzidos nos sistemas de gestão pontes com o objectivo de prever a 
condição de cada ponte em relação à condição de serviço esperada. Existem vários modelos de 
previsão, geralmente categorizados em: 

� Modelos de mecanismos de deterioração, que descrevem mecanismos de deterioração 
específicos, como por exemplo da contaminação de cloretos no betão, redução da secção 
útil dos varões, ou o processo de delaminação do betão (LNEC, 2005a, LNEC, 2005b). 

� Modelos deterministas, onde o processo degradação de elementos da ponte é traduzida 
por fórmulas matemáticas determinadas através de extrapolações ou regressões. Estas 
equações prevêem que o valor médio para o estado do elemento decresce a uma taxa 
conhecida, em função de factores como a idade, tráfego médio diário, ambiente, material 
utilizado, qualidade e tipo de construção (Busa, et al.,1985 citado por Almeida, 2003, 
Miyamoto, et al., 2001). 
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� Modelos estocásticos, onde ao contrário dos modelos deterministas, um estado não é 
totalmente definido pelo seu estado anterior. A técnica estocástica mais utilizada na 
previsão do processo de deterioração das pontes é o método probabilístico de Markov 
(Morcous ; Lounis, 2006, Rens, et al., 1999). Através de uma matriz de transição, 
afectada das condições (tipo de serviço, tráfego, agressividade ambiental) proporcionadas 
pelo meio onde a ponte se insere, é obtida a probabilidade de a condição de conservação 
da ponte mudar de um estado para outro. (Busa, et al., 1985) 

� Rede Neuronal Artificial (RNA), que estabelece correlações entre o estado da ponte e 
vários dados externos à ponte, como volumes de tráfego, densidades populacionais, e 
clima. Um estudo interessante, feito com base em RNA, num âmbito não da previsão mas 
da determinação dos estados anteriores está descrito em (Lee, et al., 2008) 

 

2.2.8.2. Modelos de Custo 

O custo de cada intervenção pode ser expresso como unidades de custo, ou como uma percentagem do 
custo inicial ou da substituição da ponte. Convém que os custos dos trabalhos sejam ponderados com 
os benefícios económicos esperados de uma melhoria do serviço e de segurança para os utentes, assim 
como o impacto económico que o decorrer dos trabalhos pode ter ao afectar o trânsito normal sobre a 
ponte (Brito, 1992).  

 
2.2.8.3. Modelos de Optimização 

A partir dos resultados dos modelos de deterioração e de custo, os modelos de optimização 
determinam a estratégia de intervenção menos custosa para os elementos da ponte, utilizando uma 
análise do custo do ciclo de vida (Life Cycle Cost). A metodologia no custo do ciclo de vida tem em 
conta as intervenções que a ponte sofre ao longo de toda a sua vida útil. Assim, é possível escolher 
qual a estratégia que acarreta menores custos para a ponte, mantendo-a acima de determinado nível de 
serviço. Em muitos casos a decisão de não executar uma pequena reparação uma ponte em 
determinado momento traduz-se num investimento futuro muito maior, já que muitos processos de 
degradação (por exemplo a corrosão dos varões em betão armado) tendem a auto-agravar-se. Por outro 
lado, certas vezes é preferível esperar algum tempo para rentabilizar a intervenção. 

O SGP com gestão a nível de rede, em vez de uma gestão a nível individual, pode analisar todas as 
pontes da rede sob a alçada da entidade responsável e estudar quais os impactes para o sistema de 
implementar ou prorrogar as reparações nos anos seguintes. Como o modelo de custo entra com os 
custos para os utentes no caso de uma ponte não estar acima do limite de serviço, a optimização é feita 
também a nível de utilidade para a rede. Por exemplo, é mais benéfico (economicamente) para a rede 
melhorar a condição de uma ponte de uma via principal do que a condição de uma ponte de uma via 
secundária. 

A abordagem da optimização pode ser feita, assim, de duas maneiras (Almeida, 2003): 

� Da base-para-o-topo, analisando o custo do ciclo de vida de cada obra, e escolhendo a 
melhor intervenção em cada ponte e depois atribuir as prioridades baseado nos objectivos 
gerais do sistema; 

� Do topo-para-a-base, determinando primeiro os objectivos para o conjunto das obras e 
escolhendo depois as pontes a intervir e actuações individuais em cada ponte. 
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A optimização da base-para-o-topo demora mais tempo do que do topo-para-a-base, já que a rotina de 
optimização exige a análise de todas as intervenções necessárias no SGP. Pelo seu lado, a optimização 
do topo-para-a-base é mais rápida (a optimização ocorre a nível da rede do sistema onde as variáveis 
são menos numerosas), mas só faz sentido quando o conjunto de pontes for grande, já que a atenção é 
centrada apenas nas pontes seleccionadas pelo algoritmo de optimização, podendo, por exemplo, 
relegar-se para segundas intervenções algumas correcções simples e de baixo custo noutras pontes que 
permitiriam com um baixo investimento, aumentar a performance global. 

Apesar de tudo, estes tipos de optimização não são mutuamente exclusivos. Para muitas entidades 
gestoras de pontes, o conceito da base-para-o-topo é utilizado em separado ou como um complemento 
de uma gestão a nível de rede, sobretudo quando pontes individuais têm necessidades suficientemente 
grandes para afectar os fundos de manutenção e calendarização do conjunto das pontes (Thompson, 
2004). 

As técnicas de optimização utilizadas variam consoante o tipo de análise feita, seja ela a nível de rede 
(o parque de pontes), a nível de projecto (a ponte individual), ou uma análise combinada entre estes 
dois. 

A nível de rede existem técnicas de hierarquização de prioridades e modelos matemáticos. 

� Técnicas de hierarquização de prioridade definem uma organização das pontes consoante 
a pontuação obtida: 
- Rácio de eficiência global (utilizado no REGpontes), que organiza as pontes 

consoante a prioridade de reparação e reabilitação, ao englobar capacidade de carga 
com nível de serviço. Este método é descrito com mais pormenor no capítulo 3. 

- Ineficiência a nível de serviço (LOS-deficiency), que reconhece que as prioridades 
devem estar de acordo com o grau de eficiência que ponte proporciona em relação às 
necessidades dos utente. 

- Rácio custo/benefício, que é definido como o benefício que o sistema ganha ao 
aplicar-se uma intervenção mais cara. O benefício é medido tanto para a entidade 
responsável como para os utentes. O índice de eficiência de custo (CEI) de Brito 
(1992) é um exemplo deste tipo de técnica. 

� Os modelos matemáticos utilizam funções de optimização de alocação de fundos de 
forma a minimizar o custo total para o sistema. Numa nova abordagem pode ser definida 
uma optimização de objectivos múltiplos (Sobanjo ; Thompson, 2007). 

A nível de projecto são utilizadas as técnicas de hierarquização segundo o rácio custo/benefício, de 
optimização matemática do custo do ciclo de vida de cada ponte, ou de uma análise de risco que 
atribui a prioridade de intervenções tendo em conta a probabilidade de colapso de uma função (por 
exemplo, colapso de uma componente da ponte) e possíveis consequências para essa falha (Alves ; 
Costa, 2004, Setunge, 2002). Neste nível, pode ser aplicada ainda a técnica de redes neuronais 
artificiais (um algoritmo de inteligência artificial), que torna mais fácil a definição de mais do que uma 
condicionante e é capaz de optimizar tanto as acções escolhidas como o tempo para as acções de 
manutenção (Elbehairy, 2007). 

Uma análise combinada, entre os níveis de rede e de projecto, pode ser efectuada utilizando algoritmos 
genéticos de múltiplos objectivos. Utilizando várias funções objectivo (custo do ciclo de vida, 
segurança, serviço) é possível, através do algoritmo evolutivo de atingir várias combinações próximas 
do óptimo (Elbehairy, 2007, Liu, et al., 1997). 
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2.2.8.4. Considerações Finais 

Concluindo, o SGP deve ser capaz de gerar relatórios de calendarização de tarefas, cabendo, no 
entanto, a decisão final de intervenção sempre ao gestor. 

O SGP está também apto de utilizar as informações das acções tomadas para actualizar os modelos de 
deterioração e de custo. Tanto o modelo de deterioração como o modelo de custos associados às 
intervenções nas pontes baseiam-se em estimativas e é, portanto, uma necessidade constante manter 
esses modelos actualizados com valores correspondentes à realidade. 

 

2.2.9. BASE DE DADOS 

Esta componente é o “arquivo” de toda a informação do SGP. Para além dos dados de cada ponte, 
contém dados de carácter técnico (fichas de inspecção, fichas de anomalias, fichas de trabalhos de 
manutenção, modelos de deterioração), assim como de natureza administrativa e financeira. 

A base de dados pode ser considerada o núcleo do sistema pois contém todas as informações de todos 
os outros componentes permitindo a interacção entre eles. 

 
2.2.10. PESSOAL 

Esta é a componente humana de um SGP. Num sistema informatizado, cabe a esta “componente” a 
recolha de dados nas inspecções para o input, manuseamento da informação dado pelo output e a 
programação do sistema. Simplificadamente, a parte “não-humana” de um SGP acima descrita, serve 
de intermediário entre os dados recolhidos nas inspecções e a tomada de decisões finais. 

De modo geral, cabe aos engenheiros mais experientes a parte da programação de metodologias de 
avaliação dos dados recolhidos, de algoritmos anomalias/intervenções, da tomada de decisões com o 
auxílio do output do programa e das inspecções principais e especiais (ver secção 2.3.1). A técnicos ou 
engenheiros menos experientes cabe, normalmente, a realização de inspecções de rotina, recolha e 
tratamento de dados e supervisão de trabalhos de reparação. 

 
2.2.11. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS NA FILOSOFIA DOS SGP 

Nos últimos anos, os Sistemas de Gestão de Pontes evoluíram de plataformas experimentais que 
analisavam o comportamento diferido, deterioração e os custos do ciclo de vida (Life Cycle Costs) 
para sistemas informáticos complexos de apoio à decisão. 

Apesar de tudo, Thompson (2004) alerta para a persistência de duas barreiras existentes num SGP, 
ilustradas na figura 2.3. 

 
Figura 2.3 – Barreiras num SGP (adaptado de Thompson, 2004) 
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A primeira barreira prende-se com a incapacidade de suporte proporcionado por um SGP face à 
existência de dados importantes e do âmbito da actividade de gestão de pontes, mas que por serem 
específicos a uma ponte ou relativos a situações excepcionais não podem ser adaptadas a um sistema 
de gestão de pontes. 

O “fosso” existente na comunicação entre engenheiros e gestores na maior parte das empresas 
constitui a segunda barreira. Nas entidades responsáveis pela rede de transportes existem níveis de 
gestão (os mais elevados, que tomam as decisões de topo) para os quais não é exequível saber os 
detalhes da engenharia de pontes ou de um SGP. A atribuição do “valor” da ponte traduzido pelos 
termos classificativos em pavimentos, estruturas, tráfego é importante na vertente técnica de um SGP, 
como a previsão da deterioração e modelos de custo, mas não tão relevantes para alocação de fundos 
na rede de transportes. 

A solução proposta por Thompson (2004) para o desmantelamento destas barreiras é a de adopção de 
conceitos mais abertos. 

Um passo importante a tomar é uniformizar os conceitos utilizados na entidade responsável pela rede 
de transportes. O número de tipo de elementos numa rede viária é grande e diverso sendo que a 
categorização é normalmente feita em pavimentos, obras de arte (entre elas pontes) e outros elementos 
que incluem sistemas de absorção de impactos, guardas de protecção, linhas delimitadoras, etc. 

A filosofia e sistemas de gestão para cada uma destas componentes de uma rede viária pode ser 
bastante diferente (Elbehairy, 2007, Thompson ; Hyman, 2004). Assim é necessário adoptar uma 
“linguagem” comum, para facilitar a transposição de fronteiras entre cada componente. Alguns 
exemplos desta “linguagem” incluem: 

� Corrosão nas vigas metálicas; 
� Infiltração de água na junta de dilatação; 
� Fissuração do pavimento; 
� Capacidade de carga do pavimento; 
� Visibilidade das marcas no pavimento. 

Esta “linguagem” tem como objectivo a classificação de itens que descrevam as características da 
performance da rede de viária e de performance das suas componentes em vez de descrever as próprias 
componentes (por exemplo, esta “linguagem” descreve o nível de corrosão numa viga e não apenas a 
condição da viga), de modo a limitar a informação àquilo que afecta directamente as acções 
interventivas, deterioração, custos e nível de serviço. 

A barreira levantada pelas dificuldades de comunicação entre um SGP e os decisores de topo tem de 
ser destruída. Para isso, já que tanto engenheiros como gestores conhecem os conceitos básicos de 
Finanças, é provável que este campo comum se torne na “ponte” entre as duas partes. Recentemente 
tem vindo a ser implementado nos SGP o conceito de Asset Management (gestão de bens/valores) 
(Cambridge Systematics, 2002), derivado da tentativa de vencer esta barreira. Ao contrário da gestão 
num SGP tradicional em que as pontes são organizadas consoante a sua prioridade de intervenção e 
dos custos associados aos trabalhos, esta gestão é feita a nível do valor económico ponte representa, 
tendo em conta custos para os utilizadores e do custo do ciclo de vida. 

Um desenvolvimento recente e importante nesta direcção foi o Health Index (Shepard ; Johnson, 
2001) (índice de sanidade), que atribui a cada elemento de uma ponte um valor de custo de rotura 
(cujo somatório total corresponde ao valor da obra na rede), que é depois confrontado com o seu valor 
actual (que reflecte a sua condição ou grau de deterioração actuais). Assim, com a deterioração do 
nível de performance da ponte, o seu valor para a rede viária diminui. 
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O Health Index é calculado pela fórmula seguinte: 

 

100)( ×=
∑
∑

VTE

VAE
HIIndexHealth   (2.1.) 

 

Onde: 

Valor Total do Elemento (VTE) = Quantidade Total do Elemento x Custo de rotura do elemento (CR) 

Valor Actual do Elemento (VAE) = ( ∑ [Quantidade na condição i x FP ( i ) ] ) x CR 

O factor de ponderação FP determina o peso que o estado de condição i tem no elemento. 

 

Uma grande vantagem associada à utilização do Health Index é a integração, no mesmo índice do 
valor económico, utilidade e condição de cada sub-elemento numa ponte ou num parque de pontes. 
Assim, através das inspecções ou de um modelo de deterioração é possível saber ou prever o valor dos 
sub-elementos, avaliar a “rentabilidade” de cada intervenção, determinar o nível de serviço e gerir 
mais facilmente a alocação de fundos. 
 

 

2.3. INSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE PONTES NUM SGP 

As inspecções são a fonte central de dados num SGP. O tipo de dados recolhidos depende do tipo de 
inspecção feita, assim, por exemplo, na inspecção de rotina, que não exige um inspector qualificado, 
são recolhidos dados sobre a necessidade ou não de manutenção, e na inspecção detalhada, em que já é 
exigido pessoal qualificado, é avaliado o estado estrutural da ponte. Em todo o caso, a maior parte das 
inspecções actuais às pontes é visual, isto é, consiste na recolha de dados pela observação da ponte e 
das suas componentes. 

 

Num sistema de gestão de pontes, o processamento da informação referente às inspecções visuais 
segue normalmente o esquematizado na figura 2.4. 

O presente capítulo irá focar especialmente a fase 2 (inspecção e avaliação da condição da ponte) do 
processo, que consiste na de recolha de novos dados e actualização dos antigos, e um “pré-tratamento” 
dessa informação avaliando o estado de conservação da ponte. 

Mas, antes disso, interessa fazer uma primeira referência à fase 1 (gestão de inspecções), e do ciclo 
que as inspecções têm (ou deviam ter) num SGP. 
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Figura 2.4 – Processos convencionais de inspecção visual (adaptado de Hu, 2006) 

 
2.3.1. CICLO DE INSPECÇÕES 

De modo a salvaguardar a regularidade das inspecções estas devem manter uma periodicidade 
constante, salvo em condições excepcionais (acidente ou após uma inspecção que avise um estado 
crítico). Consequentemente, a primeira inspecção deve ser feita no acto da concessão da obra ou no 
momento em que o sistema de gestão da ponte é iniciado e as subsequentes devem-se realizar até ao 
fim da vida útil da obra de arte. 

 

As opiniões de autores e entidades responsáveis pela gestão de pontes divergem quanto à classificação 
e à periodicidade das inspecções (a título de exemplo é mostrado no quadro 2.1, o modelo utilizado 
pela Highways Agency no Reino Unido), no entanto será descrito nas secções seguintes o modelo de 
referência dos autores portugueses e utilizado no panorama nacional. 
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Quadro 2.1 – Procedimentos actuais nas inspecções da Highway Agency (Narasimhan ; Wallbank, 1999) 

Tipo de inspecção Intervalo Notas 

Superficial Quando necessária Inspecção superficial, sem relatório normalizado 

Geral 2 anos Inspecção visual completa 

Principal 6 anos 
Inspecção visual pormenorizada, apontadas 
todas as anomalias 

Especial Quando necessária Testes detalhados em áreas específicas 

Juntas Após construção Novas estruturas 

Principal Inicial Na concessão Novas estruturas 

Subaquática 6 anos Parte da inspecção principal 

Erosão Quando necessária Inspecção especial 

Vistoria à pintura Quando necessária  

 
2.3.1.1. Primeira Inspecção Detalhada 

É na a primeira inspecção detalhada que é definido o estado de referência da estrutura a que se irão 
referir todas as inspecções posteriores (Brito, 1992). Esta inspecção servirá para registar as 
características da estrutura (geometria, tipo de construção, materiais, etc.) e também tem como 
objectivo detectar todas as anomalias que resultem de erros de concepção ou de construção. Para além 
destas informações devem ser recolhidos os dados referentes ao nivelamento da estrutura e ao ensaio 
de carga. Santiago (2000) entende que deve ser o projectista de cada nova obra a fornecer estes dados 
e não uma inspecção de caracterização, de modo a haver menor probabilidade de se cometerem erros 
associados quer à deficiente leitura da memória descritiva, quer à má interpretação das peças 
desenhadas. Da mesma forma propõem a produção de fichas históricas, que se destinam a evidenciar 
situações anómalas ocorridas durante a construção ou simplesmente as alterações ao projecto inicial. 

 
2.3.1.2. Inspecções de Rotina 

As inspecções de rotina devem ser feitas num período de cerca de doze a quinze meses (Cruz, 2006). 
A inspecção de 15 em 15 meses tem como principal vantagem o desfasamento das inspecções em 
termos sazonais (Lima, 2006). Deste modo ao fim de quatro inspecções de rotina, todas as estações do 
ano terão sido cobertas. Numa periodicidade anual, a observação de algumas anomalias, como por 
exemplo infiltrações ou manchas de humidade no betão, poderá não ser possível. Os objectivos desta 
inspecção são o exame da envolvente da estrutura, a avaliação do estado de manutenção da obra de 
arte e, em alguns casos, a leitura de qualquer equipamento de controlo instalado. 
 

2.3.1.3. Inspecções Detalhadas ou Principais 

As inspecções detalhadas ocorrem, em princípio de 5 em 5 anos, podendo, no entanto, essa 
periodicidade ser reduzida a um ano no caso de características particulares da ponte assim o exigirem. 
O intuito destas inspecções é a observação e o registo detalhado das condições de funcionamento da 
ponte e da quantificar e analisar todas as anomalias graves detectadas, isto é, que possam comprometer 
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o bom desempenho dos elementos da ponte, quer a nível de durabilidade, quer a nível de segurança. 
Por esta razão exigem pessoal mais qualificado do que as inspecções de rotina. 
 

2.3.1.4. Inspecção Excepcional ou Inspecção Especial 

Este é um tipo de inspecção que não segue uma base periódica. Deve ser calendarizada após uma 
inspecção ter detectado uma anomalia potencialmente grave, que necessite de uma análise profunda, 
ou ser realizada para avaliar danos estruturais resultantes de causas acidentais com origem humana ou 
ambiental (Hu, 2006). A sua natureza é em tudo idêntica às inspecções detalhadas. 

 
2.3.1.5. Modelo Ciclo das Inspecções 

A figura 2.5 esquematiza a configuração do modelo do ciclo de inspecções de um SGP acima descrito. 

 

 

Figura 2.5 – Ciclo das inspecções num sistema de gestão de pontes (Brito, 1992, Cruz, 2006, Lima, 2006) 

 

2.3.2. AVALIAÇÃO DO ESTADO DA PONTE  

Nos sistemas de gestão de pontes, a classificação da condição da ponte é o método utilizado para se 
conhecer qual o estado da ponte ao relação à situação óptima e à situação de risco ou de inadequação. 
Esta apreciação final é o resultado que sintetiza uma análise de todos os dados recolhidos in situ. Ao 
contrário dos restantes dados da inspecção, a classificação faz-se após a visita à ponte, em gabinete ou 
logo no final da vistoria, o que evidencia a importância de, durante as inspecções, ser feita uma 
recolha de dados sistematizada, completa e correcta para evitar ambiguidades e ter de se voltar ao 
campo. 

O interesse principal desta avaliação da ponte está na facilidade da ligação a acções de manutenção, 
reparação e reabilitação (MR&R), que terá um papel principal na hierarquização de intervenções e 
gestão de recursos. 
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A classificação de cada ponte está intimamente ligada à avaliação das suas componentes. No quadro 
2.2. está representada um exemplo de uma relação entre a avaliação americana do “National Bridge 
Inventory” (NBI) às componentes da ponte, descrito com pormenor na secção seguinte, e as acções 
necessárias para cada uma, já descritas na secção 2.2.6.  

 

Quadro 2.2 – Classificação do NBI e tipos de intervenção (adaptado de Hearn ; Shim, 1998) 

Classificação NBI Tipo de Intervenção 

7 Manutenção preventiva 

6 Manutenção essencial 

5 Reparação superficial 

4 Reparação profunda 

3 Reforço ou substituição parcial 

2 Substituição 

 

Na maior parte dos SGP, a avaliação do estado dos elementos da ponte é feita através da atribuição de 
números inteiros, ordenados pelo grau de degradação verificado nas inspecções (Gattulli ; 
Chiaramonte, 2005, Thompson, 2004). De um modo geral, os actuais SGP baseiam-se principalmente 
nos dados obtidos através das inspecções visuais. Através de dados estandardizados e quantificáveis 
(por exemplo tabelas relacionando o número correspondente ao estado de deterioração com a 
descrição das anomalias), os SGP apoiam o inspector na descrição da condição de ponte e a fazer uma 
avaliação do estado da ponte. Este método tradicional e familiar a todos os inspectores torna-se deste 
modo no meio economicamente mais eficiente para análise de segurança da ponte (Gattulli ; 
Chiaramonte, 2005). 
 

2.3.2.1. National Bridge Inventory 

O colapso da Silver Bridge nos Estados Unidos em 1967 marcou o início da monitorização das pontes 
por parte do governo. Partindo deste ponto, foram desenvolvidos o National Bridge Inventory (NBI) e 
o National Bridge Inspection Standards, entre outras ferramentas, de forma a avaliar as pontes de 
modo consistente e sistematizado, seguindo os critérios estabelecidos pela Federal Highway 
Administration (FHWA). 

 

O NBI é uma base de dados disponível ao público com quase 600.000 pontes de todos os estados dos 
EU, e apresenta sumariamente dados relativos à localização, características, materiais, intervenção 
planeada e custo, e avaliação estrutural ou de funcionalidade. A figura 2.6 ilustra um exemplo de uma 
ponte da página online do NBI. 
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Figura 2.6 – Exemplo de ficha de uma ponte na página online do NBI 

 

Durante mais de 30 anos, os estados actualizaram anualmente no NBI os dados das pontes, seguindo 
as especificações do Recording and Coding Guide for the Structure Inventory and Appraisal of the 
Nations Bridges (FHWA, 1995). Este guia define 96 itens de inventário da ponte que descrevem as 
características da ponte. Para além do inventário, o guia utiliza certos itens para fazer uma 
classificação geral (Sufficiency Rating), uma classificação estrutural e uma classificação de 
funcionalidade. Para classificar a ponte a nível estrutural e a nível funcional, são analisadas sequências 
de condições que a ponte tem de respeitar para não ser classificada como estruturalmente deficiente 
(Structurally Deficient), nem funcionalmente obsoleta (Functionally Obsolete). 

 

REG – Rácio de Eficiência Global (SR – Sufficiency Rating) 

Combina os dados da condição estrutural com os dados da funcionalidade numa classificação de 0 a 
100%, em que zero porcento representa uma ponte totalmente ineficiente ou deficiente, e 100 porcento 
representa uma ponte suficiente em todos os parâmetros analisados. Embora o governo americano use 
o SR para fazer a alocação de fundos para reabilitação ou reparação de pontes, este índice não 
representa a condição estrutural da ponte pois uma grande percentagem do seu valor está reservada à 
classificação da sua funcionalidade e da sua utilidade pública (FHWA, 1995). 

 

ESD – Estruturalmente Deficiente (SD – Structurally Deficient)  

Classificação atribuída se as condições estruturais de alguns elementos da ponte não estiverem acima 

de um nível mínimo. 
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FOB – Funcionalmente Obsoleta (FO - Functionally Obsolete). 

Se a ponte não for suficientemente larga, alta ou capaz sustentar estruturalmente as solicitações do 
tráfego actual, é classificada como funcionalmente obsoleta (FHWA, 2008). 

 

A representação da condição estrutural da ponte no NBI assenta principalmente em três itens, 
correspondentes a três componentes: tabuleiro (item 58), superstrutura (item 59), e infra-estrutura 
(item 60). A cada item é atribuída uma classificação de 0 a 9, sendo 9 a condição óptima e 0 a pior 
condição. O quadro 2.3 mostra a descrição de cada um destes níveis, de acordo com o Recording and 
Coding Guide da FWHA (1995). 

 

Quadro 2.3 – Códigos de condição estrutural e respectiva descrição (FHWA, 1995) 

Classificação Descrição 

N Não Aplicável. 

9 Condição excelente. 

8 Condição muito boa – não se nota problemas. 

7 Condição boa – problemas menores. 

6 Condição satisfatória – elementos estruturais mostram deterioração ligeira. 

5 
Condição suficiente – todos os elementos estruturais primários saudáveis, 
podendo ter níveis ligeiros de perda de secção, fissuras, descasque ou erosão. 

4 
Condição insuficiente – nível avançado de perda de secção, deterioração, 
descasque ou erosão. 

3 
Condição grave – perda de secção, deterioração, descasque ou erosão afectam 
seriamente componentes estruturais primários. Possíveis roturas locais. Pode 
haver fissuras de fadiga em aço ou fissuras de corte em betão. 

2 

Condição crítica – deterioração avançada de elementos estruturais primários. 
Pode haver fissuras de fadiga em aço ou fissuras de corte em betão ou erosão 
pode ter removido o suporte da substrutura. A não ser que haja monitorização 
permanente, talvez seja necessário fechar a ponte até que sejam tomadas 
acções correctivas. 

1 

Rotura iminente – alta deterioração ou perda de secção em componentes 
estruturais críticos ou movimentos verticais ou horizontais óbvios que afectam a 
estabilidade da estrutura. Ponte fechada ao tráfego, no entanto, a tomada de 
acções correctivas poderão repor o serviço, de forma condicionada. 

0 Rotura – fora de serviço – é inútil tomar acções correctivas 

 

A descrição de cada estado é extensiva e aplicável a todo o tipo de pontes e para além disto baseia-se 
em inspecções visuais, que são acessível a todas as entidades gestoras de pontes pela sua rapidez e 
baixo custo e pelo facto de não exigir instrumentos especiais de inspecção. Porém, muitos autores 
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(Hearn ; Shim, 1998, Jauregui, et al., 2005, Thompson, 2004) consideram esta classificação 
insuficiente por: 

�  Não estar livre de subjectividade do inspector (por exemplo, a avaliação dos graus de 
deterioração – ligeira, avançada, alta – dependem grandemente da experiência do 
inspector); 

�  Classificar a ponte em elementos demasiado extensos (por exemplo, a condição do 
tabuleiro pode variar muito ao longo da sua extensão); 

�  Não identificar, quantificar nem localizar as anomalias dos elementos. 

 

2.3.2.2. Estudo da Subjectividade das Inspecções Visuais 

Num estudo conduzido pela Federal Highway Association (FHWA) foi abordada a fiabilidade das 
inspecções visuais, numa tentativa determinar o nível de confiança das classificações dos itens do 
NBI. Nesse estudo, 49 inspectores com diferentes níveis de experiência, educação, e preparação 
avaliaram os itens relativos ao tabuleiro, superstrutura, e infra-estrutura de seis pontes, sem 
conhecimento das classificações anteriores (Jauregui, et al., 2005). A figura 2.7 representa a 
distribuição dos resultados do estudo numa das pontes inspeccionadas. 

 

Figura 2.7 – Estatística das avaliações de 49 inspectores na mesma ponte (Phares, et al., 2004) 

Os resultados foram claros: comparando com os resultados “verdadeiros”, as classificações atribuídas 
pelos inspectores variaram de quatro a cinco pontos, na escala de 0 a 9. Os dados estatísticos 
mostraram que aproximadamente mais de metade das classificações individuais foram erradamente 
atribuídas, com especial incidência nos elementos mais deteriorados. Estes resultados vieram a 
comprovar de forma indubitável a subjectividade da classificação do NBI, pondo em causa a 
fiabilidade das avaliações realizadas. 

Principalmente em estudos da capacidade de carga de uma ponte é tido em conta o grau de fiabilidade 
de uma inspecção visual. Assim, à avaliação de determinado elemento é atribuída uma função de 

Tabuleiro 
Superstrutura 
Infra-estrutura 

Classificação NBI 
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distribuição probabilística, baseada na probabilidade de o inspector estar certo. A fiabilidade da 
resistência da estrutura vai depender desta função (Estes ; Frangopol, 2003). 

 

2.3.2.3. Avaliação de Capacidade de Carga das Pontes do NBI 

Com o fim de fomentar objectividade nas classificações, a American Association of State Highway 
and Transportation Officials (AASHTO) propôs o Manual for Condition Evaluation of Bridges 
(AASHTO, 1994), que refere métodos de avaliação da capacidade de sobrecarga de pontes existentes 
através de dois índices. O manual define esta classificação como “a determinação da capacidade de 
sobrecarga de uma ponte existente usando o projecto existente da ponte suplementado pela informação 
recolhida das inspecções”. O cálculo é feito através de uma análise estrutural mais ou menos comple-
xa, dependendo da complexidade da estrutura. 

A AASTHO exige a classificação da ponte com dois índices: o Índice de Capacidade de Carga e o 
Índice de Capacidade de Funcionamento, correspondentes respectivamente aos itens 64 e 66 do 
Recording and Coding Guide.  

 

ICC – Índice de Capacidade de Carga (IR – Inventory Rating) 

Representa a carga que a estrutura existente pode suportar indefinidamente, i.e., a vida útil da ponte 
não diminui se um número ilimitado de veículos pesando tanto quanto o Índice de Capacidade de 
Carga passar pela ponte. 

 

ICF – Índice de Capacidade de Funcionamento (OR – Operating Ratio) 

Indica a carga máxima que uma ponte pode suportar. Havendo um número ilimitado de veículos com 
este peso a passar pela ponte poderá encurtar-lhe a vida útil. 

 

Ambos os índices de carga são calculados pela multiplicação do peso do veículo utilizado no cálculo 
(P em toneladas) pelo o Rácio de Carga (RC): 

 

PRCIC ×=   (2.2.) 

 

O índice de capacidade (IC) é o mínimo de todos os valores calculados para diferentes partes da ponte, 
i.e., corresponde à componente da ponte mais condicionante que, segundo a experiência indica, 
pertencem normalmente à superstrutura (laje e vigas).  

O rácio de carga (RC) da equação (2.3) é a relação entre a capacidade de sobrecarga existente e a 
capacidade de carga exigida num elemento: 

 

exigidagasobrecardeCapacidade

existentegasobrecardeCapacidade
RC =   (2.3.) 
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Existem três métodos para calcular o rácio da ponte (RP), dependendo do método de abordagem da 
incerteza: 

 

TAD – Tensões admissíveis (AS – Allowable Stress) 

As incertezas na resistência, efeitos do peso próprio, e efeitos das sobrecargas são tidas em conta 
limitando as tensões nos elementos a uma fracção da tensão de cedência ou da tensão última. As 
cargas são combinadas de modo a produzir o maior esforço no elemento, sem que a tensão máxima 
admissível do material, reduzida de um factor de segurança, seja ultrapassada. Este método não 
reconhece que diferentes tipos de carga têm diferentes níveis de incerteza e diferentes coeficientes. 

 

FC – Factor de carga (LF – Load Factor) 

Neste método, as incertezas na resistência são abordadas com a aplicação de um factor redutor. O 
nível de incerteza dos efeitos das cargas é tido em conta utilizando coeficientes de majoração para 
cada tipo de carga. As cargas aplicadas estão sujeitas a coeficientes representantes da sua incerteza, 
determinando o limite a partir do qual a resistência do material é excedida. 

 

FCR – Factor de carga e resistência (LRF – Load and Resistance Factor) 

Mais recente, este método segue as especificações do FCRP – Factor de Carga e Resistência de 
Projecto (Load and Resistence Factor Design). Estas especificações tratam a incerteza nas 
propriedades dos materiais e cargas sob a forma de factores de segurança parciais da resistência e 
cargas, numa abordagem semi-probabilística. O cálculo do Rácio de Carga é semelhante aos outros 
dois métodos, no entanto tem uma análise mais extensiva dos coeficientes a aplicar a cada variável e 
tem em consideração variações da capacidade de resistência do elemento em função do estado dos 
materiais, nível de hiperstaticidade do sistema, e nível de fiabilidade pretendido (Akgul, 2002, Akgul ; 
Frangopol, 2003, Etienne B. Etchouekang, 2008). 

 

Por ser dos três métodos o mais apto às normas americanas, a Federal Highway Administration 
(FHWA), designou o FC como o método standard para calcular o RC dos itens do índice de 
capacidade de carga (#64) e do índice de capacidade de funcionamento (#66) do NBI (FHWA, 1995). 
O Rácio de Carga pode ser calculado através da expressão: 

 

( )IMQ

GC
RC

Q

G

+
−

=
1γ
γ

 (2.4.) 

 

Em que: 

C – Capacidade resistente (C – capacity) 

G – Efeito das cargas permanentes no elemento (D – dead loads) 

Q – Efeito das sobrecargas no elemento (L – live loads) 

IM – Factor de impacto 
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γG – Coeficiente a aplicar às cargas permanentes 

γQ – Coeficiente a aplicar às sobrecargas 

  

A capacidade resistente refere-se ao esforço interno resistente da estrutura como, por exemplo, o 
momento resistente de uma laje, reduzido por um dado coeficiente. Algumas publicações da AASHTO 
(AASHTO, 1989, AASHTO, 1994) dão algumas indicações sobre a resistência de alguns materiais em 
função da idade, para a definição de C. 

O factor de impacto IM é função do comprimento, LV em metros, da zona do vão da ponte carregada 
com a carga produtora do maior esforço no membro, e é calculado a partir da expressão (Almeida, 
2003): 

1,38

24,15

+
=

VL
IM   (2.5.) 

 

Este valor pode ser reduzido nas condições em que, por exemplo, o mau alinhamento da ponte com os 
acessos induza uma redução na velocidade de circulação dos veículos. 

O valor dos coeficientes γG e γQ devem ser considerados em função do tipo e do método de 
classificação a utilizar, de acordo com o quadro 2.4. 

 

Quadro 2.4 – Coeficientes γG e γQ em função do tipo e do método de classificação (Almeida, 2003) 

 
ICC – Índice de Capacidade 

de Carga 
ICF – Índice de Capacidade 

de Funcionamento 

TAD – Tensões Admissíveis 
γG = 1,00 

γQ = 1,00 

γG = 1,00 

γQ = 1,00 

FC – Factor de Carga 
γG = 1,30 

γQ = 2,17 

γG = 1,30 

γQ = 1,30 

 

Merece referência o desenvolvimento do sofware Virtis, um módulo do programa de gestão de pontes 
Pontis, que determina automaticamente a capacidade de carga de uma ponte através dos métodos 
acima descritos. A integração dos dois programas no mesmo permite a partilha da mesma base de 
dados e consequentemente um mais rápido transporte de inputs e outputs entre as duas componentes. 

Embora a quantificação da capacidade de carga seja, na sua essência, objectiva, esta classificação 
reduz a análise da ponte a um único valor, e consequentemente apenas classifica a ponte de um ponto 
de vista global. 

 

2.3.2.4. Inspecção a Nível de Sub-elementos 

Consequentemente, os dados do NBI que proporcionam uma normalização para a recolha de dados das 
pontes não são suficientes para proporcionar uma base para o apoio à decisão. Segundo Thompson e 
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Shepard (2000), os dados do NBI continuavam a ter problemas, particularmente na vertente da sua 
ineficácia no apoio à decisão: 

� A ponte, ao ser dividida em apenas três partes (tabuleiro, superstrutura e infra-estrutura), 
não fornece um nível de detalhe suficiente para identificar o tipo da intervenção 
necessária, ou para estimar custos; 

� Cada um dos três elementos é avaliado numa escala qualitativa de 0 a 9, sem ser capaz de 
identificar o tipo de anomalias nem a sua extensão; 

� A avaliação não está livre da interpretação subjectiva do inspector na medida em que 
quando uma ponte apresenta vários problemas localizados, é difícil escolher qual a 
anomalia que melhor traduz a condição do elemento; 

� O REG (Sufficiency Rating) foi apresentado como um elemento de medição de 
“performance” da ponte utilizado na decisão da alocação de fundos. No entanto, uma 
grande porção deste valor corresponde às características funcionais e geométricas da 
ponte, tornando-o irrelevante para decisões de conservação e manutenção. 

 

Deste modo, a não ser que seja retirada informação detalhada adicional sobre cada sub-elemento 
(vigas, pilares, juntas, apoios, etc.), a distribuição da degradação e/ou danos não será clara para o SGP. 

As técnicas de inspecção no nível de sub-elementos diferem das do NBI em muitos aspectos sendo a 
mais óbvia a divisão mais detalhada das componentes da ponte. Em vez da avaliação única do NBI 
para a superestrutura, esta inspecção permite avaliar as sub-componentes que a constituem, definindo 
para cada uma estado de conservação utilizando termos exactos de engenharia (Shepard ; Johnson, 
2001). 

 

Elementos CoRe 

Durante o desenvolvimento do software Pontis Brige Management System, estes problemas foram 
resolvidos pelo desenvolvimento de uma lista de sub-elementos com um maior nível de detalhe, 
resultantes da divisão dos três elementos do NBI. Na formulação desta lista tornou-se evidente que 
estes sub-elementos teriam de seguir o mesmo princípio de uniformidade do NBI, mas ao mesmo 
tempo tentar atingir um maior nível de detalhe. 

Estes sub-componentes da ponte foram denominados Commonly Recognized (CoRe) Elements, por 
constituírem um núcleo (core) de elementos normalmente reconhecidos pelas as agências responsáveis 
pela gestão e conservação de pontes. 

Actualmente, no âmbito de inspecções e gestão de pontes, a maioria dos departamentos responsáveis 
pelas estradas americanas utilizam o Guide for Commonly Recognized (CoRe) Elements (AASHTO, 
1998). 

Neste guia, o tabuleiro, superstrutura e infra-estrutura são divididos em elementos individuais (de 
acordo com o indicado na descrição dos elementos CoRe). Foram determinados 108 elementos 
normalizados sendo que cada ponte contém em média cerca de 10 elementos (Thompson ; Shepard, 
2000). Adicionalmente, foram definidas oito smart-flags para descrever defeitos críticos em elementos 
da ponte como fadiga do aço, assentamentos, erosão, perda de secção. A título de exemplo, são 
referidos alguns exemplos de elementos CoRe no quadro 2.5 e ilustrados outros na figura 2.8. 
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Quadro 2.5 – Exemplos de elementos CoRe (Mn/DOT, 2008) 

Número do 
elemento 

Descrição 
Elemento NBI 

correspondente 
Escala de 
avaliação 

32 Tabuleiro de madeira com betuminoso Tabuleiro 1-4 

13 Camada de betuminoso (tabuleiro de betão) Tabuleiro 1-5 

300 Junta selada com material elástico Tabuleiro 1-3 

107 Viga metálica pintada Superstrutura 1-5 

314 Apoio tipo panela Superstrutura 1-3 

143 Arco de betão pré-esforçado Superstrutura 1-4 

205 Pilar em betão armado Infra-estrutura 1-4 

 

Figura 2.8 – Elementos CoRe numa ponte (adaptado de Cambridge Systematics, 2005)  

 

A cada elemento seleccionado é atribuída uma classificação de 1 até no máximo 5, consoante o seu 
estado de conservação, correspondendo 1 ao melhor estado (Jauregui, et al., 2005). A diferença entre 
os intervalos de avaliação 1-3, 1-4, e 1-5, está principalmente no tipo de material e na função do 
elemento analisado. O quadro 2.6 dá o exemplo da definição das classificações do elemento CoRe 
“tabuleiro em betão sem protecção” em função da área afectada. 

 

Quadro 2.6 – Definição da classificação do elemento CoRe “tabuleiro em betão sem protecção” (adaptado de 

Aldemir-Bektas ; Smadi, 2007) 

Código Descrição 

1 Sem danos 

2 Danos ≤ 2% 

3 2-10% Danos 

4 10-25% Danos 

5 Danos ≥ 25% 

Encontro em BA 

Laje dos acessos em BA 

Vigas metálicas pintadas 

Tabuleiro em betão 

Junta selada com 
material elástico 

Guardas de protecção 
metálicas pintadas 

Junta de dilatação 
Vigas metálicas pintadas 

Unidade 
estrutural 1 

Unidade 
estrutural 0 

Unidade estrutural 1 
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Este novo modelo de avaliação arriscava a tornar obsoletos todos os dados recolhidos anteriormente 
segundo o modelo da NBI. Assim, a FHWA criou um algoritmo de conversão – o BMSNBI – para 
“traduzir” os dados da classificação da ponte no formato dos elementos CoRe para o formato da 
classificação NBI antiga. O objectivo deste programa é permitir aos inspectores de pontes recolher 
dados sobre a condição da ponte num formato que beneficie tanto os SGP modernos como o NBI 
(FHWA, 1995). 

 

Ainda que esta classificação mais detalhada vise uma uniformidade e abrangência tal que todas as 
agências responsáveis pela gestão de pontes possam utilizar os elementos CoRe nos seus SGPs, 
existem grandes diferenças entre os critérios de gestão de manutenção e conservação praticados por 
cada entidade, prioridades, e mesmo até a nível de terminologia (Thompson ; Shepard, 2000). Assim, 
torna-se necessário que as agências tenham a possibilidade de “personalizar” os elementos CoRe de 
acordo com as suas necessidades sem pôr em causa os benefícios de um “núcleo” comum. Este 
objectivo foi atingido ao permitir ás agências criar os próprios sub-elementos (para ser feita uma 
análise mais detalhada), ou elementos não-CoRe (para albergar elementos que não sejam abrangidos 
pela definição dos CoRe). 

 

Classificação da Estradas de Portugal 

No panorama nacional, especificamente a EP, a divisão de uma obra de arte é feita em 15 
componentes (Estradas de Portugal, s/ data): 

1 - Obra de Arte 
2 - Muros de Ala 
3 - Taludes 
4 - Encontros 
5 - Aparelhos de Apoio 
6 - Apoios Intermédios 
7 - Tabuleiro 
8 - Cornijas 
9 - Guardas Corpos 
10 - Guarda de Segurança 
11 - Passeios 
12 - Revestimento da Via 
13 - Drenagem 
14 - Juntas de Dilatação 
15 - Outros Componentes 

 

A cada um destes componentes são atribuídas duas classificações relativas à necessidade de 
manutenção e ao estado de conservação. No caso de o inspector se deparar com anomalias que 
suscitem alguma incerteza quanto à natureza, extensão, ou previsão de deterioração, deve ser proposta 
a realização de estudos complementares (ECP). A figura 2.9 mostra um excerto de uma ficha de 
inspecções principais da EP. 
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Figura 2.9 – Avaliação das componentes da uma obra na ficha de inspecções principais da EP (Estradas de 

Portugal, s/ data) 

 

O Estado de Manutenção (EM) avalia a necessidade de realização de trabalhos de manutenção em 
cada componente, referindo se o estado de conservação é: 

� Bom (B) – se não for preciso realizar nenhum trabalho de manutenção; 
� Mau (M) – se for necessário realizar algum trabalho de manutenção. 

A avaliação do Estado de Conservação (EC) reflecte a condição (estado de deterioração, desgaste, 
capacidade de funcionamento, etc.) do elemento. A avaliação é feita numa pontuação de 0 a 5, 
correspondendo 0 ao estado óptimo e 5 a uma condição potencialmente perigosa para os utentes ou 
para a estabilidade estrutural. 

A pontuação (P) equivale ao somatório de três avaliações: 

 

COFCAP ++=   (2.6) 

 

A caracterização (CA) da anomalia de 0 a 3 é analisada nas seguintes vertentes: 

- Natureza da anomalia: 
� Pontuação 0 no caso do dano não ser grave; 
� Pontuação 1 no caso do dano ser grave. 

- Estado do desenvolvimento da anomalia 
� Pontuação 0 se o desenvolvimento da anomalia não é avançado e não tenha perspectivas 

de evolução; 
� Pontuação 1 se o desenvolvimento da anomalia está num patamar avançado ou tem 

perspectivas de evolução rápida. 

- Extensão da anomalia 
� Pontuação 0 se a extensão da anomalia actual ou a curto prazo represente um valor 

inferior a 50% da extensão máxima admissível; 
� Pontuação 1 se a extensão da anomalia actual ou a curto prazo represente um valor 

superior a 50% da extensão máxima admissível. 

A função (F) da componente é avaliada atribuindo: 

- Pontuação 0 se o elemento continua a cumprir a função designada 

- Pontuação 1 se o elemento já não cumpre a função designada  
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As consequências (CO) referem-se aos efeitos que os danos neste componente possa ter nos outros 
componentes: 

- Pontuação 0 se o dano no elemento não compromete a integridade de outros componentes 

- Pontuação 1 se o dano no elemento compromete a integridade de outros componentes 

 

As considerações acima descritas não se tratam de regras fixas, mas de conselhos que podem ser úteis, 
especialmente em casos de dúvida, podendo a classificação final ser obtida com base no quadro 2.7. 

 

Quadro 2.7 – Interpretação qualitativa dos Estados de Conservação da EP (Estradas de Portugal, s/ data) 

Estado de 
Conservação  

Significado 

0 
Estado de Conservação óptimo. Não é necessário efectuar qualquer 
reparação. Qualidade do material e execução perfeitas. 

1 
Estado de Conservação bom. Não é necessário efectuar qualquer reparação. 
Qualidade do material e execução boas. Alguns defeitos sem importância no 
comportamento e durabilidade da obra de arte. 

2 

Estado de Conservação razoável. Podem ser especificadas reparações não 
prioritárias. Qualidade do material e execução defeituosas. Podem ser 
detectados defeitos com alguma importância no comportamento e 
durabilidade da obra de arte, mas que pela onerosidade da sua reparação não 
justificam a intervenção prioritária, como é o exemplo de elementos de betão 
em que já é visível, em grandes extensões, a quadrícula de armaduras 
resultante de recobrimento insuficiente mas ainda não há exposição de 
armaduras. 

3 

Estado de Conservação mau. São especificadas reparações. Qualidade do 
material e execução más. Funcionamento defeituoso com importância em 
especial na durabilidade da obra de arte. Reparação a médio prazo (3-5 
anos). 

4 

Estado de Conservação mau a muito mau. São especificadas reparações 
prioritárias. Qualidade do material e execução más. Funcionamento defeituoso 
com importância na durabilidade e comportamento da obra de arte. O 
Componente com esta classificação não cumpre o nível de serviço para o qual 
foi concebido. Pode ser especificada a necessidade de um Projecto de 
Reparação para o Componente. Reparação a curto prazo (1-2 anos). 

5 

Estado de Conservação extremamente mau ou mesmo perigoso para a 
segurança dos utentes. Poderão ser especificadas reparações altamente 
prioritárias ou simplesmente pode ser requisitada a sua substituição. Em 
geral, a atribuição deste nível é seguida da especificação da necessidade de 
realização de um Projecto de Reparação para o Componente. Reparação 
imediata! 
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Embora o nível de detalhe alcançado por esta metodologia seja maior que o nível de detalhe abrangido 
pelo NBI, esta classificação contém falhas nos seguintes aspectos: 

� Depende do bom senso do inspector ao exigir uma classificação sobre a gravidade do 
dano; 

� A necessidade da análise das perspectivas de desenvolvimento da anomalia e prever 
consequências desses danos nos outros elementos, exige que o inspector tenha um nível 
elevado de experiência de modo a ser possível produzir uma pontuação apropriada, sendo 
que apesar do seu nível de experiência, para diferentes inspectores haverão diferentes 
análises. 

� As avaliações às restantes características e funções não estão livres de subjectividade. 

 

2.3.2.5. Realização de Ensaios Complementares à Inspecção Visual  

Os métodos de avaliação acima descritos têm características comuns no que se refere a: estarem 
adaptados a inspecções visuais (são definidos por indicadores visuais); serem qualitativos; e não 
fornecerem informação sobre os efeitos que determinado tipo de manutenção ou acção correctiva 
podem ter (Hearn ; Shim, 1998, Morcous ; Lounis, 2006). 

A relação entre as classificações NBI e a avaliação CoRe para delaminação do betão armado (segundo 
o quadro 2.6) do tabuleiro está representada na figura 2.10. 

 

 

NBI 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
          

CoRe 1 2 3 4 5 
          

Delaminação 0% < 2% < 10% < 25% ≥ 25% 

Figura 2.10 – Comparação entre os métodos de avaliação NBI e CoRe para a delaminação do betão do tabuleiro 

(adaptado de Hearn ; Shim, 1998) 

 

Convém notar que a avaliação CoRe da delaminação de 2 para cima corresponde a um estado em que 
já é possível observar os danos, não alertando para os estados iniciais (invisíveis) da deterioração. 

 

As tecnologias actuais permitem medir através de ensaios específicos a deterioração dos elementos, de 
camadas de protecção, a contaminação por agentes agressivos, grau de corrosão, etc. Assim, a 
realização destes ensaios em complementaridade à inspecção visual pode ser de grande utilidade para 
um SGP na medida em que fornecem dados com menor grau de subjectividade associado, e 
consequentemente um menor grau de incerteza, e permitem a detecção de anomalias antes de estas 
serem visíveis. O quadro 2.8 apresenta a correlação entre alguns ensaios não destrutivos e dados 
recolhidos 
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Quadro 2.8 – Correlação entre tipo de anomalias e ensaios não destrutivos (Chajes, et al., 2006) 

Dados recolhidos 

Ensaios não destrutivos 

In
sp

ec
çã

o 
vi

su
al

 

S
om

 d
e 

im
pa
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o 
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 m
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o 
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E
m
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o 
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ús
tic

a 

T
er

m
og

ra
fia

 

Lí
qu

id
os

 p
en

et
ra

nt
es

 

R
ad

io
gr

af
ia

 

Camada de desgaste X      X X   

Fendas (abertura e localização) X  X   X  X  X 

Delaminações  X X  X X    X 

Vazios  X X  X X     

Corrosão dos varões X   X       

Condição da pintura X          

Perda de pré-esforço           

Fendas por fadiga X        X  

Condição das juntas de dilatação X          

 

Hearn e Shim (1998) apresentam uma nova classificação definida pela presença de agentes agressivos, 
e por processos de deterioração, organizada pela avaliação de quatro atributos (exposição, 
vulnerabilidade, ataque e dano) em cinco Estados de Afectação: protegido, exposto, vulnerável, 
atacado e danificado. A avaliação de cada atributo é feita a partir de ensaios não-destrutivos 
específicos. 

 

Assim, utilizando o mesmo exemplo anterior, a avaliação da delaminação de um tabuleiro em BA com 
um revestimento de protecção contra cloretos e carbonatação (ilustrada na figura 2.11), compreende 
todas as fases anteriores que contribuem para seu aparecimento. 

Esta nova classificação tem as grandes vantagens de: 

� Cada estado pode ser directamente ligado a um tipo de acção correctiva; 
� Os estados são mutuamente exclusivos. Cada patamar define um estado diferente na vida 

de um elemento; 
� Cada condição é detectável através de ensaios não destrutivos; 
� São feitas avaliações para todos os tipos de processos de deterioração, e cada processo de 

deterioração está ligado a outro (por exemplo, a degradação da pintura em vigas metálicas 
vai iniciar o processo de corrosão no metal) 
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Figura 2.11 – Avaliação do estado de afectação num tabuleiro em BA com revestimento e comparação com o 

correspondente elemento CoRe 

 

No entanto, esta classificação indica a severidade mas não a extensão da anomalia. Assim, 
normalmente atribui-se a cada elemento uma percentagem do elemento, podendo o elemento ser 
classificado, por exemplo, como estando 10% no estado de afectação 1 e 90% no estado de afectação 2 
(Almeida, 2003). 

Thompson (2004), propôs ainda neste âmbito a aplicação de novos elementos CoRe os Extended CoRe 
Elements. Como já foi referido, os elementos CoRe definem o estado de cada sub-elemento em função 
da gravidade da degradação sem definirem o tipo de deterioração que a afecta. Deste modo, oferecem 
uma fraca aplicabilidade na previsão da deterioração, já que não fornecem dados suficientes para a 
aplicação de modelos teóricos existentes de por exemplo, propagação de cloretos ou carbonatação no 
betão armado ou a redução da área eficaz dos varões de aço (Liang, et al., 2002, LNEC, 2005a, 
2005b). 

Assim, os Extended CoRe Elements de Thompson servem de complemento aos elementos CoRe 
existentes, descrevendo propriedades “invisíveis” (como a concentração de cloretos) das componentes 
da ponte. Estes elementos são bastante mais úteis tanto na previsão da deterioração como na decisão 
do tipo de acção interventiva a tomar. 

Revestimento com 

deficiências? 

Presença de 

agentes agressivos? 

Processo de  

deterioração activo? 

Elemento 

danificado? 

Não 
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Protegido 
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2.3.2.6. Localização das Anomalias 

Como foi referido anteriormente, a sistematização e tradução dos dados recolhidos durante as 
inspecções para a inserção num SGP informatizado está sempre associada a uma perda de dados. Por 
exigir um desenho ou esquema específico para cada ponte, a localização dos danos verificados é 
negligenciada em alguns SGP. Contudo, este tipo de informação pode ser uma mais-valia, tanto para o 
acompanhamento da evolução de cada anomalia nas inspecções como por exemplo, na construção de 
um modelo de cálculo da capacidade de carga mais exacto. 

Uma solução apresentada em (Brito, 1992, Estes ; Frangopol, 2003), envolve esquematização da ponte 
em segmentos onde as avaliações dos estados são aplicadas a localizações específicas. Este tipo de 
avaliação é totalmente compatível com os métodos de avaliação descritos anteriormente e exige pouca 
informação adicional. Estes e Frangopol (2003) sugerem um modelo que utiliza as classificações 
CoRe para avaliar separadamente cada segmento. A figura 2.12 mostra o exemplo de uma 
classificação para a parte superior do tabuleiro em betão de uma ponte. 

 

 

 

Figura 2.12 – Classificação em segmentos da parte superior do tabuleiro de uma ponte (adaptado de Estes ; 

Frangopol, 2003) 

 

No cálculo da capacidade de carga de uma ponte, o conhecimento das zonas mais deterioradas revela-
se de especial importância. Por exemplo, no caso de a zona a meio vão das vigas metálicas de suporte 
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encontrar-se mais afectada pela corrosão do que noutros locais, condiciona mais a capacidade de 
carga. 

 
2.3.2.7. Novos desenvolvimentos em técnicas de inspecção visuais 

Com o avanço da tecnologia, em especial da informática, surgiram novos métodos de apoio à 
inspecção, sendo abordados na presente secção alguns desses desenvolvimentos. 

 

Documentação dos dados de inspecção através da realidade virtual 

Registar a localização de anomalias pode ser uma tarefa árdua, sobretudo quando as fotografias não 
são esclarecedoras quanto à sua posição. 

Em (Jauregui, et al., 2005) é feita uma proposta de complementar os métodos de registo de dados que 
são tradicionalmente sob a forma de esboços, descrições escritas e fotografias. O programa QuickTime 
Virtual Reality constrói imagens panorâmicas interactivas da ponte a partir de fotografias de alta 
definição. Assim, uma ponte pode ser representada por várias vistas, permitindo ao utilizador de 
“navegar” entre elas, e possibilitando a ligação de pontos (hot-spots) na imagem panorâmica a fotos 
detalhadas (de por exemplo uma anomalia). 

Este método, para além de ser barato, é uma ferramenta útil na medida em que ao dá ao utilizador um 
aspecto global de cada componente da ponte e a posição de cada anomalia fotografada, facilitando o 
processo de registo e consulta dos dados da inspecção. 

 

Utilização de veículos aéreos não tripulados 

Por vezes, a inspecção visual de pontes, sobretudo nas de grandes dimensões, envolve uma grande 
logística e investimento. Uma visita sem equipamentos especiais de inspecção pode revelar-se 
inadequada na medida em que algumas vezes não é possível observar com pormenor zonas de difícil 
acesso. Um equipamento de auxílio às inspecções familiar aos inspectores é o camião-grua (figura 
2.13). Este equipamento, por vezes a única solução disponível para inspecção da parte inferior do 
tabuleiro traz vários inconvenientes, pois exige operadores especializados que trabalham em condições 
difíceis e de risco, e exige o fecho (total ou parcial) da ponte ao tráfego. 

 

Figura 2.13 – Inspecção da parte inferior do tabuleiro com um camião-grua (retirado de http://www.modot.org) 
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Em (Metni ; Hamel, 2007) é descrita a modelação de um veículo aéreo não tripulado (VANT). A 
utilização de um VANT (ver figura 2.14) pode ser de especial interesse como transportadores de 
câmara fotográfica e transmissor de imagem em tempo real. Ao controlar a trajectória deste veículo, é 
permitida à equipa de inspecções de localizar e registar anomalias a partir de um local seguro, sem 
interferir no trânsito sobre a ponte. Assim, um VANT oferece vantagens tanto para a entidade 
responsável pela inspecção (já que anula os riscos para os inspectores, diminui a logística e 
consequentemente os custos da actividade) como para os utilizadores da ponte. Para além disto, é 
ainda possível integrar alguns métodos não destrutivos, como a termografia, para detectar fissuras. 

 

 

Figura 2.14 – Veículo aéreo não tripulado de apoio a inspecção 

 

Sistema de apoio à inspecção baseado na localização 

Novos desenvolvimentos na geoinformática permitem, com a utilização de um dispositivo móvel 
(computador ultra-portátil, PDA, telemóvel), a um software de reconhecer a sua posição no ambiente 
circundante. Num sistema baseado na localização (SBL) os elementos (ou pontos) envolvidos numa 
actividade são registados de acordo com a sua localização numa base de dados espacial, e as 
actividades suportadas pelo computador móvel conhecem estas localizações utilizando sistemas de 
posicionamento adequados. Transformado num sistema de apoio à inspecção, um SBL com um 
modelo 3D da ponte permite interagir a posição em tempo real do inspector com o desenho 3D 
(Hammad, et al., 2006, Hu ; Hammad, 2005). 

Um inspector munido de um computador móvel com este sistema consegue saber, durante a inspecção, 
a localização das anomalias registadas em inspecções anteriores à medida que vai atravessando a 
ponte. 

Este sistema fornece a localização das anomalias registadas nas inspecções anteriores e 
simultaneamente permite ao utilizador a actualização destas ou a adição de novas anomalias, 
especificando a sua localização (através de um click na imagem 3D) e o tipo e grau de deterioração 
(disponíveis em diferentes menus). A figura 2.15 apresenta o ambiente de trabalho deste programa. 
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Figura 2.15 – Interface do programa (Hu, 2006) 

 

O modelo em 3D serve também como uma base de dados espacial de fotografias, podendo, para um 
ponto (determinado por três coordenadas) definir-se uma ficha da anomalia, com fotografias, 
descrição, comentários. Para além disto, o programa acede à base de dados do SGP, apoiando o 
inspector na avaliação de anomalias e na definição de trabalhos de reparação. 

 

Figura 2.16 – Equipamento num sistema de apoio à inspecção baseado na localização 
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O equipamento de inspecção sugerido por Hu (2006), para além do equipamento tradicional, consiste 
num computador ultra-portátil com o programa de apoio à inspecção, uma câmara digital ligada ao 
computador e a um mini-ecrã, e um aparelho GPS (figura 2.16). 

 
Tecnologia de Varrimento Laser de Nova Geração 

A utilização de técnicas de digitalização remota 3D de alta precisão pode ser de grande utilidade num 
sistema de gestão de obras de arte, ao permitir realizar um levantamento visual bastante 
pormenorizado e realista do seu estado de conservação. A informação assim recolhida é armazenada 
digitalmente e fica disponível para consulta e comparação com levantamentos posteriores. 

 

O equipamento necessário é um dispositivo de varrimento laser, totalmente portátil, associado a um 
computador com o software de tratamento de dados apropriado, num custo total de aproximadamente 
160.000 €. Não é obrigatório que a entidade gestora possua um destes equipamentos, bastando que se 
recorra periodicamente a uma das três empresas actualmente existentes em Portugal que prestam este 
tipo de serviço (3D Total, Artescan, e Fabre Reis) 

 

      

Figura 2.17 – Dispositivo de varrimento laser 

 

Numa primeira fase o equipamento regista a informação do ambiente em redor, a partir da qual cria 
uma nuvem de pontos (cada um definido por 3 coordenadas espaciais e o RGB relativo à reflectância 
da superfície reflectora), e posteriormente uma malha. De seguida é possível fazer um mapeamento de 
texturas, obtendo-se um produto final com um acabamento muito realista, que pode ser visualizado a 
partir de qualquer ângulo. Para tal é necessário realizar vários varrimentos a partir de pontos distintos 
sendo que o tempo associado a cada “scan” não é extenso (aproximadamente 3 minutos para um 
varrimento a 360º de média definição). Este processo é exemplificado nas fotografias da figura 2.18 à 
2.20, cortesia da empresa 3D Total. 
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Figura 2.18 – Fotografia da ponte de São Lázaro, em Alfena – Valongo 

 

 

Figura 2.19 – Malha gerada pelo programa de tratamento de dados 

 

 

Figura 2.20 – Imagem virtual da ponte após mapeamento de texturas 
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Aproveitando a grande flexibilidade do programa de tratamento de dados e a enorme quantidade de 
dados recolhida pelo aparelho, é possível observar com elevado detalhe qualquer característica do 
meio envolvente. No contexto de um Sistema de Gestão de Pontes esta poderá ser uma ferramenta 
importante, permitindo a visualização de eventuais patologias e a sua evolução no tempo mediante a 
comparação entre levantamentos diferidos no tempo. Um exemplo deste tipo de aplicação, relativo a 
um viaduto onde existe delaminação do recobrimento de betão por corrosão das armaduras, é 
apresentado nas fotografias das figuras 2.21 e 2.22, cortesia da 3D Total. 

 

 

Figura 2.21 – Imagem virtual do viaduto sobre a via-férrea de Ermesinde – Valongo 

 

 

Figura 2.22 – Ampliação da patologia 

 

Desta forma é possível associar a descrição de uma patologia à sua localização exacta na estrutura 
observada, contribuindo na tomada de decisões e facilitando inspecções posteriores. 

A utilidade deste tipo de abordagem vai bastante além da simples observação de patologias em obras 
de arte, tendo já sido aplicada a campos como a Aeronáutica, Arquitectura, Arqueologia, Engenharia 
Civil, Engenharia Costeira, entre outras. Aplicações cujos interesses merecem referência são a da 
monitorização de deformações de estruturas tais como pontes, barragens, túneis ou aterros rodo e 
ferroviários e da modelação em 3D das estruturas ser passível de ser utilizada num programa de 
elementos finitos. 
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2.4. EXEMPLOS DE SISTEMAS DE GESTÃO DE PONTES 

Antes de se avançar para o próximo capítulo, de descrição do programa informático REGPpontes, irá 
ser feito um resumo de dois sistemas de gestão, o Pontis, por ser uma ferramenta largamente utilizada 
pelos departamentos de transportes dos Estados Unidos (Minchin Jr, et al., 2006) e pelo facto de 
partilhar uma metodologia de classificação com o REGpontes, e o GOA, um sistema de gestão de 
pontes de referência em Portugal. 

 

2.4.1. PONTIS 

O Pontis é uma ferramenta de apoio à de gestão de pontes (podendo ser alargado a outro tipo de 
estruturas), desenvolvido nos Estados Unidos, pela Cambridge Systematics. É um programa com uma 
interface gráfica intuitiva e organizada que permite ao utilizador uma aprendizagem rápida e uma 
interacção fácil com a base de dados do programa. 

Segundo Almeida (2003) o programa encontra-se dividido em sete módulos: Inventariação, 
Planeamento dos Projectos, Programação, Previsão Futura; Resultados, Ligação com o Exterior e 
Configuração. 

As pontes são registadas no inventário, sendo cada ponte descrita por um conjunto de itens associados 
a um código de acordo com o Recording Guide (FHWA, 1995), podendo ser ainda introduzidos dados 
dos elementos CoRe (AASHTO, 1998) da ponte e os seus níveis de afectação. O programa consegue 
ainda fazer a conversão dos elementos CoRe para a classificação NBI através do algoritmo referido na 
secção 2.3.2.3. A classificação das pontes é automática, calculando, para cada obra, o Sufficiency 
Rating, correspondente ao REG do REGpontes (Almeida, 2003), os índices para apreciação se a ponte 
é SD (estruturalmente deficiente) ou FO (funcionalmente obsoleta), e o Health Index. Ainda no 
inventário, é disponibilizada a calendarização de actividades para cada obra. 

Existe a possibilidade de se gerarem relatórios em modelos pré-definidos a partir da base de dados, 
para cada ponte ou conjunto de pontes, sob a forma de texto, para mais fácil consulta, ou em folha de 
cálculo para posterior tratamento dos dados. 

Através de modelos de deterioração estocásticos, o utilizador é informado sobre a previsão da 
condição futura dos elementos na ponte em caso de não intervenção, permitindo ainda ao programa 
fazer o planeamento dos projectos ao atribuir prioridades relativas entre os projectos na mesma ponte, 
e gerir cada orçamento no sistema global, tendo em conta os objectivos definidos pelos programas de 
financiamento. São analisadas várias estratégias de intervenção e escolhida a que apresenta o rácio 
custo/benefício mais baixo. 

O software dá ao utilizador a liberdade de configurar o programa de acordo com as suas necessidades, 
seja a definir novos elementos no inventário, estratégias de gestão, ou modelos de deterioração. 

A versão 5.1 do Pontis, a mais recente, permite a ligação da base de dados a dois programas satélite: o 
Virtis e o Opis. O Virtis determina automaticamente a capacidade de carga de uma ponte existente, de 
acordo com a metodologia do Factor de Carga e Resistência descrita na secção 2.3.2.3 através de uma 
análise estrutural simples. O Opis é uma ferramenta de auxílio ao dimensionamento de novas 
estruturas, segundo as especificações do Factor de Carga e Resistência de Projecto da AASHTO. Por 
partilharem a mesma base de dados, permitindo a troca de informação entre eles, é normalmente 
atribuída uma única designação de “BridgeWare” para o conjunto dos três programas. 
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A nova versão possibilita a ligação em rede, permitindo aos utilizadores que se encontram ligados à 
mesma rede local, acederem à mesma base de dados, sendo que o administrador define a informação a 
disponibilizar a cada utilizador. 

Está planeado que a próxima versão, com o lançamento planeado para 2009, inclua novas 
funcionalidades que permitam gestão a nível da rede, com novas ferramentas de optimização incluindo 
a optimização de objectivos múltiplos e estender a aplicabilidade do Health Index a todas as anomalias 
(AASHTOWare, 2007). 

 

 

Figura 2.23 – Ambiente de trabalho da versão 5.1 do programa Pontis 

 

2.4.2. GOA 

O sistema de gestão de obras de arte denominado GOA foi desenvolvido em Portugal, pela BETAR 
Consultores, Ltd, e está implementado na Câmara Municipal de Lisboa, Auto-Estradas do Atlântico, 
Vialitoral, Aenor/Lusoscut, REFER, e mais recentemente Estradas de Portugal (Mendonça ; Vieira, 
2004) 

O sistema está dividido por módulos, que permitem, respectivamente (Almeida, 2003, Mendonça ; 
Vieira, 2004): 

� Registar num inventário toda a informação relevante para as pontes do sistema, incluindo 
dados de administrativos, geometria, elementos constituintes, materiais, fotografias e 
esquemas da ponte gerados por computador; 

� Gerar relatórios com a informação recolhida nas inspecções principais ou de rotina. Os 
relatórios das inspecções principais apresentam a condição registada para cada uma das 
15 componentes da ponte (descritas na secção 2.3.2.4, de acordo com o indicado pela EP 
(Estradas de Portugal, s/ data)), fotos e descrições das anomalias registadas pelo 
inspector. É possível calcular os custos totais de reparação, sendo que para isso é 
necessário apenas a introdução das quantidades que exigidas para levar a cabo a 
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intervenção, uma vez que programa dispõe de uma base de dados com os tipos de 
reparações e respectivos custos unitários; 

� Apresentar os investimentos globais futuros baseados nos custos das acções de 
manutenção e reparação referentes aos relatórios de inspecção; 

� Efectuar um ajuste orçamental de forma a restringir a verba de investimento ao orçamento 
disponível deixando trabalhos não prioritários (seleccionados por critérios como o tipo de 
obram a zona ou as vias) para intervenções noutro ano fiscal; 

� Verificar a existência de restrições (de peso ou gabarit) ao tráfego de veículos especiais 
em determinado itinerário. 

� Interligar a base de dados com um SIG (Sistema de Informação Geográfica), 
possibilitando ao utilizador observar a localização das pontes, conhecer a caracterização 
geográfica da sua envolvente (bacias hidrográficas, curvas de nível, povoações, etc.) e 
definir corredores de emergência. 
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3 

PROGRAMA “REGPONTES”  
 

 

3.1. ENQUADRAMENTO  

Neste capítulo é apresentado o programa REGpontes e a metodologia de apoio à gestão em que se 
baseia. As secções estão organizadas da seguinte forma: 

� Apresentação do “REGpontes”, referindo-se aspectos relativos ao ambiente de trabalho, 
método de funcionamento, funções, módulos e potencialidades do programa; 

� Metodologia de classificação, onde é descrito o método de cálculo utilizado pelo REGpontes 
na classificação de pontes;  

� Política de definição de prioridades, onde é exposta e exemplificada a aplicação dos valores 
obtidos pelo cálculo do REGpontes como ferramentas de apoio à decisão; 

� Considerações finais sobre o Rácio de Eficiência Global, concluindo-se o capítulo com a 
apresentação de críticas à classificação das pontes, abrindo lugar para o próximo capítulo, de 
propostas de alteração ao REGpontes. 

 

3.2. APRESENTAÇÃO DO “REG PONTES” 

O REGpontes é um programa desenvolvido no âmbito de uma tese de mestrado (Almeida, 2003), com 
o intuito de possibilitar a aplicação de uma metodologia de gestão de pontes baseada num modelo 
americano (FHWA, 1995). 

Assim, como primeiro passo na implementação deste sistema de gestão, o REGpontes apresenta-se 
como uma ferramenta de cálculo, em português, com capacidade para: 

� Arquivar em Base de Dados a informação recolhida sobre as pontes de forma sistematizada, 
para permitir uma fácil consulta e actualização da mesma; 

� Classificar automaticamente cada uma das obras através do cálculo do Rácio de Eficiência 
Global, e correspondentes rácios parciais, assim como identificar as pontes que são 
“Estruturalmente Deficientes” ou “Funcionalmente Obsoletas”; 

� Apoiar o gestor na análise da informação da Base de Dados e na identificação das obras com 
maior prioridade de intervenção. 

O programa foi desenvolvido no ambiente do Microsoft Excel e a linguagem usada para a 
programação das suas funções aplicadas a essa folha de cálculo foi o Visual Basic Application. 
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A utilização destas ferramentas de domínio bastante generalizado não só permite uma fácil habituação 
ao ambiente de trabalho do REGpontes, como também facilita o tratamento de dados de forma 
personalizada, possibilitando até que o próprio utilizador implemente alterações ao código do 
programa que melhor se ajustem às suas necessidades específicas. 

 

O REGpontes está dividido em cinco módulos: 

� BaseDados 
� Relatório 
� MemCalc 
� Classif 
� Ajuda 

 

3.2.1. BASEDADOS 

A “BaseDados” é o módulo do REGpontes, a partir do qual se pode manipular toda a informação das 
pontes assim como classificar cada uma das obras. 

Este módulo permite o arquivo sistemático de um vasto conjunto de itens, obra a obra. A cada item 
corresponde uma linha e a cada obra corresponde uma coluna. A maior parte desses itens, comuns à 
generalidade das pontes rodoviárias, foram traduzidos e adaptados do Recording Guide, mas existe 
ainda uma lista de itens extra que pode ser alterada consoante as necessidades de cada utilizador. 

A cada um dos parâmetros desta lista corresponde uma característica relativa à ponte, sendo o 
objectivo do conjunto de itens identificar e descrever a ponte e a sua condição num determinado 
momento. 

Arquivadas em colunas, cada obra é associada a um código e a uma data de inspecção de modo a ser 
possível ter vários registos da mesma ponte ao longo de um período de tempo. Estes registos são 
facilmente manipulados através de funções existentes no módulo para criar, alterar e classificar. 

 

A classificação é efectuada automaticamente, de acordo com a metodologia descrita na secção 2.3.2.3 
e é explicitada ao utilizador no módulo “MemCalc”. Essa classificação é feita por indicação de: 

� Classificação Estrutural (CE): aviso quando “Estruturalmente Deficiente” (ESD); 
� Classificação Funcional (CF): aviso quando “Funcionalmente Obsoleta” (FOB) ; 
� Valor do Rácio de Eficiência Global (REG) e valores dos respectivos rácios parciais (que dão 

indicações sobre a Segurança Estrutural, a Funcionalidade e a Utilidade Pública da obra) 

 

A figura 3.1 a) apresenta a parte de manipulação dos dados na BaseDados, com a lista de alguns dos 
itens identificativos e descritivos da ponte. Pode-se observar no canto superior esquerdo os parâmetros 
classificativos obtidos para esta obra com um código de cores que faz a distinção qualitativa dos 
valores obtidos: “Bom”, “Médio”, ou “Mau”. A figura 3.1 b) apresenta a zona onde os dados são 
arquivados. 
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a) manipulação de dados           b) arquivo de dados  

Figura 3.1 – Ecrã do módulo “BaseDados” (Almeida, 2003) 

 

3.2.2. RELATÓRIO 

O módulo “Relatório” permite a criação de relatórios de apoio à decisão, em tabelas e gráficos 
relativos à totalidade ou a uma selecção das obras da Base de Dados. 

A selecção das obras é feita automaticamente pelo módulo, sendo que, para isso, o utilizador deverá 
impor um dos três seguintes critérios de pesquisa (figura 3.1a): 

� Códigos da ponte; 
� Nome da via e intervalo quilométrico; 
� Gama de valores do REG. 

O utilizador pode ainda facilmente escolher os itens que deseja que sejam apresentados no relatório 
(figura 3.1b). 
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a) Selecção das obras            b) Selecção dos itens 

Figura 3.2 – Ecrã do módulo “Relatório” (Almeida, 2003) 

 

A apresentação dos resultados é efectuada sob a forma de uma tabela em que cada a coluna 
corresponde uma obra que cumpre o critério estabelecido e as linhas aos itens escolhidos (figura 3.3). 
Simultaneamente é gerado um gráfico que apresenta os valores do Rácio de Eficiência Global de cada 
uma das obras tabeladas (figura 3.4). 

 

 

Figura 3.3 – Exemplo de uma tabela gerada automaticamente (Almeida, 2003) 
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Figura 3.4 – Exemplo de um gráfico gerado automaticamente (Almeida, 2003) 

 

3.2.3. MEMCALC 

O módulo “MemCalc” expõe ao utilizador os cálculos efectuados automaticamente pelo programa, 
permitindo-lhe: 

� Conhecer o sistema de classificação implícita ao REGpontes (descrita na secção 3.2), a partir 
da sua explicitação em quadros (figura 3.5) com as fórmulas de cálculo do Rácio de Eficiência 
Global e com as condições necessárias para que uma ponte seja classificada como 
“Estruturalmente Deficiente” (ESD) ou como “Funcionalmente Obsoleta” (FOB); 

� Alterar os valores inseridos observando em paralelo as alterações nos cálculos dos rácios 
parciais de maneira a verificar quais os valores que são mais ou menos condicionantes no 
REG final e analisar a sua necessidade de alteração (figura 3.6a). 

� Procurar os resultados parciais do cálculo efectuado para qualquer um dos registos da Base de 
Dados, e detectar a origem e localização de possíveis erros nos dados (figura 3.6b); 

 

 

Figura 3.5 – Quadros explicativos do cálculo automático de REG (Almeida, 2003) 
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a) Valores iniciais, intermédios e finais     b) Identificação de erros 

Figura 3.6 – Memória de cálculo (Almeida, 2003) 

 

3.2.4. CLASSIF 

O módulo “Classif” apresenta os quadros com a correspondência entre os códigos associados a alguns 
dos itens da base de dados e a informação implícita nos mesmos, que vão sendo usados ao longo de 
outros módulos do programa, de forma a facilitar a consulta e a comparação de diferentes registos. 
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Figura 3.7 – Imagem parcial do módulo “Classif” (Almeida, 2003) 

 

3.2.5. AJUDA 

O módulo “Ajuda” explica algumas funcionalidades e a mecânica do programa, de modo a ser 
proporcionada uma correcta utilização do mesmo. 

São apresentadas as instruções para cada um dos módulos, o significado das siglas utilizadas pelo 
programa, e simbologia das cores associadas às classificações. 

 

 

Figura 3.8 – Notas de interpretação de resultados (Almeida, 2003) 
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Figura 3.9 – Instruções de utilização de cada um dos módulos do programa (Almeida, 2003) 

 

 

3.3. METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO  

A classificação de cada ponte é o ponto de partida da metodologia de apoio à decisão num sistema de 
gestão de pontes. Antes se tomarem decisões, é necessário distinguir quais obras em que se deve 
intervir com maior prioridade e aquelas que não exigem intervenção urgente, sendo para isso 
necessária uma classificação de prioridades de intervenção. Baseada numa metodologia aplicada nos 
Estados Unidos, neste programa esta classificação das pontes de acordo com as prioridades de 
intervenção é feita através dos resultados obtidos: 

� No cálculo do Rácio de Eficiência Global 
� Na determinação da sua suficiência estrutural 
� Na determinação da sua suficiência funcional 

 

3.3.1 CÁLCULO DO RÁCIO DE EFICIÊNCIA GLOBAL DE UMA PONTE 

O resultado do valor do Rácio de Eficiência Global (REG) deriva dos procedimentos descritos no 
Recording Guide (FHWA, 1995). Nesta formulação são utilizados como variáveis os itens da Base de 
Dados, aos quais será feita uma avaliação da presença ou ausência de determinadas condições que 
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caracterizam a ponte a nível de segurança estrutural, a nível de funcionalidade e a nível de utilidade 
pública. 

Assim, o REG, que pode assumir valores entre 0 e 100%, é calculado a partir do somatório de três 
rácios: 

� Rácio de segurança estrutural R1 [0-55%] 
� Rácio de funcionalidade R2 [0-30%] 
� Rácio de utilidade pública R3 [0-15%] 

 

Na figura 3.10 estão indicados os valores máximos de cada um desses três rácios ilustrando a 
importância relativa de cada um deles no cálculo do REG. 

 

R3 
Ut. Pública

15%

R1
 Seg. Estrutural

55%
R2

 Funcionalidade
30%

 

 

Figura 3.10 – Percentagens dos rácios parciais R1, R2 e R3 no cálculo do REG 

 

Quando o somatório dos rácios parciais for superior a 50%, este pode ser reduzido de um valor R4 
(com o máximo de 13%), denominado o rácio de reduções extraordinárias, para ter em conta outras 
características penalizadoras, por exemplo a má condição das guardas de segurança no tabuleiro e dos 
acessos. 

Como já foi anteriormente referido, o cálculo destes itens parciais é feito em função de determinados 
itens da Base de Dados (alguns deles já abordados no capítulo 2), conforme o exposto no quadro 3.1. 

O modo de determinação do Rácio de Eficiência Global a partir dos rácios R1 a R4 está explicitada na 
figura 3.11. O cálculo de cada um dos rácios é bastante complexo, pelo que merece uma exposição 
mais aprofundada 
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Quadro 3.1 – Itens que entram no cálculo do REG e rácios parciais em que são utilizados (Almeida, 2003, 

FHWA, 1995) 

Nº do 
item 

Descrição 
Rácio 
parcial 

pertencente 
#66 ICC - Índice Capacidade Carga (ton) R1 
#59 Estado da superestrutura R1 
#60 Estado da infraestrutura R1 
#62 Estado da conduta submersa R1 
#58 Estado do tabuleiro R2 
#67 Avaliação estrutural R2 
#68 Avaliação da geometria do tabuleiro R2 
#69 Avaliação das limitações espaciais R2 
#71 Resposta face ao canal de água R2 
#72 Alinhamento dos acessos R2 

#28A Nº faixas de rodagem sobre a estrutura R2 
#29 Tráfego médio diário (TMD) R2, R3 
#51 Largura total da(s) faixa(s) de rodagem (m) R2 
#32 Largura da faixa de rodagem de acesso (m) R2 

#43B Tipo de concepção/construção R2, R4 
#100 Importância estratégica R2, R3 
#53 Gabarit mínimo vertical sobre a ponte(m) R2 
#19 Desvio implicado com o fecho(km) R3, R4 

#36A Guardas de protecção R4 
#36B Transição guardas acessos-tabuleiro R4 
#36C Guardas dos acessos R4 
#36D Remate das guardas dos acessos R4 

 

.

 

Figura 3.11 – Directriz de cálculo do REG (Almeida, 2003) 

 

3.3.1.1. Rácio de Segurança Estrutural – R1 

Este rácio avalia a segurança estrutural da ponte, atingindo o valor máximo de 55% quando a condição 
das componentes da estrutura bem como a sua capacidade de carga cumprem os critérios 
estabelecidos, na figura 3.12. 
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Figura 3.12 – Directriz de cálculo do R1 (Almeida, 2003) 

 

O Índice de Capacidade de Carga (ICC) é determinado através da metodologia descrita na secção 
2.3.2.3. Ao contrário dos outros itens, este exige cálculos estruturais, de modo a determinar a 
capacidade de carga de uma ponte em deterioração, o que para grande parte das pontes, em especial as 
pontes de alvenaria antigas pode revelar-se bastante complexo e incerto devido à ausência 
homogeneidade dos materiais e ausência dos planos de execução. 

Note-se que no cálculo do R1 de uma ponte corrente, no caso de não ter sido determinado o ICC, este 
item apenas depende de duas classificações de carácter altamente subjectivo (estado da infraestrutura e 
da superestrutura), determinadas pela atribuição de uma pontuação de 0 a 9, consoante a opinião do 
inspector (2.3.2.2) 

 

3.3.1.2. Rácio de Funcionalidade – R2 

Este rácio avalia o nível de funcionalidade da obra. Varia entre 0 e 30%, atingindo o valor máximo 
quando as características da ponte não condicionam o serviço da via. Por exemplo, no caso de a 
largura total da(s) faixa(s) na ponte não ser suficiente para escoar o tráfego médio diário, este valor é 
diminuído. 

O cálculo de R2 é feito subtraindo ao seu valor máximo (30%) os parâmetros redutores J, G, H e I de 
acordo com o explicitado na figura 3.13. 

O parâmetro J varia entre 0 e 13% e é o resultado de seis factores intermédios (A2, B2, C2, D2, E2 e 
F2). Na determinação destes factores entram os itens: 

� Estado do tabuleiro (#58) – A2; 
� Avaliação estrutural (#67) – B2; 
� Avaliação da geometria do tabuleiro (#68) – C2; 
� Avaliação das limitações espaciais (#69) – D2; 
� Resposta face ao canal de água (#71) – E2; 
� Apreciação do alinhamento dos acessos (#72) – F2. 
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Figura 3.13 – Directriz de cálculo do R2 (Almeida, 2003) 
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A natureza de classificação em cada um destes itens é, na versão anterior do Recording Guide, muito 
subjectiva na medida em que é feita uma avaliação sem base em alguma norma, sendo atribuída a 
classificação de cada um dos itens com base na “opinião” do inspector. A nova versão indica alguns 
novos métodos de avaliação, baseados em métodos de carácter objectivo, que são abordados na secção 
4.2. 

 

A classificação de cada um dos factores (A2 a F2) é máxima quando ao item em análise corresponde 
uma avaliação igual ou inferior a 3 (significando “Grave”, no item 58, ou “Acções correctivas 
urgentes” nos itens 67 a 71). Por outro lado os factores são anulados quando a avaliação dos itens é 
igual ou superior a 6 (significando “Satisfatório”, no item 58, ou “Correspondente ao critério mínimo 
actual” nos itens 67 a 71). 

 

O somatório de G e H tem um máximo de 15%. Enquanto que o G atinge o seu valor máximo de 5% 
caso o “afunilamento” da estrada na ponte seja superior a 0,6m, o parâmetro H avalia a adequabilidade 
da largura da estrada na ponte face ao tráfego médio diário que circula nela, penalizando R2 num 
máximo de 15%. 

 

O parâmetro I vale 2%, anulando-se quando, numa ponte não estratégica, o gabarit mínimo vertical 
sobre a ponte for igual superior a 4,26m ou, numa ponte estratégica, o gabarit mínimo vertical sobre a 
ponte for igual ou superior a 4,87m, que é a altura necessária para a passagem dos veículos dos 
bombeiros (Almeida, 2003). 

 

3.3.1.3. Rácio de Utilidade Pública – R3 

Aqui é avaliada a importância da ponte para o sistema viário envolvente, bem como a sua importância 
estratégica do ponto de vista de segurança do país ou das populações (quando são, por exemplo, 
fundamentais para chegar a um hospital).  

O cálculo deste rácio, explicitado na figura 3.14, é efectuado subtraindo ao valor máximo de R3 (15%) 
os factores A3 e B3. 

 

 

Figura 3.14 – Directriz de cálculo de R3 (Almeida, 2003) 
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Sendo o A3 determinado pela expressão: 

 

%15

%85

21
320000

3 ×
+×

×=
RR

TMDADesvio
A   (3.1.) 

 

e B3 atingindo o seu valor máximo numa ponte estratégica, conclui-se que o R3 é tanto menor quanto: 

- Maior for o volume de tráfego; 

- Maior for o desvio implicado com o fecho; 

- Menor a segurança estrutural e funcionalidade 

- Maior a importância estratégica. 

Ao contrário dos outros rácios, o rácio de Utilidade Pública representa maior “utilidade pública” 
quando atinge menores valores, ou seja, as pontes nas condições referidas serão mais rapidamente 
eleitas para uma intervenção. 

 

3.3.1.4. Rácio de Reduções Extraordinárias – R4 

Este rácio, explicado na figura 3.15, pode ser aplicado quando o somatório dos rácios referidos 
anteriormente – R1, R2 e R3 – for igual ou superior a 50%. 

 

 

Figura 3.15 – Directriz de cálculo do R4 (Almeida, 2003) 

 

O valor do rácio é obtido pelo somatório dos três parâmetros A4 (0 a 5%), B4 (0 a 5%) e C4 (0-3%), 
podendo atingir um máximo de 13%. 
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O parâmetro A4 induz reduções no REG em função do desvio do tráfego em caso de fecho da ponte, 
até um máximo de 5%, segundo a equação 4.2: 

 

411109,74 DesvioA ××= −   (3.2.) 

 

O B4 penaliza as estruturas cujo tipo de concepção está associado a um elevado risco, como por 
exemplo pontes com partes estruturais ao alcance de embate de um veículo que circule sobre a ponte. 

Finalmente, o parâmetro C4 avalia as guardas de protecção existentes (ou ausentes) penalizando as 
pontes cujas guardas estejam em mau estado ou não cumpram os requisitos de segurança. Embora em 
Portugal ainda não esteja aplicada nem desenvolvida nenhuma norma que regule estes sistemas de 
protecção, desenvolvimentos futuros no âmbito da (LNEC, 2005a, LNEC, 2005b) poderão vir ser úteis 
para a classificação destes itens. 

 

3.3.1.5. Interpretação do Rácio de Eficiência Global 

Deste modo, o rácio de eficiência global classifica a ponte numa escala de 0 a 100% quanto ao seu 
grau de “suficiência”, sendo tanto maior quanto: 

- Maior o R1 e maior a sua segurança estrutural; 

- Maior o R2 e maior a sua funcionalidade; 

- Maior o R3 e menor sua utilidade pública; 

- Menor o R4 e menores as reduções extraordinárias (penalizações). 

Assim, um valor alto do REG indica que a ponte está em bom estado, e um valor baixo indica urgência 
de realização de obras de reparação, reabilitação ou reforço. 

Interessa ainda referir que este rácio apenas analisa o grau de suficiência da ponte, isto é, se a ponte 
está apta a cumprir a sua função. Por exemplo, na avaliação estrutural, o estado das componentes 
estruturais apenas necessita de estar no nível 6 (com o significado “Satisfatório”) para não imporem 
penalizações, sendo indiferente para a classificação final se estas estiverem em melhores estados de 
conservação. 

 

3.3.2. DEFINIÇÃO DE PONTE “ESTRUTURALMENTE DEFICIENTE” E “FUNCIONALMENTE OBSOLETA” 

Embora o REG avalie a eficiência geral de uma ponte, por este Rácio ter em conta vários parâmetros 
simultaneamente é possível que um parâmetro em estado crítico seja atenuado por outros em melhor 
estado e, portanto, que uma situação crítica não seja reflectida pelo REG.  

Os conceitos de ponte “Estruturalmente Deficiente” e “Funcionalmente Obsoleta”, abordados 
superficialmente na secção 2.3.2.3, são um complemento classificativo das pontes. Seguem o mesmo 
conceito de cálculo do REG, isto é valores dos itens da Base de Dados são confrontados com 
determinados critérios, e a classificação é o resultado do cumprimento ou não dos mesmos. 

Assim, uma ponte “Estruturalmente Deficiente” é uma ponte que, independentemente da classificação 
que obtém no Rácio de Eficiência Global, cumpre simultaneamente os critérios da figura 3.16 e da 
figura 3.17, e por isso pode estar em risco de ser incapaz de suportar as cargas a que está sujeita. 
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Uma ponte é considerada “Funcionalmente Obsoleta” quando cumpre ambos os critérios da figura 
3.16 e da figura 3.18, podendo não estar por isso adequada a tráfego a que está sujeita. 

 

 

Figura 3.16 – Condições para uma ponte ser classificável como Estruturalmente Deficiente ou Funcionalmente 

Obsoleta (Almeida, 2003, FHWA, 1995) 

 

 

Figura 3.17 – Condições para uma ponte ser considerada Estruturalmente Deficiente (Almeida, 2003, FHWA, 

1995) 

 

 

Figura 3.18 – Condições para uma ponte ser considerada Funcionalmente Obsoleta (Almeida, 2003, FHWA, 

1995) 
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3.3 POLÍTICA DE DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES  

Os indicadores referidos anteriormente na secção 3.2 – REG, rácios parciais, classificação estrutural e 
funcional – podem ser usados como ferramentas de apoio à decisão num sistema da gestão de pontes 
na medida em que permitem organizar e hierarquizar as pontes em função da urgência de 
implementação de medidas correctivas. Conhecidas as classificações obtidas para cada ponte, a 
entidade gestora pode utilizar esses dados directamente ou em conjunto com outros dados para 
agendar as intervenções no parque de pontes. 

A título de exemplo, refere-se que o U.S. Department of Transportation – Federal Highway 
Administration aplica as condições na figura 3.19, e portanto os valores obtidos através da 
metodologia descrita na secção anterior, na decisão de alocação de fundos de financiamento. 

 

 
Figura 3.19 – Condições para uma ponte se poder candidatar à obtenção de fundos de financiamento da sua 

reabilitação ou substituição (Almeida, 2003, FHWA, 1995) 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O RÁCIO DE EFICIÊNCIA GLOBAL  

O cálculo do REG é completamente autónomo e objectivo e, após vários anos a ser utilizado pelo 
governo americano para decisão da alocação de fundos, tudo indica que fornece avaliações coerentes 
com o grau de “suficiência” global da ponte. 
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Isto vem a reforçar a ideia de que a qualidade da avaliação do REG e, consequentemente, a 
consistência do grau de eficiência da obra obtido, depende apenas da qualidade dos dados recolhidos 
nas inspecções. Assim, uma avaliação que prime pela ausência de subjectividade é tanto mais coerente 
quanto mais objectivas forem as informações disponíveis. 

Deste modo, torna-se imperativo que os critérios de avaliação nos itens utilizados no cálculo tentem 
ser o mais livres de subjectividade possível. No entanto, a título de exemplo, a avaliação dos itens 59 
(estado da superstrutura) e 60 (estado da infra-estrutura), que podem corresponder até 55% do valor do 
REG, dependem grandemente de uma análise subjectiva do inspector, como foi comprovado na secção 
2.3.2.2. 

Por outro lado, o Recording Guide alterou os critérios de avaliação dos itens 67, 68, e 69 (avaliação 
estrutural, avaliação da geometria do tabuleiro, avaliação das limitações espaciais respectivamente). 
Assim, enquanto na versão utilizada na tese de Almeida (2003) estes itens sofriam uma avaliação 
qualitativa de 0 a 9, um pouco semelhante à utilizada na classificação dos estados dos elementos da 
ponte, na nova versão do Recording Guide, que foi utilizada no presente trabalho, foram definidas 
tabelas (ver secção 4.2) que facilmente indicam as classificações dos itens 67, 68 e 69 através de 
parâmetros objectivamente mesuráveis registados noutros itens (como o item 51 – largura total da(s) 
faixa(s) de rodagem). 
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4 

ALTERAÇÕES AO “REGPONTES”  
 

 

4.1. ENQUADRAMENTO  

Neste capítulo são apresentadas as alterações feitas à versão do programa REGpontes desenvolvido 
por Almeida (2003). 

Entre as muitas alterações ao programa inicial de carácter meramente funcional (que não serão 
abordados com pormenor neste trabalho) estão a criação de novos quadros auxiliares à pesquisa que 
permitem uma procura mais fácil e a inserção de algoritmos que impossibilitam a existência de 
registos com o mesmo código. 

A mecânica do programa foi alterada de modo a ser possível ter vários registos da mesma ponte em 
vários instantes no tempo, dependendo da data da inspecção a que o registo se refere. Foram ainda 
adicionados itens (It. 31, It. 32, It. 33) na base de dados relativos à classificação do ambiente conforme 
a norma NP EN 206-1 (IPQ, 2007), que no futuro poderão ser utilizados para a previsão de 
deterioração dos materiais da ponte e determinação da vida útil do betão (LNEC, 2005a, LNEC, 
2005b). 

As alterações mais importantes são abordadas com pormenor nas secções seguintes deste capítulo e 
referem-se às actualizações propostas pela nova versão do Recording Guide (FHWA, 1995) no método 
de avaliação dos itens: 

� 67 (avaliação estrutural); 
� 68 (avaliação da geometria), onde é feita uma proposta para melhor responder às regras 

do traçado vigentes em Portugal. 
� 69 (avaliação das limitações espaciais). 

 

 

4.2. ACTUALIZAÇÕES DOS ITENS 67, 68 E 69 

Estes itens avaliam a “adequação” da ponte, a nível estrutural (#67), a nível de largura de faixa de 
rodagem (#68), e a nível de limitações espaciais sob a ponte (#69). 

A tabela classificativa para estes itens (quadro 4.1) consiste na correspondência de um número inteiro 
a uma descrição qualitativa. Quanto maior o número atribuído a um destes itens, maior o nível de 
adequação do componente avaliado. 
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Quadro 4.1 – Classificações para os itens 67, 68 e 69 (FHWA, 1995) 

Código Descrição 
0 Ponte fechada 
1 Não usado 
2 Substituição urgente 
3 Acções correctivas urgentes 
4 Limite mínimo tolerável para manter como está 
5 Melhor que mínimo exigível para tolerar que não seja destruído 
6 Correspondente ao critério mínimo actual 
7 Melhor que o critério mínimo actual 
8 Correspondente aos critérios desejáveis 
9 Superior aos critérios desejáveis 
N Não aplicável 

 

A avaliação baseada unicamente nesta tabela consiste, portanto, numa análise qualitativa ao “aspecto 
geral” da ponte, e a opinião que o inspector tem quanto aos “critérios mínimos toleráveis”, “critérios 
mínimos actuais”, ou “critérios desejáveis” e qual destes a ponte consegue cumprir. 

Como é exposto adiante, de modo a impedir que vários inspectores tenham classificações diferentes 
para a mesma situação, o Recording Guide propôs alterações ao método de avaliação destes itens. As 
novas avaliações de geometria, estrutural e de limitações espaciais são feitas a partir de tabelas que 
confrontam parâmetros mesuráveis (como por exemplo, largura da faixa de rodagem) com valores 
estabelecidos em regulamentos. 

 

4.2.1. ITEM 67 – AVALIAÇÃO ESTRUTURAL 

Na versão anterior do Recording Guide esta avaliação é feita pela análise in situ da obra pelo 
inspector, na qual é observado o estado geral da obra e se esta apresenta insuficiências ou riscos 
estruturais. A avaliação pode ter em conta vários indicadores observáveis, como o nível de degradação 
e perspectivas de deterioração em elementos críticos, o nível de hiperstaticidade ou grau de 
sobredimensionamento aparente da obra. No entanto, esta análise baseia-se meramente em indícios 
observáveis sendo, portanto, uma abordagem pouco científica e com resultados imprecisos. 

A nova versão do Recording Guide indica que em pontes o valor deste item corresponde ao valor 
mínimo obtido nos itens 59 – Superstrutura, 60 – infra-estrutura, ou o valor obtido através da tabela 
4.2. Esta tabela está dividida pelos valores dos pesos normalizados dos veículos americanos. 

 

Na tabela é utilizado o Índice de Capacidade de Carga (ICC), descrito na secção 2.3.2.3. Porém, nas 
pontes estudadas não foi feita nenhuma análise estrutural deste tipo e portanto o ICC das obras da 
amostra é 99,0 (valor por defeito aconselhado pelo Recording Guide), o que corresponde a uma valor 
de 9 na tabela 4.2. Assim, para qualquer uma das pontes da amostra, a avaliação deste item 
corresponderá ao mínimo entre os itens 59 e 60. 
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Quadro 4.2 – Tabela auxiliar de avaliação estrutural (FHWA, 1995) 

Avaliação 
Índice de Capacidade de Carga (ton.) 
Tráfego médio diário anual– TMDA 

0 - 500 501 - 5000 >5000 
9 >32,4 >32,4 >32,4 
8 32,4 32,4 32,4 
7 27,9 27,9 27,9 
6 20,7 22,5 24,3 
5 16,2 18 19,8 
4 10,8 12,6 16,2 

3 
Classificação menor que 4 e a precisar de 

intervenção 

2 
Classificação menor que 4 e a precisar de 

substituição 
0 Ponte fechada devido à condição estrutural 

 

#67 Avaliação estrutural  

 
= mínimo #59 Estado da superestrutura 
 #60 Estado da Infraestrutura 
 Tabela 4.2 #29 Tráfego médio diário (TMD) 
  #66 ICC - Índice Capacidade Carga (ton) 
   

Figura 4.1 – Método de obtenção do item 67 (avaliação estrutural) 

 

4.2.2. ITEM 68 – AVALIAÇÃO DA GEOMETRIA DO TABULEIRO 

Como a avaliação da geometria do tabuleiro não era feita com base em nenhuma norma, era tido em 
conta apenas o grau de suficiência que a ponte aparentava ter à passagem do tráfego. Os gabarits 
horizontais eram analisados pelo modo de como o cruzamento de veículos em sentidos opostos 
afectava a fluência do tráfego. Os gabarits verticais eram avaliados no caso de imporem restrições à 
passagem de determinados veículos. 

Na nova versão, a avaliação da geometria do tabuleiro é dividida em duas partes e é feita pela 
aplicação de tabelas específicas com base nos regulamentos americanos: 

� gabarit mínimo vertical sobre o tabuleiro (quadro 4.3) 
� gabarit horizontal do tabuleiro (quadros 4.5, 4.6, 4.7, 4.8) 

A classificação final deste item é feita apenas quando a via principal passa sobre a ponte e corresponde 
ao valor mínimo obtido nas tabelas. 

 

Esta secção é concluída com uma proposta de um método classificativo do gabarit horizontal, baseado 
nas normas portuguesas em vigor. 
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4.2.2.1. Gabarit Vertical 

O gabarit mínimo vertical sobre a ponte é a altura mais condicionante à passagem de um veículo sobre 
a obra. Nos casos de pontes que não sejam condicionadas por um obstáculo em altura, o código 
atribuído a esta classificação parcial é 9. 

Esta avaliação confronta o gabarit vertical mínimo sobre a ponte (item #53) com a classe da estrada, 
de acordo com o disposto no quadro 4.3. 

Quadro 4.3 – Avaliação do gabarit mínimo vertical sobre a ponte 

Avaliação 
Gabarit mínimo vertical sobre a ponte (m) 

Classe da estrada 
A B C 

9 >5,18 >5,02 >5,02 
8 5,18 5,02 5,02 
7 5,10 4,72 4,72 
6 5,02 4,41 4,41 
5 4,80 4,34 4,34 
4 4,57 4,26 4,26 

3 
Classificação menor que 4 e a precisar de 

intervenção 

2 
Classificação menor que 4 e a precisar de 

substituição 
0 Ponte fechada 

 

No presente trabalho foi proposta a divisão das vias em classes denominadas A, B, e C, consoante o 
seu tipo de utilização. Apesar da classe da estrada que intervém na avaliação deste parâmetro não ser 
directamente definida num dos itens da Base de Dados do REGpontes, esta pode ser obtida través do 
item 26 (tipo de utilização da via principal). 

Embora o Recording Guide tenha feito esta divisão em classes de acordo com terminologia usada nas 
estradas dos Estados Unidos, a versão anterior do REGpontes já tinha adaptado o tipo de utilização 
(item 26) à terminologia portuguesa. Assim, paralelamente ao modelo americano os códigos do item 
26 foram agrupadas em três classes, da seguinte forma: 

Quadro 4.4 – Código e designação do tipo de utilização da via principal (#26) e código de classe atribuída 
 

Código do tipo 
de utilização 

da via 
Descrição no REGpontes 

Código da 
classe da via 

proposto 
1 Rural - via principal inter-regional 

A 
2 Rural - via principal regional 
6 Rural - via distrital B 
7 Rural - estrada municipal 

C 8 Rural - estrada secundária 
9 Rural - rua local 

11 Urbana - via principal inter-regional 
A 

12 Urbana - via principal regional 
14 Urbana - via distrital 

B 
16 Urbana - estrada municipal 
17 Urbana - estrada secundária 

C 
19 Urbana - rua local 
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4.2.2.2. Gabarit Horizontal 

Antes de avançar com a exposição da metodologia de avaliação do gabarit horizontal nas pontes é 
necessário chamar a atenção para a definição da terminologia utilizada. 

Ao contrário da definição de “faixa” pelas normas portuguesas, que apenas inclui a distância entre as 
guias exterior e interior da estrada, não incluindo portanto as bermas, o Recording Guide define a 
largura total das faixas de rodagem como a distância entre passeios ou a distância entre as guardas de 
segurança da via. Assim, a largura total das faixas de rodagem (#51) utilizada no REGpontes, e 
referida no presente trabalho, é definida pela descrição do Recording Guide, correspondendo ao 
somatório da largura das vias e das bermas. 

 

Na avaliação do gabarit horizontal esta largura é confrontada com o tráfego médio diário (#29), 
número de vias (#28A) e sentido de circulação (#102). Prevendo situações em que pontes possam 
obter diferentes avaliações para o gabarit horizontal, a classificação final na estrutura deve 
corresponder ao resultado da avaliação da secção transversal mais condicionante. 

 

Os tipos de perfil transversal referidos nas tabelas enquadram as seguintes situações: 

� Duas vias, com dois sentidos (ou o caso de ser uma via com um só sentido) – tabela 4.5 
� Uma via, com dois sentidos – tabela 4.6 
� Duas ou mais vias com um sentido – tabela 4.7 
� Rampas de acesso – tabela 4.8 

 

Quadro 4.5 – Avaliação do gabarit horizontal de faixas com duas vias e dois sentidos (FHWA, 1995) 

Avaliação 

Largura total da(s) faixa(s) de rodagem (m): 2 vias, 2 sentidos 
(m) 

Tráfego médio diário – TMDA 

0 - 100 101-400 
401-
1000 

1001-
2000 

2001-
5000 

>5000 

9 >9,8 >11,0 >12,2 >13,4 >13,4 >13,4 

8 9,8 11 12,2 13,4 13,4 13,4 

7 8,5 9,8 11 12,2 13,4 13,4 

6 7,3 8,5 9,1 10,4 12,2 13,4 

5 6,1 7,3 7,9 8,5 10,4 11,6 

4 5,5 6,1 6,7 7,3 8,5 9,8 (8,5)* 

3 4,9 5,5 6,1 6,7 7,9 9,1 (7,9)* 

2 Classificação menor que 3, e estrutura está aberta 

0 Ponte fechada 

*Os valores entre parêntesis devem ser utilizados quando o comprimento total da ponte tem mais de 60 metros. 
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Quadro 4.6 – Avaliação do gabarit horizontal de faixas com uma via e dois sentidos (FHWA, 1995) 

Avaliação 

Largura total da(s) faixa(s) 
de rodagem (m): 1 via, 2 

sentidos (m) 

Tráfego médio diário - 
TMDA 

0 - 100 >100 

9 - - 

8 <4,9 - 

7 4,6 - 

6 4,3 - 

5 4 - 

4 3,7 - 

3 3,4 <4,9 

2 
Classificação menor que 
3, e estrutura está aberta 

0 Ponte fechada 

 

Quadro 4.7 – Avaliação do gabarit horizontal de faixas com duas ou mais vias e um sentido (FHWA, 1995) 

Avaliação 

Largura total da(s) faixa(s) de rodagem (m): 2 ou mais 
vias, 1 sentido 

Auto-estradas I.P's ou I.C's 

2 vias, 1 
sentido 

3 ou mais vias 
2 vias, 1 
sentido 

3 ou mais 
vias 

9 >12,8 >3,7N+7,3 >12,8 >3,7N+5,5 

8 12,8 3,7N+7,3 12,8 3,7N+5,5 

7 12,2 3,7N+6,1 11,6 3,7N+4,6 

6 11,6 3,7N+4,9 11 3,7N+3,7 

5 11 3,7N+4,3 10,1 3,4N+3,0 

4 10,4 (8,8) 3,4N+3,7 
(3,4N+2,1) 

9,1 3,4N+1,8 

3 10,1 (8,5) 
3,4N+3,4 

(3,4N+1,8) 
8,2 3,4N+1,5 

2 Classificação menor que 3, e estrutura está aberta 

0 Ponte fechada 

 

*Os valores entre parêntesis devem ser utilizados quando o comprimento total da ponte tem mais de 60 metros. 
N corresponde ao número total de vias na estrutura 
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Quadro 4.8 – Avaliação do gabarit horizontal de rampas de acesso (FHWA, 1995) 

Avaliação 

Largura total da(s) 
faixa(s) de rodagem 

(m): 1 só sentido 

Rampas (#5C = 7) 

1 via 
2 ou mais 

vias 

9 >7,9 >3,7N+3,7 

8 7,9 3,7N+3,7 

7 7,3 3,7N+3,0 

6 6,7 3,7N+2,4 

5 6,1 3,7N+1,8 

4 5,5 3,7N+1,2 

3 4,9 3,7N+,6 

2 
Classificação menor 

que 3, e estrutura está 
aberta 

0 Ponte fechada 
 
*Os valores entre parêntesis devem ser utilizados quando o comprimento total da ponte tem mais de 60 metros. 
N corresponde ao número total de vias na estrutura 

 

A classificação do item 68 item segue a directriz expressa na figura 4.2: 

 

#68 Avaliação da geometria do tabuleiro  
    

Se: #5A Posicionamento da via principal na ponte ≠1  → #67 = N 
    
Senão:     
      
Tabela(s) a 
usar para 
gabarit 
horizontal 

Se: #28 Nº de vias sobre a estrutura =2  → 4.5 

 #102 Direcção do Tráfego Rodoviário =2 (Dois sentidos de circulação) 

     

Se: #102 Direcção do Tráfego Rodoviário =3 (1 só faixa c/ dois sent. circulação.) → 4.6 
      
 Se: #28 Nº de vias sobre a estrutura >1  → 4.7 

  #102 Direcção do Tráfego Rodoviário =1 (Um sentido de circulação) 
      
 Se: #5C Tipo de serviço da via principal =7 (Rampa, Ramal de ligação) → 4.8 
      
      
Gabarit vertical → 4.3 #53 Gabarit mínimo vertical sobre a ponte (m)   
  Classe da via sobre a ponte Se: #26 tipo de utilização da via principal ={1,2,11,12} → A 
   Se: #26 tipo de utilização da via principal = {6,14,16} → B 
   Se: #26 tipo de utilização da via principal ={7,8,9,17,19} → C 
      

Figura 4.2 – Método de obtenção do item 68 (avaliação da geometria) 

 

É importante notar que valores das tabelas foram retirados de um documento regulador norte-
americano, e que talvez, especialmente nos gabarits horizontais, estas não se apliquem às normas 
portuguesas. 
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Assim, é proposta no presente trabalho uma adaptação das normas do traçado da JAE (1994) à 
classificação do gabarit horizontal no item 68 – avaliação da geometria. 

 

4.2.2.3. Gabarit Horizontal (Proposta Baseada nas Normas Portuguesas em Vigor) 

É necessário que a proposta para avaliar este parâmetro siga as mesmas directrizes da metodologia do 
Recording Guide, isto é: 

� Ter preferencialmente o formato de tabela; 
� A tabela deverá utilizar itens da Base de Dados do REGpontes ou então parâmetros que 

possam ser directamente derivados desses itens; 
� A tabela deverá estabelecer uma correspondência entre esses parâmetros e os valores da 

tabela 4.1. 

As normas do traçado em vigor em Portugal, JAE-P3-94, definem larguras mínimas para as vias e 
bermas das estradas correntes de acordo com o quadro seguinte: 

Quadro 4.9 – Larguras mínimas para estradas correntes (JAE, 1994) 

Vias 

Situação normal 3,5m 

Velocidade base < 80 km/h 

VHP < 300 veíc./hora 
3,0 m 

Bermas 
VHP ≤ 200 veíc./hora 1,5 m 

VHP > 200 veíc./hora 2,5 m 

 

O volume horário de projecto (VHP) não consta nos itens da Base de Dados do REGpontes, no entanto 
é possível obter-se este valor através do tráfego médio diário anual, que corresponde ao item 29. 

O VHP é definido, para estradas com uma faixa com dois sentidos, como o volume de ponta numa 
direcção e pode ser calculado pela seguinte fórmula (IST, 2006): 

 

DKTMDAVHPd ××=  (4.1.) 

 

em que: 

VHPd – Volume Horário de Ponta numa direcção (veíc./hora); 

TMDA – Tráfego Médio Diário Anual (veíc./dia); 

K – proporção do volume de tráfego na ponta horária em relação ao tráfego diário; 

D – proporção do volume de tráfego na direcção principal durante o VHP. 

 

Através da fórmula anterior é, então, possível estabelecer uma correspondência entre o parâmetro 
VHP das normas do traçado portuguesas e o item 29 (TMDA) do REGpontes. 

Os coeficientes K e D são valores que normalmente variam dentro de intervalos definidos, de estrada 
para estrada, mas que dependem essencialmente do meio (rural ou urbano) em que a via se insere. De 
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modo a propor um método generalista para as pontes, foram propostos valores aproximados para a 
multiplicação de K e D, baseados em (IST, 2006), obtendo-se a seguinte conversão entre os valores 
dos VHP das normas e o TMDA: 

 

Quadro 4.10 – Valores propostos para a conversão do VHP para o TMDA 

Localização 
da estrada 

K * D 
TMDA veíc./dia 

VHP = 200 
veíc./hora 

VHP = 300 
veíc./hora 

Rural 0,05 1500 2300 
Urbana 0,13 4000 6000 

 
A definição do meio em que a ponte se insere (rural ou urbano) é retirado do item de código 26, 
exposto no quadro 4.4. Assim, ficam definidos os três parâmetros que entram no método de avaliação 
proposto: 

� Item 51 – Largura total da faixa de rodagem (m) 
� Item 29 – Tráfego médio diário anual (veículos / dia) 
� Item 26 – Tipo de utilização da via principal 

Com os valores obtidos no quadro 4.10 e admitindo que uma estrada rural em boas condições permite 
a circulação a 90km/h, os critérios mínimos estabelecidos pela norma portuguesa (quadro 4.9) para 
uma estrada de duas vias com dois sentidos, podem ser esquematizadas de acordo com a tabela 4.11, 
obtendo-se a largura total da faixa de rodagem (#51) pelo somatório de duas vias com duas bermas. 
 

Quadro 4.11 – Critérios mínimos propostos em função do TMDA 

 

TMDA (veíc./dia) 
Rural (90km/h) Urbana (50km/h) 

<1500 
1500-
2300 

>2300 <4000 
4000-
6000 

>6000 

Via (m) 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,5 
Berma (m) 1,5 2,5 2,5 1,5 2,5 2,5 

Largura total (m) (#51) 10 12 12 9 11 12 
 

O Recording Guide define, segundo a classificação da tabela 4.1, quatro tipos fundamentais de classes 
aos quais, para a construção da nova tabela, foram propostas pelo autor as determinadas exigências: 

� Critérios desejáveis (classificação de 8 e 9) – quando uma ponte supera as exigências 
normas do traçado JAE-P3-94 (quadro 4.11) 

� Critérios mínimos (classificação de 5, 6, e 7) – cumpre ou quase cumpre as designações 
do quadro 4.11  

� Limite mínimo tolerável (classificação de 4) – cumpre a largura da via mínima, mas as 
bermas só têm uma largura de 0,3 metros 

� Substituição urgente (classificação de 2) – não cumpre os limites mínimos estabelecidos 

 

A largura mínima para a berma deve ser deixada ao critério de uma entidade responsável pelas pontes. 
Neste caso utilizou-se o valor 0,3 metros, que segundo as normas da AASHTO (citado por Ribeiro, 
2008) é a distância de segurança mínima (desejável de 0,6 metros) entre um veículo parado e a guia 
limitadora da faixa de rodagem. 
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Embora a largura máxima das vias a que as normas do traçado referem seja de 3,75 m, esta apenas é 
utilizada em estradas de alta velocidade. Uma utilização desta largura numa estrada corrente 
normalmente não beneficia o escoamento do tráfego nem a segurança dos utentes, pelo contrário, a 
largura excessiva pode levar o condutor a atingir velocidades superiores ao regulamentado sem que se 
aperceba, devido à minoração do “efeito dinâmico”. Logo, admitiu-se que a largura de via desejável 
para estas estradas é de 3,5 metros. 

A tabela final proposta (quadro 4.13) segue os mesmos princípios das tabelas classificativas do item 
68 anteriores. No entanto, com o intuito de validar o modelo e como as pontes da amostra que irá ser 
estudada no capítulo 6 suportam apenas estradas correntes (e não I.P.’s, I.C.’s, ou auto-estradas), foi 
proposta uma tabela apenas para este tipo de vias. 

 

Quadro 4.12 – Definição de larguras de bermas e de vias para cada um dos patamares apreciativos 

 

TMDA (veíc./dia) 
Rural (máx. : 90 km/h) Urbano (máx.: 50 km/h) 

<1500 
1500-
2300 

>2300 <4000 
4000-
6000 

>6000 

2 Substituição urgente 
Não cumpre os critérios de 3 

3 Acções correctivas urgentes 
Via (m) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Berma (m) 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,6 
Largura total (m) (#51) 7,2 7,2 7,2 6,6 6,6 7,2 

4 Limite mín. tolerável para a manter como está 
Via (m) 3,3 3,3 3,3 3,0 3,0 3,3 
Berma (m) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Largura total (m) (#51) 7,7 7,7 7,7 7,2 7,2 7,7 

5 Melhor que mín. exigível para tolerar não destruída 
Via (m) 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,5 
Berma (m) 1,0 1,5 1,5 1,0 1,5 1,5 
Largura total (m) (#51) 9,0 10,0 10,0 8,0 9,0 10,0 

6 Correspondente ao critério mínimo actual 
Via (m) 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,5 
Berma (m) 1,5 2,5 2,5 1,5 2,5 2,5 
Largura total (m) (#51) 10,0 12,0 12,0 9,0 11,0 12,0 

7 Melhor que o critério mínimo actual 
Via (m) 3,5 - - 3,5 3,5 - 
Berma (m) 2,0 - - 1,5 2,5 - 
Largura total (m) (#51) 11,0 - - 10,0 12,0 - 

8 Correspondente aos critérios desejáveis 
Via (m) 3,5 - - 3,5 - - 
Berma (m) 2,5 - - 2,0 - - 
Largura total (m) (#51) 12,0 - - 11,0 - - 

9 Superior aos critérios desejáveis 
Via (m) - - - 3,5 - - 
Berma (m) - - - 2,5 - - 
Largura total (m) (#51) - - - 12,0 - - 
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Quadro 4.13 – Classificação proposta para o item 68 

Avaliação 

Largura total da(s) faixa(s) de rodagem (m): 2 vias, 2 sentidos 

TMDA (veíc./dia) 

Rural (máx. : 90 km/h) Urbano (máx.: 50 km/h) 

<1500 
1500-
2300 

>2300 <4000 
4000-
6000 

>6000 

2 Não cumpre os critérios de 3 

3 7,2 7,2 7,2 6,6 6,6 7,2 

4 7,7 7,7 7,7 7,2 7,2 7,7 
5 9,0 10,0 10,0 8,0 9,0 10,0 
6 10,0 12,0 12,0 9,0 11,0 12,0 
7 11,0 - - 10,0 12,0 - 
8 12,0 - - 11,0 - - 
9 - - - 12,0 - - 

 
 

4.2.3. ITEM 69 – AVALIAÇÃO DAS LIMITAÇÕES ESPACIAIS 

Na versão anterior, para a avaliação deste item eram tidas em conta as limitações espaciais que 
existiam debaixo da ponte, relativamente à passagem de água e detritos, navegabilidade, à intersecção 
de vias principais ou secundárias, entre outras. 

Na nova versão, este item é aplicável na situação em que a via principal passa por baixo da estrutura. 
Num cruzamento de duas estradas, a mais importante e à qual a avaliação será referida é a considerada 
via principal, mesmo que passe por baixo da ponte. 

A avaliação é em tudo semelhante à do gabarit vertical sobre a ponte, no quadro 4.3. No entanto é 
adicionada a hipótese de haver a passagem de uma ferrovia por debaixo da ponte, e daí o quadro 4.14 
apresentar mais uma coluna para este parâmetro. 

 

Quadro 4.14 – Avaliação do gabarit mínimo vertical sob a ponte 

Avaliação 

Gabarit mínimo vertical sob a ponte(m) 
Classe da estrada Caminho-

de-Ferro A B C 
9 >5,18 >5,02 >5,02 >7,01 
8 5,18 5,02 5,02 7,01 
7 5,10 4,72 4,72 6,85 
6 5,02 4,41 4,41 6,7 
5 4,80 4,34 4,34 6,4 
4 4,57 4,26 4,26 6,09 

3 
Classificação menor que 4 e a precisar 

de intervenção 

2 
Classificação menor que 4 e a precisar 

de substituição 
0 Ponte fechada 
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A directriz que esta classificação segue está esquematizada na figura seguinte: 

 

#69 Avaliação das limitações espaciais  
     
Gabarit vertical    → X6 #54A Gabarit vertical sob a estrutura(m)    
  Classe da via sob a ponte Se: #26 tipo de utilização da via principal ={1,2,11,12} → A 
   Se: #26 tipo de utilização da via principal ={6,14,16} → B 
   Se: #26 tipo de utilização da via principal ={7,8,9,17,19} → C 
   Se: # Tipo de via sob a estrutura =R → ferrovia 
      

Figura 4.3 – Método de obtenção do item 69 (avaliação das limitações espaciais) 
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5 

APRESENTAÇÃO DAS PONTES 
ESTUDADAS  

 

 

5.1. ENQUADRAMENTO  

Neste trabalho, as pontes seleccionadas para inspecção correspondem a um subconjunto das pontes 
inspeccionadas no âmbito da tese de Almeida (2003). Assim, antes de definir as pontes a analisar no 
presente trabalho, é importante enquadrar o grupo da amostra da dissertação precedente. 

 

5.2. AMOSTRA INICIAL  

Na tese de Almeida (2003), foram escolhidas pontes sob a jurisdição do Instituto das Estradas de 
Portugal (IEP), a actual Estradas de Portugal (EP), localizadas no distrito de Viana do Castelo. Numa 
primeira fase, foi feita uma selecção de 40 pontes que tinham dados de inspecção referentes a 2001. A 
selecção deste grupo foi efectuada seguindo determinados critérios de modo a obter uma amostra 
variada em termos de tipo de construção, idade, materiais, etc. Nesta fase, a introdução dos dados no 
REGpontes foi feita tendo apenas como base a informação nos relatórios de inspecção da EP.  

Na segunda etapa, este grupo foi restringido a uma amostra de 20 pontes, para uma análise mais 
profunda. A autora realizou uma campanha de inspecções com o objectivo de preencher lacunas de 
informação no REGpontes, que não eram abordadas nos relatórios de inspecção. 

 

A figura 5.1. esclarece a selecção das amostras feitas na primeira e segunda fases. Na figura 5.2. está 
representado um mapa com a localização das pontes correspondentes. 

 

Figura 5.1 – Enquadramento das pontes seleccionadas por Almeida (2003) para a amostra e sub-amostra  
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Figura 5.2 – Localização das pontes analisadas (Almeida, 2003) 
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5.3. AMOSTRA DO PRESENTE TRABALHO  

De maneira a poder ser feita uma validação adequada ao modelo proposto, era necessário que as 
pontes escolhidas para inspecção fornecessem dados relevantes para uma análise posterior. Assim, 
foram estabelecidos critérios iniciais a que as pontes teriam de verificar para serem seleccionadas. 

Da sub-amostra de Almeida, foi seleccionado um “subgrupo” de 12 pontes que correspondessem aos 
critérios definidos no âmbito do presente trabalho, apresentados no ponto seguinte. 

Para mais facilmente distinguir as diferentes amostras consideradas neste estudo, estas serão referidas 
da seguinte forma: 

� Amostra de 2003: refere-se ao conjunto de 20 pontes inspeccionadas e avaliadas na tese 
de Almeida (2003); 

� Amostra de 2008: refere-se ao conjunto de 12 pontes inspeccionadas e avaliadas no 
âmbito do presente trabalho. 

 

5.3.1. CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DA AMOSTRA DE 2008 

Inicialmente, foi considerada a hipótese de englobar nesta tese um sistema de classificação de juntas e 
de classificação de elementos de apoio baseados respectivamente em duas dissertações de mestrado de 
Lima (2006) e de Freire (2008). Assim, os critérios de selecção estabelecidos tiveram em conta os 
dados que eram necessários para a avaliação destas componentes segundo cada um dos métodos. 

Por outro lado, tanto o módulo das juntas como a avaliação da geometria do tabuleiro requerem o 
tráfego médio diário anual (TMDA) que circula sobre a ponte para o cálculo das pontuações, pelo que 
a existência destes valores nas pontes com juntas constitui um requerimento necessário para uma 
análise completa. 

Entendeu-se, também, que as pontes que sofreram alguma intervenção ao longo dos 5 anos 
proporcionariam uma análise interessante à evolução e ao possível “salto” na avaliação sofrido. 

Consequentemente, foram estabelecidos os seguintes critérios de preferência: 

� Existência de elementos de apoio; 
� Ter juntas de dilatação e existirem os dados relativos ao TMDA; 
� Reabilitadas há menos de 5 anos. 

 

5.3.2. SELECÇÃO DA AMOSTRA DE 2008 

A decisão das pontes a inspeccionar foi tomada tendo como base apenas alguns conhecimentos 
prévios, analisando fotografias da ponte, pesquisa na Internet de informação sobre as pontes, e os 
dados das inspecções anteriores, sem nenhuma visita anterior ao local. A existência da informação do 
TMDA foi inicialmente verificada com os registos na tese de Almeida (2003). Embora desactualizado, 
a existência deste valor para uma determinada ponte propõe presumivelmente a existência de um valor 
actualizado nos registos da EP, e seria utilizável tanto para o módulo das juntas de dilatação (capítulo 
4) como para a análise da geometria do tabuleiro (capítulo 4). 

O quadro 5.1. mostra a aplicação dos critérios de preferência a cada uma das 20 pontes da sub-
amostra, sendo que o código refere-se ao código que lhes é atribuído na tese de Almeida. A cada um 
dos critérios foi atribuída uma classificação consoante fosse comprovado (V), não confirmado (X), ou 
em que os dados recolhidos não fossem conclusivos (?). Para os elementos de apoio foi ainda 
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analisada a sua acessibilidade (por exemplo, a Ponte de Caminha – código 1 – ao atravessar um canal 
de água profundo não permite um acesso aos apoios pilares sem barco ou uma grua). 

 

Quadro 5.1 – Aplicação dos critérios de preferência às pontes da sub-amostra 

Código Elementos de 
Apoio 

Juntas de 
dilatação Reabilitada Informação de 

TMDA Relevância 

1 Acessibilidade 
difícil 

V ? V Juntas , 
Reabilitada 

2 Acessibilidade 
difícil 

V ? V Juntas 

3 V V V X Apoios,  
Reabilitada 

10 X X (?) V (?) V Reabilitação? 

11 X V (?) X V Juntas 

12 V (Acessibilidade 
difícil?) 

V ? V Juntas, 
Apoios? 

14 V V ? X Apoios 

17 X ? V V Reabilitação 

19 X V (?) ? V Juntas 

20 X V X V Juntas 

21 X ? ? X  

22 X X ? X  

23 X X ? X  

26 X X ? V  

27 X X ? V  

29 V (?) V (?) ? V Juntas, 
Apoios? 

31 V (Acessibilidade 
difícil?) 

V ? X Apoios 

32 X X ? V  

33 X X ? V  

38 X X (?) ? X  

 

Consequentemente, foi definido um grupo de 12 pontes que cumpriam pelo menos um dos critérios de 
preferência. 

 

5.3.3. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DE 2008 

Para uma primeira apresentação às obras seleccionadas neste trabalho, estas estão organizadas em 
fichas de identificação da figura 5.3 à figura 5.5. Cada ficha contém uma imagem da vista geral da 
ponte acompanhada de uma breve descrição das suas características principais (material estrutural 
principal, ano de construção ou de reconstrução, largura, comprimento, número de vãos e 
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comprimento do vão máximo) assim como a sua relevância (presença de juntas e TMDA, de apoios, 
ou se sofreu alguma intervenção) para o presente trabalho. 

 

Ponte de Caminha sobre o Rio Coura EN13 – km 91,96 Código numérico: 1 

 

Material Bet./Alv. Relevância  

(Re)construção 1950  Juntas 

Largura 7,6  Reabilitação 

Comprimento 369,5   

Nº de vãos 28   

Vão máximo (m) 14,8   

 
 

Ponte Internacional de Valença EN13 - km 119,35 Código numérico: 2 

 

Material Met./Alv. Relevância  

(Re)construção 1886  Juntas 

Largura 8,63   

Comprimento 337,6   

Nº de vãos 5   

Vão máximo (m) 70,3   

 
 

Ponte de Lanheses sobre o Rio Lima EN305 - km 23 Código numérico: 3 

 

Material Bet. Relevância  

(Re)construção 1982  Apoios 

Largura 11,5  Reabilitação 

Comprimento 1215,24   

Nº de vãos 41   

Vão máximo (m) 30,2   

 
 

Ponte de Portuzelo EN202 - km 3,201 Código numérico: 10 

 

Material Alv. Relevância  

(Re)construção 1951  Reabilitação 

Largura 8   

Comprimento 36,1   

Nº de vãos 5   

Vão máximo (m) 4,45   

 
Figura 5.3 – Pontes 1, 2, 3 e 10 da amostra 
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Ponte sobre o Ribeiro de S. Vicente EN202 - km 1,4 Código numérico: 11 

 

      Material Alv./Bet./Met. Relevância  

(Re)construção 1978/85  Juntas 

Largura 23,7  Apoios 

Comprimento 6   

Nº de vãos 3   

Vão máximo (m) 1,2   

 
 

Ponte sobre o Rio Âncora EN13 - km 81,96 Código numérico: 12 

 

Material Bet. Relevância  

(Re)construção 1950  Juntas 

Largura 18,1   

Comprimento 45   

Nº de vãos 1   

Vão máximo (m) 35   

 
 
 

P.S. Cam. Ferro em Caminha EN301 – km 0,35 Código numérico: 14 

 

Material Met./Bet/Alv. Relevância  

(Re)construção 1955  Juntas 

Largura 8,6  Apoios 

Comprimento 10,6   

Nº de vãos 1   

Vão máximo (m) 10,6   

 
 

Ponte sobre a Ribeira do Pêgo EN13 - km 71,71 Código numérico: 17 

 

Material Alv. Relevância  

(Re)construção ?  Reparação 

Largura 15,7   

Comprimento 21,85   

Nº de vãos 19   

Vão máximo (m) 1,15   

 
 

Figura 5.4 – Pontes 11, 12, 14 e 17 da amostra 
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P.S. ao Cam. Ferro em Seixas EN13 - km 93,43 Código numérico: 19 

 

Material Bet./Alv. Relevância  

(Re)construção 1965  Juntas 

Largura 12   

Comprimento 5,6   

Nº de vãos 1   

Vão máximo (m) 5,6   

 
 

Ponte sobre o Ribeiro de S. Vicente EN302-2 - km 1,74 Código numérico: 20 

 

Material Bet./Alv. Relevância  

(Re)construção ?  Juntas 

Largura 23,1   

Comprimento 4,4   

Nº de vãos 1   

Vão máximo (m) 1,2   

 
 

Ponte de Bertiandos EN202 - km 18,84 Código numérico: 19 

 

Material Met./Alv. Relevância  

(Re)construção ?  Juntas 

Largura 6,5  Apoios 

Comprimento 14,15   

Nº de vãos 1   

Vão máximo (m) 14,15   

 
 

Ponte de Santar EN202-1 - km 2,638 Código numérico: 31 

 

Material Met./Alv. Relevância  

(Re)construção 1890  Apoios 

Largura 4,26   

Comprimento 27,3   

Nº de vãos 2   

Vão máximo (m) 14,1   

 
 

Figura 5.5 – Pontes 19, 20, 29 e 30 da amostra 

 

Esta amostra será analisada com maior profundidade no próximo capítulo. 
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6 

ANÁLISE DE DADOS  
 

 

6.1. ENQUADRAMENTO  

O presente capítulo tem como objectivos principais: 

� Analisar as diferenças entre os resultados obtidos nas inspecções do ano de 2003 e as 
realizadas pelo autor; 

� Examinar a influência das alterações propostas ao REGpontes na classificação final e 
estudar as diferenças entre a avaliação da largura da faixa pela metodologia americana e 
pelo método avaliativo proposto baseado em normas portuguesas; 

� Analisar comparativamente a metodologia classificativa americana com o “Estado de 
Conservação” e propor uma regra de conversão entre os dois. 

 

De modo a cumprir os objectivos propostos, foi necessária a recolha de dados actuais e 
pormenorizados de cada uma das pontes e para isso foi realizada uma campanha de inspecções pelo 
autor. Devido à falta de meios auxiliares à inspecção que permitissem alcançar zonas de difícil acesso, 
os dados relativos ao estado de conservação de certos elementos em algumas pontes ficaram 
incompletos. No entanto, a consulta de seis relatórios de inspecção relativos aos anos de 2007 e 2008 
cedidos pela EP puderam colmatar algumas lacunas em seis dessas pontes: 

� Ponte de Caminha [1]; 
� Passagem Superior ao Caminho-de-Ferro em Caminha [14]; 
� Ponte nova sobre a Ribeira do Pêgo [17]; 
� Passagem Superior ao Caminho-de-Ferro de Seixas [19]; 
� Ponte de Bertiandos [29]; 
� Ponte de Santar [31]. 

A título de exemplo, na ponte de Santar, o apoio intermédio, a parte inferior do tabuleiro e o encontro 
da margem direita estavam inacessíveis pelo que a vistoria desses elementos consistiu na sua 
observação através de binóculos. Mais especificamente, a inspecção do tabuleiro da ponte realizada 
pelo autor, que não acusou grandes anomalias, apenas uma corrosão não acentuada nos elementos 
metálicos, revelou-se bastante incompleta quando comparada com o relatório de inspecção da EP, que 
alertava para em certas zonas haver “corrosão com perda de secção originando orifícios”, entre outras 
anomalias que não tinham sido detectadas. A disparidade nas outras cinco pontes não foi tão grande, já 
que as suas dimensões e acessibilidade permitiam uma inspecção adequada à maioria dos elementos. 

Ainda se teve acesso à nota técnica referente ao projecto de execução da reabilitação e reforço da 
ponte de Lanheses, que descrevia detalhadamente as intervenções feitas, verificadas durante a 
inspecção pelo autor. 
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Este capítulo está organizado da seguinte maneira: 

Comparação entre a amostra de 2003 e a amostra de 2008, onde são confrontados os dados das 
vinte pontes estudadas em 2003 em (Almeida, 2003) com os dados recolhidos em doze dessas pontes 
em 2008. Inicialmente é feita uma análise às características de cada uma das amostras e, após a 
caracterização e análise pormenorizada de algumas pontes, serão estudadas as diferenças registadas 
nas inspecções de cada ano para as doze pontes. 

Influência da actualização do método de avaliação, reservado à análise do impacte que a 
actualização do REGpontes teve nos resultados e à comparação da avaliação da largura do tabuleiro 
baseada nas normas portuguesas com a avaliação segundo o modelo americano 

Conversão do estado de conservação da EP para classificações NBI, que apresenta uma proposta 
de um método de conversão entra as duas classificações e a sua validação. 

 

6.2. COMPARAÇÃO ENTRE A AMOSTRA DE 2003 E A AMOSTRA DE 2008 

Esta secção apresenta a comparação entre os dados e resultados do REGpontes obtidos anteriormente 
em 20 pontes na dissertação de Almeida (2003), e as 12 pontes da amostra do presente trabalho. 

 

6.2.1. CARACTERIZAÇÃO DAS DUAS AMOSTRAS 

As conclusões alcançadas pela comparação das duas amostras serão tanto mais conclusivas quanto 
maior a semelhança entre os dois grupos de pontes, mantendo a diversidade das características das 
pontes. É de esperar, contudo, que com a redução do grupo de 20 para 12 pontes se percam algumas 
características representativas. 

Como previsto, a ausência de juntas e de elementos de apoio nas pontes de alvenaria reduziram este 
subgrupo, como se ilustra na figura 6.1. 

As pontes de grandes vãos e de grande comprimento estão mais susceptíveis a diferenças de 
temperatura e, por conseguinte, exigem estruturas com juntas de forma a absorver as dilatações. Isto 
conduziu a um aumento percentual das pontes de maiores vãos, com mais do que 12 metros (figura 
6.2) e nas de grande comprimento, com mais de 200 metros (figura 6.3). 

 

 

Figura 6.1 – Caracterização da amostra 2003 e a amostra 2008 de acordo com o material principal das pontes 

Amostra 2003 - Material

20%
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Figura 6.2 – Caracterização da amostra 2003 e a amostra 2008 de acordo com o vão máximo nas pontes 

 

 

Figura 6.3 – Caracterização da amostra 2003 e a amostra 2008 de acordo com o comprimento total das pontes 

 
Um dado muito importante para a classificação das pontes é o seu tráfego médio diário anual 
(TMDA). Para além de revelar a sua importância para os utentes da rede viária, o TMDA compõe 
também uma parte importante da solicitação estrutural a que as componentes das pontes estão sujeitas. 

A construção do IP9 e do novo troço do IC1 revitalizaram o funcionamento da rede viária de Viana do 
Castelo. Considerou-se por isso que a obtenção de dados posteriores à construção das novas vias é 
uma medida importante para a caracterização correcta da rede. 

Os dados utilizados na classificação de cada uma das 12 pontes foram definidos inicialmente a partir 
das informações dos dados de contagem da tabela 6.1 (que apresenta os dados de tráfego recolhidos 
pela EP para cada via e ponto quilométrico) em conjunto com a figura 6.4 (que localiza num mapa da 
rede viária os pontos de contagem respectivos e cada uma das pontes em estudo, associando-as aos 
seus códigos numéricos). Porém, em alguns casos, as informações das contagens da EP não foram 
suficientemente conclusivos e, por isso, na definição dos dados da tabela 6.2 utilizaram-se métodos 
diferentes. 
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Quadro 6.1 – Registos de TMDA (adaptado de Estradas de Portugal, 2006) 

Via 
Ponto 

quilométrico 
[km] 

Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) 

Anual 
Percentagem 

pesados 
Ligeiros Pesados 

IP1 0,1 17952 19% 14541 3411 

EN101 

15 10893 6% 10242 651 

25,5 2631 18% 2164 467 

46,1 3742 7% 3471 271 

53,6 13428 3% 12994 434 

EN103 2,05 9328 9% 8524 804 

EN13 

109,25 13342 6% 12532 810 

96,35 12464 14% 10741 1723 

70,3 21021 9% 19227 1794 

EN201 

6,75 3051 10% 2746 305 

20,9 2400 14% 2061 339 

41 6524 11% 5806 718 

EN202 
26,55 1358 5% 1289 69 

1,8 6719 8% 6192 527 

EN203 

41,1 4321 7% 4005 316 

24,8 4637 9% 4212 425 

6,1 8557 15% 7260 1297 

EN204 7,9 4417 12% 3870 547 

EN302 4,6 1259 12% 1109 150 

EN303 
11,85 3739 11% 3324 415 

21,65 1877 9% 1700 177 

EN306 19,4 4119 9% 3763 356 

EN308 

4,15 7442 6% 7015 427 

18,45 4534 11% 4020 514 

7,45 7744 7% 7217 527 

IC28 3,25 5183 8% 4788 395 

Ligação IC1-IP9 0,2 42433 5% 40360 2073 

 
 

O quadro 6.2 mostra que apesar da diferença de apenas cinco anos entre as duas amostras e da 
construção de novos itinerários, houve um incremento significativo no TMDA da maior parte das 
pontes, alertando para o facto de as pontes num curto período de tempo sofrerem um grande aumento 
nas suas solicitações, tanto estruturais como de funcionalidade. 
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Figura 6.4 – Mapa da rede viária com a localização dos pontos de contagem (adaptado de Estradas de Portugal, 

2006) e respectivos TMDA e a localização das pontes 

 

Quadro 6.2 – Comparação entre os TMDA da amostra 2003 e da amostra 2008 

Ponte TMDA Am.1 TMDA Am.2 Diferença Variação 
1 10347 12464 *** +2117 +20% 
2 1000 4903 ** +3903 +390% 
3 8000 8000* 0 0% 

10 18000 10000 **** -8000 -44% 
11 18660 18660 * 0 0% 
12 10347 12464 *** +2117 +20% 
14 4000 4000 * 0 0% 
17 10347 21021 +10674 +103% 
19 10347 12464 *** +2117 +20% 
20 10000 10000 * 0 0% 
29 7104 3000 **** -4104 -58% 
31 2000 2000 * 0 0% 

* Dados inconclusivos em que a opção de adoptar os valores da amostra anterior pareceu razoável 
** Dados retirados de (MOPTC ; Ministerio do Fomento, 2004) 
*** Dados das contagens de 2005 (Estradas de Portugal, 2006) 
**** Foi construída uma auto-estrada paralela a estas vias admitindo-se, apesar da possível existência de um aumento de tráfego global no 
período de cinco anos (que não foi possível quantificar), que o valor do TMDA é o TMDA antigo subtraído do TMDA dos lanços paralelos 
do IP9. 
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Interessa referir que quer para a ponte de Portuzelo (código 10) quer para a ponte de Bertiandos 
(código 29), as únicas que apresentaram um decréscimo no tráfego, o valor do TMDA foi obtido pela 
subtracção do TMDA da amostra anterior (Almeida, 2003) pelo TMDA nos lanços paralelos do IP9 
em 2005, não se contando, portanto, com um possível acréscimo no tráfego global. Porém, considerar 
um TMDA superior não tem grande influência nos resultados finais, pois nesta duas pontes, supondo-
se por exemplo o dobro do TMDA (20000 e 6000 veículos/dia respectivamente), apenas é provocado 
um ligeiro decréscimo no R3 (0,6% e 0,9% respectivamente), não afectando significativamente o REG 
final. 
 

 

6.2.2. ANÁLISE PORMENORIZADA DE ALGUMAS DAS PONTES ESTUDADAS 

Neste ponto são apresentadas com pormenor três pontes das doze pontes da amostra: 

� A ponte de Caminha, que em 2004 teve um reforço estrutural num dos encontros e cuja 
informação de inspecção, complementada com o relatório da EP, traduziu uma subida do 
REG significativa; 

� A ponte de Lanheses, que sofreu muito recentemente uma grande intervenção de 
reabilitação e reforço estrutural e consequentemente uma grande subida no REG; 

� A passagem superior ao caminho-de-ferro de Caminha, que apresentou o pior rácio de 
eficiência global e o pior estado de conservação. 

 

 

Ponte de Caminha (código 1) 

A ponte de Caminha sobre o Rio Coura, construída em 1950, é uma ponte rodoviária que passa sobre o 
Rio Coura ligando Caminha a Seixas. O seu tabuleiro de 28 vãos é constituído por uma laje betonada 
“in situ”  e um sistema de vigas longitudinais pré-fabricadas em betão armado pré-esforçado que 
apoiam em pilares de alvenaria em pedra com capitel em betão armado, e encontros nas duas margens 
também em alvenaria de pedra com elementos de apoio do tipo fixo com placas em chumbo (ver 
fotografias das figuras 6.5 à 6.8). 

 

 

 

Figura 6.5 – Vista Sul da ponte 
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Figura 6.6 – Pormenores dos apoios intermédios e da face inferior do tabuleiro 

 

Figura 6.7 – Vista superior do tabuleiro para nascente e para poente com pormenor de sinalização 
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Figura 6.8 – Pormenor da junta de dilatação sobre o 1º pilar e da junta de dilatação no encontro nascente 

 

Os principais danos registados no relatório de inspecção são: 

� Fendas em blocos de alvenaria e nas juntas entre os blocos; 
� Marcas de corrosão das armaduras no betão armado dos capitéis dos apoios intermédios, 

com ligeira perda de secção; 
� Corrosão pontual nas vigas de longitudinais; 
� Fissuração do pavimento devido aos movimentos das juntas; 
� Junta no encontro nascente com abertura excessiva. 

 

Todos os elementos estruturais foram considerados estar em situação suficiente (nível 5 na 
classificação NBI). Os níveis ligeiros de deterioração, com mais incidência nas fissuras nas juntas 
entre os blocos de alvenaria da infraestrutura, não põem em causa a segurança estrutural e são apenas 
aconselhadas reparações não prioritárias. O valor obtido para o R1 foi de 45%, evidenciando um nível 
de segurança estrutural médio-alto. 

Quanto à funcionalidade da obra, a obra obteve uma classificação média-baixa. A largura das vias é 
insuficiente para o volume de tráfego (a largura de cada via é de apenas 2,9m para um tráfego médio 
diário em cada via de superior a 6000 veículos). Devido a isto o R2 sofreu uma redução de 15%. O 
estado do tabuleiro e a avaliação estrutural têm níveis insatisfatórios e reduziram o rácio da 
funcionalidade mais 3%, obtendo-se o valor final de 12 pontos percentuais para o R2. 

O R3 atingiu somente o 2%, pelo que se pode considerar que a utilidade pública da estrutura é muito 
elevada. Isto deve-se ao facto de haver um grande TMDA a utilizar esta ponte e de o desvio implicado 
ser mais de 13 km em caso de fecho. 
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Assim, o Rácio de Eficiência Global obtido foi de 59%, pelo que a ponte não necessita de uma 
intervenção urgente. 

Comparando com os valores de 2003, verifica-se que houve uma subida na classificação de todos os 
rácios.  

A nível de segurança estrutural, o R1 subiu de 30 para 45%, podendo, em primeira análise, justificar-
se isto com o recente reforço estrutural de um dos encontros (infraestrutura). Na realidade esta 
intervenção apenas pode explicar a subida da classificação do item #60 (estado da infraestrutura) de 
um nível 4 (“insuficiente”) para um nível 5, sem no entanto justificar a subida de 4 para 5 verificada 
no item #59 (estado da superestrutura). Uma explicação provável para esta alteração é o facto de a 
interpretação anterior considerar que as anomalias verificadas colocam os estados dos elementos da 
superestrutura num nível 4, tendo considerado que as patologias verificadas (perda de secção, erosão) 
já estão num nível avançado. Isto vem novamente a salientar a importância de uma distinção mais 
objectiva ou mesmo mensurável entre um nível ligeiro e um nível avançado de deterioração. A par 
desta diferença, a ponte foi, em 2003, considerada “estruturalmente deficiente”, o que indica a 
necessidade de uma intervenção importante a nível estrutural. 

Apesar de na classificação anterior o TMDA ser menor, o R2 de 2003 teve a mesma redução de 15% 
devido à insuficiência da largura da via. No entanto, como foi considerado que o tabuleiro estava em 
pior estado houve uma redução maior no R2, obtendo-se um valor final de 9%. 

A pior classificação anterior tanto a nível estrutural como a nível de funcionalidade acabou por 
diminuir o rácio de utilidade pública, que é sensível à importância de manter uma boa condição global 
da obra nas pontes mais úteis para a rede viária. 

Conclui-se que a diferente interpretação das anomalias acabou por ser o que teve maior impacto no 
REG, que de 2003 para 2008 subiu de 39% e “estruturalmente deficiente” para uma classificação de 
59%. 

 

Ponte de Lanheses (código 3) 

A ponte de Lanheses passa o Rio Lima, ligando as povoações de Geraz do Lima e Lanheses. Foi 
projectada pelo Professor Edgar Cardoso, tendo sido concluída a construção da obra em 1981. O 
tabuleiro é constituído por uma laje vigada pré-esforçada transversal e longitudinalmente com um 
funcionamento estrutural tipo “Viga Gerber”. A obra tem 30 metros de vão máximo sendo que os 41 
vãos em conjunto com os encontros perfazem 1269 m. 

 

 

Figura 6.9 – Alçado poente 
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Figura 6.10 – Alçado nascente 

 

 

 

Figura 6.11 – Vista inferior do tabuleiro 
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Figura 6.12. – Vista superior do tabuleiro 

Recentemente reabilitada, esta obra apresenta muito poucos defeitos, tendo como as anomalias mais 
relevantes apenas problemas de drenagem nas juntas dos encontros e alguns defeitos ligeiros muito 
pontuais no betão, como pequenas fissuras. 

 

Assim, não sendo evidenciado nenhum problema que pusesse em causa a segurança ou a durabilidade 
da obra, o R1 atinge o seu máximo de 55%, sendo a Ponte de Lanheses a única ponte da amostra 2008 
a alcançar esta marca. 

 

A funcionalidade padece do mesmo problema verificado na ponte de Caminha. A “meia faixa” 
(metade da faixa) tem uma largura inferior a 4,9 m para um TMDA superior a 1350 reduzindo o R2 
para 15%. O item da avaliação da geometria do tabuleiro acaba ainda por reduzir 2%, obtendo-se um 
valor de 13% (médio-baixo) para o rácio de funcionalidade. 

 

A utilidade pública desta ponte é baixa. O valor do R3 é de reduzido até aos 4%, em grande parte 
devido ao desvio de 20 km necessário no caso de fecho da obra. O valor acaba, no entanto, por ser 
superior ao da ponte de Caminha já que tem um TMDA menor e, portanto, menor importância na rede 
viária. 

 

Esta ponte atinge os 72%, o máximo REG registado na amostra de 2008, sendo uma pontuação alta 
devida em grande parte à boa condição dos elementos estruturais. 

 

Após a intervenção profunda que a ponte sofreu, o REG da obra subiu 34 pontos percentuais. Na 
amostra de 2003 esta ponte tinha um REG muito baixo (38%) e era considerada “estruturalmente 
deficiente”. No período entre 2005 e 2007 a ponte passou por um processo de reabilitação e reforço 
estrutural (como se pode constatar pela comparação entre as fotografias das figuras 6.11 e 6.13), que 
consistiu principalmente na: 

� Reparação e tratamento das superfícies de betão; 
� Substituição dos aparelhos e apoio; 
� Reforço do tabuleiro com pré-esforço exterior; 
� Reforço das fundações dos pilares. 
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Figura 6.13 – Pormenores da face inferior do tabuleiro (Almeida, 2003) 

 

Embora a reabilitação tenha sido apenas a nível estrutural, o que se reflectiu na grande subida do R1 
de 30 para 55%, tanto a funcionalidade (R2) como o rácio da utilidade pública (R3), tinham valores 
mais baixos do que os actuais (8 e 0% respectivamente), devido à penalização pelo mau estado 
estrutural e pela falta de segurança que a ponte indiciava.  

 

 

Passagem Superior ao Caminho-de-ferro em Caminha (código 14) 

A passagem superior ao caminho-de-ferro em Caminha foi construída em 1955, junto à estação 
ferroviária de Caminha. A ponte tem um tabuleiro do tipo misto aço-betão que vence um vão único de 
10,6m, constituído por uma laje betonada “in situ” apoiada num sistema de vigas metálicas que por 
sua vez se apoiam em encontros de alvenaria de pedra (ver fotografias das figuras 6.14 à 6.16). 
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Figura 6.14 – Alçado nascente 

 

 

Figura 6.15 – Pormenores dos encontros e da face inferior do tabuleiro 
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Figura 6.16 – Vistas da face superior do tabuleiro 

 

Os principais danos registados no relatório de inspecção são: 

� Corrosão nas vigas metálicas do tabuleiro, com algumas a sofrer delaminação na zona de 
apoio; 

� Armaduras do tabuleiro expostas e com corrosão; 
� Infiltração e acumulação de água na zona dos apoios; 
� Manchas de humidade na alvenaria dos encontros; 
� Juntas entre blocos de alvenaria dos encontros desguarnecidas; 
� Fissuração do pavimento na zona dos apoios; 
� Guarda corpos em mau estado devido a embate de veículo. 

 

Esta foi a ponte que obteve pior classificação a nível estrutural. Foi considerado que as vigas metálicas 
da superestrutura estavam numa fase avançada de deterioração, correspondendo a uma condição 
“Crítica” (segundo o quadro 2.3), pondo em causa a segurança da obra de arte. O valor obtido para o 
R1 foi de 0%, evidenciando o nível crítico para a segurança estrutural da ponte. 

 

A funcionalidade da ponte foi classificada como muito baixa (R2 = 5%), devido em grande parte ao 
grave estado do tabuleiro e da estrutura em geral. Ainda houve uma mais uma redução que reflecte um 
alinhamento dos acessos insuficiente. 

 

Por outro lado o rácio de utilidade pública é muito alto, mostrando que a ponte não tem muita 
importância para a rede viária. Existem várias alternativas de desvio para o TMDA de apenas 4000 
veículos que circula sobre a ponte, no caso de a encerrarem. O desvio em caso de fecho é de menos de 
1 km, bastante menos que para as pontes analisadas anteriormente. 

 

Adicionados os valores, o REG obtido para a ponte é um preocupante 17%. Apesar de terem sido 
implementadas restrições de carga (20 toneladas) e de velocidade (30 km/h) à circulação de pesados, o 
relatório da EP alertou para a passagem de um pesado durante a inspecção. Para além disto, a obra de 
arte foi considerada como “estruturalmente deficiente”, portanto, face aos resultados obtidos, 
considera-se que é de grande urgência a aplicação de acções correctivas a nível estrutural. 

 

Já em Almeida (2003) esta situação crítica era evidente. O REG obtido em 2003 foi de apenas de 20% 
e a ponte foi também considerada como “estruturalmente deficiente”. A nível de segurança estrutural, 
a ponte obteve uma classificação melhor (R1 = 15%), no entanto esta situação já referia o estado da 
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superestrutura e da infraestrutura como “graves”. O nível de funcionalidade manteve-se nos 5%, 
contudo, por ter sido considerado que o desvio implicado com o fecho era muito elevado, o rácio de 
utilidade pública de 2003 apresentava um valor nulo. 

 

Resta referir que esta ponte, nomeada “Ponte da Ladeira”, irá sofrer brevemente uma reabilitação e 
reforço estrutural sob a alçada da EP como se pode constatar pela fotografia da figura 6.17. 

 

 

Figura 6.17 – Placa identificadora de obra relativa à reabilitação e reforço estrutural da ponte 

 

6.2.3. ANÁLISE GLOBAL 

Neste ponto será feita a comparação entre os resultados obtidos no conjunto das 12 pontes em 2003 e 
em 2008. 

Para enquadrar, de forma resumida, os resultados obtidos nas pontes desta amostra, da figura 6.18 à 
6.20 são apresentados quadros com os gráficos dos rácios parciais (de R1 a R4) obtidos em cada 
ponte, acompanhadas dos seus valores, e respectiva variação entre as inspecções de 2003 e 2008. 

 

1 - Ponte de Caminha 
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  2003 2008 Variação  

Rácio de Eficiência Global  39,0% 58,5% +19,5% 
 

    
 

R1 - Rácio de Segurança Estrutural 30,0% 45,0% +15,0% 
 

 

 

R2 - Rácio de Funcionalidade 9,0% 12,0% +3,0% 
 

 

 

R3 - Rácio de Utilidade Pública 0,0% 1,5% +1,5% 
 

1 

 

R4 - Reduções extraordinárias do REG 0,0% 0,0% 0,0% 
 

 
 

  
 

2 - Ponte Internacional de 
Valença 
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 2003 2008 Variação  

Rácio de Eficiência Global 63,9% 61,3% -2,6% 
 

    
 

R1 - Rácio de Segurança Estrutural 45,0% 45,0% 0,0% 
 

 

 

R2 - Rácio de Funcionalidade 9,0% 9,0% 0,0% 
 

 

 

R3 - Rácio de Utilidade Pública 14,9% 14,3% -0,6% 
 

1 

 

R4 - Reduções extraordinárias do REG 5,0% 7,0% +2,0% 
 

 

  

Figura 6.18 – Pontes 1 e 2 da amostra 
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3 - Ponte de Lanheses 
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 2003 2008 Variação  

Rácio de Eficiência Global 38,0% 71,6% +33,6% 
 

    
 

R1 - Rácio de Segurança Estrutural 30,0% 55,0% +25,0% 
 

 

 

R2 - Rácio de Funcionalidade 8,0% 13,0% +5,0% 
 

 

 

R3 - Rácio de Utilidade Pública 0,0% 3,6% +3,6% 
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R4 - Reduções extraordinárias do REG 0,0% 0,0% 0,0% 
 

 

  
 

10 - Ponte de Portuzelo 
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 2003 2008 Variação  

Rácio de Eficiência Global 24,0% 68,3% +44,3% 
 

    
 

R1 - Rácio de Segurança Estrutural 15,0% 45,0% +30,0% 
 

 

 

R2 - Rácio de Funcionalidade 9,0% 11,0% +2,0% 
 

 

 

R3 - Rácio de Utilidade Pública 0,0% 12,3% +12,3% 
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R4 - Reduções extraordinárias do REG 0,0% 0,0% 0,0% 
 

 

  
 

11 - Ponte s/ Ribeiro S. 
Vicente 
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Rácio de Eficiência Global 29,2% 44,6% +15,5% 
 

    
 

R1 - Rácio de Segurança Estrutural 15,0% 15,0% 0,0% 
 

 

 

R2 - Rácio de Funcionalidade 14,0% 18,0% +4,0% 
 

 

 

R3 - Rácio de Utilidade Pública 0,2% 11,6% +11,5% 
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12 - Ponte de Âncora
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 2003 2008 Variação  

Rácio de Eficiência Global 47,8% 52,8% +4,9% 
 

    
 

R1 - Rácio de Segurança Estrutural 30,0% 30,0% 0,0% 
 

 

 

R2 - Rácio de Funcionalidade 10,0% 10,0% 0,0% 
 

 

 

R3 - Rácio de Utilidade Pública 7,8% 12,8% +4,9% 
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R4 - Reduções extraordinárias do REG 0,0% 0,0% 0,0% 
 

 
 

  
 

14 - PS sobre o Caminho 
de Ferro em Caminha 
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Rácio de Eficiência Global 20,0% 16,8% -3,2% 
 

    
 

R1 - Rácio de Segurança Estrutural 15,0% 0,0% -15,0% 
 

 

 

R2 - Rácio de Funcionalidade 5,0% 5,0% 0,0% 
 

 

 

R3 - Rácio de Utilidade Pública 0,0% 11,8% +11,8% 
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R4 - Reduções extraordinárias do REG 0,0% 0,0% 0,0% 
 

 
 

 

Figura 6.19 – Pontes 3, 10, 11, 12 e 14 da amostra 
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17 - Ponte nova s/ Ribº do 
Pego
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 2003 2008 Variação  

Rácio de Eficiência Global 49,9% 63,9% +14,0% 
 

    
 

R1 - Rácio de Segurança Estrutural 30,0% 45,0% +15,0% 
 

 

 

R2 - Rácio de Funcionalidade 9,0% 9,0% 0,0% 
 

 

 

R3 - Rácio de Utilidade Pública 10,9% 9,9% -1,0% 
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R4 - Reduções extraordinárias do REG 0,0% 0,0% 0,0% 
 

 
 

  
 

19 - PS de Seixas 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2003 2008

 

 

 2003 2008 Variação  

Rácio de Eficiência Global 68,2% 64,2% -4,0% 
 

    
 

R1 - Rácio de Segurança Estrutural 55,0% 45,0% -10,0% 
 

 

 

R2 - Rácio de Funcionalidade 15,0% 10,0% -5,0% 
 

 

 

R3 - Rácio de Utilidade Pública 1,2% 11,2% +10,0% 
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R4 - Reduções extraordinárias do REG 3,0% 2,0% -1,0% 
 

 
 

  
 

20 - Ponte s/ Ribº de S. 
Vicente
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Rácio de Eficiência Global 72,3% 69,3% -3,0% 
 

    
 

R1 - Rácio de Segurança Estrutural 45,0% 45,0% 0,0% 
 

 

 

R2 - Rácio de Funcionalidade 13,0% 12,0% -1,0% 
 

 

 

R3 - Rácio de Utilidade Pública 14,3% 14,3% 0,0% 
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R4 - Reduções extraordinárias do REG 0,0% 2,0% +2,0% 
 

 
 

 
  

29 - Ponte de Bertiandos 
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 2003 2008 Variação  

Rácio de Eficiência Global 42,4% 57,1% +14,7% 
 

    
 

R1 - Rácio de Segurança Estrutural 30,0% 45,0% +15,0% 
 

 

 

R2 - Rácio de Funcionalidade 7,0% 8,0% +1,0% 
 

 

 

R3 - Rácio de Utilidade Pública 5,4% 12,1% +6,7% 
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R4 - Reduções extraordinárias do REG 0,0% 8,0% +8,0% 
 

 
 

 
 

31 - Ponte de Santar 
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Rácio de Eficiência Global 29,8% 27,3% -2,5% 
 

    
 

R1 - Rácio de Segurança Estrutural 15,0% 15,0% 0,0% 
 

 

 

R2 - Rácio de Funcionalidade 4,0% 2,0% -2,0% 
 

 

 

R3 - Rácio de Utilidade Pública 10,8% 10,3% -0,5% 
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R4 - Reduções extraordinárias do REG 0,0% 0,0% 0,0%  

 

Figura 6.20 – Pontes 29 e 30 da amostra 
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A figura 6.21 apresenta, por ordem crescente, o REG obtido na amostra das 12 pontes em 2008 em 
comparação ao valor do mesmo parâmetro obtido em 2003, assim como as pontes que foram 
consideradas como Estruturalmente Deficientes – ESD. Com base nas informações fornecidas pela EP, 
acrescentou-se ainda informação naquelas que sofreram uma reabilitação profunda entre as duas 
inspecções. Para uma mais fácil leitura do gráfico, adicionou-se uma coluna no lado direito com as 
variações no REG entre 2003 e 2008.  

 

 

Figura 6.21 – Rácios de eficiência global para as pontes estudadas em 2003 e 2008 e indicação das pontes 

consideradas como estruturalmente deficientes 
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Figura 6.22 – Rácios parciais para as pontes estudadas em 2003 e 2008 

 

Os rácios obtidos em 2008 para o conjunto das 12 pontes variam entre um mínimo de 17% (na P.S. ao 
Caminho de Ferro de Caminha) e 72% (na ponte de Lanheses). Para a mesma amostra, em 2003 
obteve-se um mínimo de 20% (também na P.S. de Caminha) e um máximo de 72% (na ponte sobre o 
ribeiro de S. Vicente). 

 

Analisando o gráfico da figura 6.21 conclui-se que, ao contrário do que se poderia esperar, as 
classificações não traduziram uma degradação do parque de pontes ao fim de cinco anos, e mais de 
metade das pontes subiram no REG, sendo que a média do REG da amostra subiu 11 pontos 
percentuais entre 2003 e 2008, de 44 para 55%. Ainda, do grupo de seis pontes consideradas como 
“Estruturalmente Deficientes” em 2003, três (com os códigos 1, 3 e 29) deixaram de ser classificadas 
como tal.  

Embora tenham sido registadas reabilitações com reforço estrutural na ponte de Lanheses (código 3) e 
na ponte sobre a Ribeira do Pêgo (código 17), estas pontes não foram as únicas a subir o REG nem 
tão-pouco as que apresentaram subidas mais acentuadas. 

No caso geral, as subidas da pontuação nestas pontes podem ser explicadas pelo facto de a atribuição 
de classificações às anomalias ter um grau de subjectividade subjacente, implicando que diferentes 
inspectores possam atribuir diferentes classificações às mesmas anomalias. Como o R1, o rácio com 
maior peso no REG, depende unicamente da avaliação dos estados da superestrutura e da 
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infraestrutura, a classificação subjectiva das anomalias introduz um grau de incerteza e impõe 
variações no REG de inspector para inspector. Paralelamente, a pontuação atribuída a cada ponte 
dependerá sempre dos recursos disponíveis para avaliação das anomalias existentes. As pontes que não 
tinham relatórios de inspecção principal da EP nem permitiram inspecções conclusivas devido à 
inacessibilidade a alguns elementos (as pontes sobre o Ribeiro de S. Vicente [11] e [20], Ponte 
Internacional de Valença [2], e Ponte de Portuzelo [10]) levantam naturalmente mais dúvidas quanto à 
fiabilidade das classificações obtidas. 

Destas pontes de classificação mais incerta, verifica-se que a ponte de Portuzelo (código 10), que saiu 
da alçada da Estradas de Portugal, foi a obra da amostra que apresentou a maior subida no REG 
(44%), apesar de não haver registos de uma intervenção profunda. A grande subida do rácio de 
segurança estrutural R1 (ver figura 6.22), pode ser explicado pelo facto de os dados de 2008 desta obra 
terem sido recolhidos in situ sem recurso a equipamentos especiais de apoio à inspecção (como barcos 
ou gruas que permitissem alcançar zonas inacessíveis que pudessem estar em pior estado), nem se teve 
acesso a nenhum relatório de inspecção principal que pudesse revelar uma anomalia que baixasse o 
REG. Pelo contrário, os dados de 2003 foram baseados em relatórios de inspecções principais da EP 
que, provavelmente, registaram anomalias não verificadas durante a inspecção pelo autor. 

A comparação dos gráficos das figuras 6.21 e 6.22 mostra que o rácio da segurança estrutural é o rácio 
parcial com maior influência na variação do REG, já que a subida ou descida do valor do R1 coincidiu 
sempre com a subida ou descida do valor do Rácio de Eficiência Global. Em média, este rácio subiu 6 
pontos percentuais (de 30 para 36%), resultado das melhores classificações obtidas para os estados de 
conservação das componentes da ponte, o que acabou também por diminuir o número de pontes 
consideradas como “Estruturalmente Deficientes”. 

 

Pelo contrário, o R2 apresentou poucas diferenças entre as classificações de 2003 e 2008. Metade da 
pontuação (15%) deste rácio corresponde a um cálculo através de variáveis quantificáveis, obtendo-se 
objectivamente o nível de adequabilidade que a largura da faixa de rodagem proporciona ao tráfego 
médio diário. Apesar de haver algumas diferenças no TMDA de 2003 para 2008, o valor deste cálculo 
foi tomado como zero em quase todas as pontes, tal como havia sido registado em Almeida (2003), 
diminuindo automaticamente 15 pontos percentuais no total do R2.  

Assim, as pequenas diferenças registadas no rácio de funcionalidade devem-se a principalmente a 
alterações em alguns parâmetros que também entram no cálculo do R2, mas que têm algum nível de 
subjectividade inerente, como é o caso dos itens da adequabilidade da geometria do tabuleiro referidos 
no capítulo 4, que foram classificados sem ter qualquer legislação como base nem parâmetros de 
referência, apenas dependendo da experiência do inspector. 

 

Destaca-se nesta análise a ponte de Santar [31], que apresenta o nível de funcionalidade mais baixo, 
devido à reduzida largura da faixa de rodagem (2,40 m) para um tráfego médio diário de 2000 veículos 
em dois sentidos. 

 

O rácio de utilidade pública, que vale no máximo 15%, foi o que apresentou maiores flutuações entre 
2003 e 2008, apresentado um aumento da média na amostra de 5 para 10 pontos percentuais. A 
maioria das pontes apresentou uma subida neste valor, o que significa que as pontes da amostra 
apresentam uma menor utilidade pública na rede rodoviária. As construções do IP9 e do IC1 
reduziram em vários quilómetros os desvios em caso de fecho de algumas das pontes da amostra e 
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consequentemente a sua importância para a rede de estradas. Ainda, com o auxílio de ferramentas 
informáticas de mapas de estradas, obteve-se mais pormenorizadamente as rotas dos desvios em caso 
de fecho, o que na maior parte dos casos traduziu-se numa redução das distâncias a percorrer. 
Comparando os dados do REGpontes de 2003 e de 2008, verifica-se que em média, o desvio em caso 
de fecho desceu de 11 para 5 km, explicando grande parte da diminuição da importância logística das 
pontes e consequentemente o aumento do rácio de utilidade pública. 

 

As reduções extraordinárias (R4) só são aplicadas nas pontes que obtêm mais de 50% no REG. 
Comparativamente aos dados de 2003, em que se verificaram apenas reduções nas pontes 2 e 20, na 
amostra de 2008 este rácio parcial foi aplicado em 4 pontes (com os códigos 2, 19, 20 e 29), derivado 
do aumento do REG para valores acima de 50% e das piores classificações obtidas nas avaliações das 
guardas de segurança pelo autor. O maior valor para as reduções extraordinárias foi registado na ponte 
de Bertiandos [29]. Nesta ponte, que em 2003 tinha obtido valores do REG inferiores a 50% e 
consequentemente não correspondia aos critérios necessários para a aplicação das reduções 
extraordinárias, tanto a má classificação obtida para as guardas de segurança como o tipo de 
construção ser considerada de risco (ponte com asna sobre o tabuleiro) aumentaram o R4 para 8%. 

 

Resumindo, no que respeita à análise dos rácios parciais 6.22, pode verificar-se que: 

� O rácio relativo à segurança estrutural aumentou a sua média de 30% em 2003 para 36% 
em 2008, devido principalmente à subjectividade inerente das avaliações aos danos e 
anomalias nas componentes estruturais; 

� O rácio R2, com uma média de 10% inalterada entre as duas inspecções evidencia a baixa 
funcionalidade das pontes da amostra 

� O aumento do valor médio de R3 de 5 para 10% indica que a amostra apresenta menor 
utilidade pública. 

 

Assim, o acréscimo do REG médio da amostra é explicado pelo aumento do rácio de segurança 
estrutural média e pela diminuição da utilidade pública do conjunto. 

Os gráficos das figuras 6.23 à 6.28 comparam os valores obtidos, em 2003 e 2008, para o REG e 
respectivos itens parciais, agrupando as 12 pontes segundo: 

� O tipo de material da zona principal; 
� Comprimento da estrutura; 
� Vão máximo. 

Nas figuras, os gráficos encontram-se organizados da seguinte maneira: 

� Os gráficos 6.23, 6.25 e 6.27 confrontam os valores do REG obtidos em 2003 e em 2008 
divididos pelas categorias dos grupos representativos; 

� Os gráficos 6.24, 6.26 e 6.28 apresentam os principais resultados principais relativos a: 
- Segurança estrutural (traduzida pelo valor resultante da conversão do rácio R1 para 

uma escala de 0 a 100%); 
- Funcionalidade (traduzida pelo valor resultante da conversão do rácio R2 para uma 

escala de 0 a 100%); 
- Utilidade pública (traduzida pela inversão e conversão do rácio R3 para uma escala de 

0 a 100%, de modo a que um maior valor corresponda a uma maior utilidade pública). 
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Figura 6.23 – Valores médios do REG para as pontes da amostra em 2003 e 2008, agrupadas por tipo de 

material 

 

 

Figura 6.24 – Resultados médios da segurança estrutural, funcionalidade e utilidade pública obtidos para as 

pontes da amostra em 2003 e 2008, agrupadas por tipo de material 

 

Analisando a figura 6.23, pode verificar-se que o REG aumentou com maior incidência nas pontes de 
betão e de alvenaria, mantendo-se o grupo das pontes metálicas a categoria com menor eficiência 
global. Comparando as figuras 6.23 e 6.24 constata-se que a Segurança Estrutural acompanhou a 
tendência do REG, aumentando os valores nas pontes de betão e de alvenaria e mantendo a mesma 
percentagem nas pontes metálicas. 

A figura 6.24 revela que apesar de os dados indicarem haver uma maior “beneficiação” nas avaliações 
ao estado estrutural em 2008, esta não se reflecte nos dados das pontes metálicas, pois a segurança 
estrutural do grupo mantém o mesmo valor, ao contrário das pontes de alvenaria e de betão. As pontes 
de betão, a par das pontes de alvenaria, foram as que obtiveram melhores classificações a nível 
estrutural, sendo que as de betão, tendo também em mente o peso devido à grande intervenção e 
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reforço que a ponte de Lanheses sofreu, apresentaram uma subida do valor médio de R1 a um nível 
“Suficiente” (segundo a classificação NBI). 

Quanto à funcionalidade, como já tinha sido verificado numa análise anterior, não houve grandes 
flutuações de valores, e as pontes de metálicas continuaram a apresentar os valores bastante mais 
baixos do que as restantes pontes da amostra. 

A redução da utilidade pública teve maior incidência nas pontes de alvenaria e nas metálicas 
apresentando, contudo, uma descida também acentuada nas pontes de betão. 

 

Figura 6.25 – Valores médios do REG para as pontes da amostra em 2003 e 2008, agrupadas por comprimento 

da ponte 

 

 

Figura 6.26 – Resultados médios da segurança estrutural, funcionalidade e utilidade pública obtidos para as 

pontes da amostra em 2003 e 2008, agrupadas por comprimento da ponte 

 

Quanto à análise do REG médio por grupos relativos ao comprimento (figuras 6.25) e vão máximo 
(figuras 6.27) de cada estrutura, verificou-se que tanto o grupo das pontes com comprimento de 10 a 
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30 metros como o conjunto de pontes com o vão entre 5 e 12 metros apresentam valores abaixo das 
restantes categorias, que tendem a apresentar valores idênticos, próximos do nível dos 60%. O grupo 
com vãos de 5 a 12 metros é o único a apresentar uma descida no REG, contribuindo para isto a 
grande descida na segurança estrutural média (figura 6.28). 

 

As obras que obtiveram melhores resultados em 2008 foram as pontes com vãos iguais ou superiores a 
24m, e com mais de 200 metros de comprimento. Estas pontes apresentam rácios de segurança 
estrutural muito acima da média da amostra conforme se pode verificar nas figuras 6.26 e 6.28. 

 

Por outro lado, as pontes de menor comprimento e menor vão máximo, apresentaram os melhores 
níveis de funcionalidade, quer 2003 quer em 2008, sem no entanto se registarem diferenças muito 
acentuadas entre os grupos. Verifica-se também que o grupo com comprimentos entre 10 e 30 metros 
continuou a registar o menor valor para este rácio. 

 

Na análise do rácio de utilidade pública, na figura 6.26, pode verificar-se que após cinco anos, as 
pontes de maior comprimento tornaram-se nas obras com maior importância logística do conjunto. 
Interessa ainda referir que a subida do REG no grupo das pontes de menor comprimento é explicado 
pela grande diminuição da sua utilidade pública (traduzido pela inversão do R3), pois tanto a nível da 
segurança estrutural como da funcionalidade os seus valores foram mais baixos que os anteriormente 
registados. 

 

 

Figura 6.27 – Valores médios do REG e rácios principais para as pontes da amostra em 2003 e 2008, agrupadas 

por vão máximo na ponte 
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Figura 6.28 – Resultados médios da segurança estrutural, funcionalidade e utilidade pública obtidos para as 

pontes da amostra em 2003 e 2008, agrupadas por vão máximo na ponte 

 

A nível global, analisando os gráficos das figuras 6.23 à 6.28, confirma-se que os grupos com menor 
REG médio correspondem às pontes que apresentam menores valores médios de segurança estrutural e 
de funcionalidade, e que as variações do REG entre as duas inspecções, exceptuando o caso das pontes 
com comprimento inferior a 10 metros, acompanham a variação do rácio parcial da segurança 
estrutural. 

 

 

6.3. INFLUÊNCIA DA ACTUALIZAÇÃO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO  

Neste ponto serão analisados os resultados obtidos na amostra de 2008 aplicando as actualizações no 
método de avaliação, descrito no capítulo 4, nos seguintes itens do Recording Guide: 

� 67 (avaliação estrutural); 
� 68 (avaliação da geometria); 
� 69 (avaliação das limitações espaciais). 

 

A análise da influência da actualização terá como base os resultados obtidos em duas fases distintas. 

Numa primeira fase as classificações dadas aos itens 67, 68, e 69 das pontes do presente trabalho 
foram dadas in situ, imediatamente após a inspecção, tendo em conta apenas a análise qualitativa do 
quadro 6.3, já apresentado na secção 4.2. Esta avaliação, como já foi referido, é pouco objectiva, 
dependendo grandemente da experiência e da opinião do inspector. 

Numa fase posterior, foi introduzido no módulo do MemCalc (Memória de Cálculo) do REGpontes, 
uma extensão para calcular os itens 67, 68 e 69 de acordo com a nova versão do Recording Guide, de 
acordo com o descrito no capítulo 4. 
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Quadro 6.3 – Classificações para os itens 67, 68 e 69 (FHWA, 1995) 

Código Descrição 

0 Ponte fechada 

1 Não usado 

2 Substituição urgente 

3 Acções correctivas urgentes 

4 Limite mínimo tolerável para manter como está 

5 Melhor que mínimo exigível para tolerar que não seja destruído 

6 Correspondente ao critério mínimo actual 

7 Melhor que o critério mínimo actual 

8 Correspondente aos critérios desejáveis 

9 Superior aos critérios desejáveis 

N Não aplicável 

 

6.3.1. ANÁLISE GLOBAL 

De forma a estudar a influência que a actualização tem nos resultados, e indirectamente estudar a 
subjectividade de uma análise qualitativa neste itens, os resultados da primeira fase foram 
confrontados com os resultados obtidos após a introdução da actualização do MemCalc.  

 

Quadro 6.4 – Influência da actualização do módulo MemCalc nos valores dos itens 67, 68, e 69 

Ponte 
Actualização do MemCalc 

Antes Depois 
#67 #68 #69 #67 #68 #69 

1 4  7  6  5 (+1) 2 (-5) N 
2 5  6  6  5 (+0) 2 (-4) N 
3 7  4  6  7 (+0) 4 (+0) N 

10 6  6  6  5 (-1) 2 (-4) N 
11 4  6  6  3 (-1) 6 (+0) N 
12 4  6  8  4 (+0) 6 (+0) N 
14 3  6  9  2 (-1) 3 (-3) 3 (-6) 
17 5  7  9  5 (+0) 6 (-1) N 
19 4  6  5  5 (+1) 6 (+0) 3 (-2) 
20 6  8  6  5 (-1) 5 (-3) N 
29 4  2  6  5 (+1) 2 (+0) N 
31 4  2  7  3 (-1) 2 (+0) N 

Média 4,7  5,5  6,7  4,5 (-0,2) 3,8 (-1,7) 3,0 (-3,7) 

 

6.3.2. ITEM 67 – AVALIAÇÃO ESTRUTURAL 

Após a alteração no método de avaliação do item 67 (avaliação estrutural), não houve variação 
significativa do valor médio deste parâmetro no conjunto, sendo que as classificações em cada ponte 
variaram no máximo um ponto classificativo em relação ao valor anterior. 
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O gráfico na figura 6.29, que organiza as pontes por ordem crescente de classificação obtida neste 
item, mostra que não houve nenhuma tendência clara de variação, nem foram registadas diferenças 
muito acentuadas. 
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Figura 6.29 – Classificação do item 67 (avaliação estrutural) antes e depois da actualização 

 

Relembrando que o valor no item 67 é o valor mínimo entre o item relativo ao estado da superestrutura 
e o item relativo ao estado da infraestrutura, conforme o descrito no capítulo 4, é possível expor no 
quadro 6.5 como o programa calculou o valor do item 67, apresentando, a negrito, os valores 
condicionantes. 

Quadro 6.5 – Efeito dos estados das superstruturas e infra-estruturas das pontes da amostra na classificação do 

item 67  

Ponte 
Estado da 

Superstrutura 
Estado da 

Infraestrutura 
Classificação 

#67 
14 2 3 2 
11 5 3 3 
31 3 5 3 
12 4 4 4 
1 5 5 5 

19 5 5 5 
29 5 5 5 
2 5 5 5 

17 5 5 5 
10 6 5 5 
20 5 5 5 
3 7 7 7 

 

Verifica-se que, nesta amostra, não há nenhuma componente que se destaque mais na avaliação 
estrutural, já que tanto a infraestrutura como a superestrutura influenciam de igual modo o valor do 
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item 67. Pensa-se que por a amostra ser reduzida não se chegou à conclusão de que o tabuleiro é a 
componente mais condicionante na avaliação estrutural, como a literatura indica (Mauch ; Madanat, 
2001, Scott, et al., 2003). Contudo, provavelmente no caso português não seria tão gravoso pois estes 
autores indicam que a deterioração acentuada nos tabuleiros se dá devido principalmente ao uso de 
sais descongelantes, uma técnica raramente utilizada em Portugal. 

 

A avaliação estrutural (item 67) da primeira fase foi feita observando cada obra na sua globalidade. 
Embora esta análise envolva alguma subjectividade, a classificação dos parâmetros relativos ao estado 
da superstrutura e da infra-estrutura, em que o cálculo deste item se baseou na segunda fase, também 
envolveu subjectividade. Para além disto, a avaliação do estado das componentes não inclui a 
ponderação de, por exemplo, o nível de hiperstaticidade da estrutura, o coeficiente de segurança ou a 
importância estrutural de cada elemento. Neste aspecto, uma análise global in situ (primeira fase) de 
um engenheiro com experiência traria maior validade aos resultados, continuando, no entanto a ser 
uma análise subjectiva. Isto leva à conclusão de que para se obter um resultado válido e objectivo teria 
de se calcular o índice de capacidade de carga (ICC), conforme o representado na figura 6.30 que 
apresenta três tipos de análise, em duas fases: 

� Sem a actualização do método da avaliação estrutural: 
- Avaliação da obra na sua globalidade, observando e analisando o conjunto dos seus 

elementos e o comportamento global da estrutura, e atribuindo um valor para o item 
67 (avaliação estrutural). 

� Após a actualização do método da avaliação estrutural: 
- Avaliação da infra-estrutura e superstrutura da ponte atribuindo um valor para o 

estado de cada uma e cálculo do item 67 a partir destes valores. 
- Cálculo do ICC e atribuição automática de um valor para o item 67. 

 
 

 
 

Figura 6.30 – Métodos de avaliação estrutural (#67): antes e depois da actualização 
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6.3.3. ITEM 68 – AVALIAÇÃO DA GEOMETRIA DO TABULEIRO 

A avaliação da geometria do tabuleiro baseia-se principalmente na largura total das faixas de rodagem 
de cada ponte considerando-se, portanto, que para esta análise seria importante fazer uma revisão às 
larguras totais das faixas de rodagem das pontes anteriormente adoptados, de modo a confirmar-se os 
seus valores, antes de se proceder à actualização deste item. 

Após a consulta dos relatórios de inventário da EP, verificou-se que havia algumas pontes cujas 
larguras de faixa estavam muito longe dos dados recolhidos em 2003 (talvez devido a lacunas de 
informação) conforme é demonstrado no quadro 6.6. Nas pontes que têm os valores a negrito, é 
esperada uma subida na funcionalidade e consequentemente, um acréscimo do REG em relação à 
análise feita na secção 6.2. Porém, é importante referir que isto não vem a comprometer a análise 
dessa secção, cujo objectivo principal era estudar a evolução de um conjunto de pontes mantendo os 
mesmos métodos classificativos. 

 

Quadro 6.6 – Diferenças registadas no item 51 em 2003 e 2008 

Código da 
ponte 

Nome da ponte 

#51 - Largura da(s) 
faixa(s) de rodagem [m] 

2003 2008 

1 Ponte de Caminha 5,80 6,00 

2 Ponte Internacional de Valência 4,80 4,70 

3 Ponte de Lanheses 9,00 9,00 

10 Ponte de Portuzelo 6,40 6,70 

11 Ponte sobre Rib.º de S. Vicente 14,00 14,00 

12 Ponte sobre o Rio Âncora 8,00 14,40 

14 PS de Caminha 7,00 7,00 

17 Ponte sobre a Ribeira do Pêgo 7,00 15,20 

19 PS de Seixas 6,33 12,50 

20 Ponte sobre Rib.º de S. Vicente 11,70 11,70 

29 Ponte de Bertiandos 5,60 5,40 

31 Ponte de Santar 2,40 2,50 

 

A análise será feita em duas partes: 

� A primeira corresponderá à adaptação exacta dos critérios americanos descritos no 
Recording Guide, abordados na secção 4.2. 

� A segunda corresponderá à adaptação do modelo de classificação proposto na secção 
4.2.2 baseado na regulamentação portuguesa. 

 

Critérios americanos 

Todas as pontes desta amostra têm uma faixa de rodagem de duas vias, com dois sentidos. Assim, o 
quadro 6.7 (transportado do capítulo 4) foi utilizado no cálculo dos itens 68 de todas as pontes. 
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Quadro 6.7 – Avaliação do gabarit horizontal de faixas com duas vias e dois sentidos (FHWA, 1995) 

Avaliação 

Largura total da(s) faixa(s) de rodagem (m): 2 vias, 2 sentidos 
(m) 

Tráfego médio diário anual – TMDA 

0 - 100 101-400 
401-
1000 

1001-
2000 

2001-
5000 

>5000 

9 >9,8 >11,0 >12,2 >13,4 >13,4 >13,4 

8 9,8 11 12,2 13,4 13,4 13,4 

7 8,5 9,8 11 12,2 13,4 13,4 

6 7,3 8,5 9,1 10,4 12,2 13,4 

5 6,1 7,3 7,9 8,5 10,4 11,6 

4 5,5 6,1 6,7 7,3 8,5 9,8 (8,5)* 

3 4,9 5,5 6,1 6,7 7,9 9,1 (7,9)* 

2 Classificação menor que 3, e estrutura está aberta 

0 Ponte fechada 

* *Os valores entre parêntesis devem ser utilizados quando o comprimento total da ponte tem mais de 60 metros. 

 

Observando o gráfico da figura 6.31, que organiza as pontes por ordem crescente na classificação do 
item 68 obtida após a actualização, verifica-se que há um decréscimo acentuado em algumas das 
pontes que tinham obtido classificações iguais ou superiores aos “critérios mínimos actuais” (1, 2, 10, 
14, 20). As pontes 17, 11 e 12, que obtiveram a pontuação máxima de 9 depois da actualização têm as 
larguras mais elevadas da amostra (todas acima dos 13,4 metros).  

A ponte de Caminha [1] que apresentou a maior queda apesar de não ter a largura de faixa mais baixa 
do grupo, não chegou ao “critério mínimo tolerável”, de acordo com a tabela 6.7 que indicou que os 6 
metros combinados com um TMDA superior a 400 exigiriam uma “substituição urgente”. 

 

 
Figura 6.31 – Classificação do item 68 (avaliação da geometria do tabuleiro) antes e depois da actualização 

segundo o Recording Guide 
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Metade das pontes obteve a pontuação mínima de 2, correspondente à necessidade de uma 
“substituição urgente” de acordo com a tabela 6.3. Isto é explicado pelo facto de no programa se 
admitir que as vias estudadas são demasiado estreitas para o seu tráfego médio diário. A largura total 
da faixa (#28A) média da amostra é de apenas 9,09 metros, o que, segundo o quadro 6.7, combinado 
com um tráfego médio diário superior a 5000 corresponde a uma classificação de 2 (substituição 
urgente) no item 68. Apesar disto, o valor médio no item 68 das pontes da amostra desceu pouco mais 
do que 1 ponto. 

No item 68, a primeira análise in situ, ao não ter em conta os parâmetros de utilização da ponte, i.e. 
tráfego médio diário, ou classe da estrada, nem as dimensões exigíveis pela regulamentação americana 
(em que o Recording Guide se baseia), produziu valores altos em comparação com os obtidos após a 
introdução da actualização no REGpontes.  

No entanto seria imprudente concluir-se que algumas das pontes não cumprem os critérios mínimos de 
geometria. A título de exemplo, as normas do traçado em vigor (JAE, 1994) declaram que a utilização 
de faixas de 8 metros (1+3+3+1) é possível para estradas nacionais em que a velocidade base seja 
inferior a 80 km/h e simultaneamente o volume horário de tráfego médio diário seja inferior a 6000. 
No entanto, no quadro 6.7, que segue as normas americanas em vigor, estas condições traduzem-se 
numa classificação de 2 (substituição urgente). Torna-se claro que estas normas americanas não são 
adequadas ao panorama nacional, e por conseguinte a avaliação da geometria do tabuleiro segundo 
estes critérios não se enquadra no contexto das estradas portuguesas. 

 
Critérios propostos (baseados nas normas portuguesas)  

Conforme a proposta de avaliação feita no capítulo 4, baseada nas normas portuguesas, as estradas que 
passam sobre as pontes são avaliadas segundo: 

� Largura da faixa (#51); 
� Tráfego médio diário (#29); 
� Localização da estrada – meio rural ou urbano (#26). 

 

A avaliação é feita conforme o quadro 6.8: 

 
Quadro 6.8 – Classificação proposta para o item 68 

Avaliação 

Largura total da(s) faixa(s) de rodagem (m): 2 vias, 2 sentidos 

TMDA (veíc./dia) 

Rural (máx. : 90 km/h) Urbano (máx.: 50 km/h) 

<1500 
1500-
2300 >2300 <4000 

4000-
6000 >6000 

2 Não cumpre os critérios de 3 

3 7,2 7,2 7,2 6,6 6,6 7,2 

4 7,7 7,7 7,7 7,2 7,2 7,7 
5 9,0 10,0 10,0 8,0 9,0 10,0 
6 10,0 12,0 12,0 9,0 11,0 12,0 
7 11,0 - - 10,0 12,0 - 
8 12,0 - - 11,0 - - 
9 - - - 12,0 - - 
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Analisando o gráfico da figura 6.32, por um lado pode constatar-se que não houve nenhuma subida nas 
classificações do item 68 após a aplicação da tabela 6.8 e que a média dos valores obtidos desceu 1,7 
pontos, uma descida mais acentuada do que a verificada aplicando os critérios americanos. Por outro 
lado, houve mais uma ponte a superar o critério mínimo tolerável, e portanto a não ser classificada 
como uma ponte que exige “substituição urgente”. 

 

Figura 6.32 – Classificação do item 68 (avaliação da geometria do tabuleiro) antes e depois da actualização 

segundo a proposta baseada na norma portuguesa 

 

As diferenças entre o critério americano e o critério adaptado das normas nacionais foram verificadas 
nas pontes 14, 19, 11, 12, e 17 conforme é demonstrado na figura 6.33, que compara os resultados 
obtidos utilizando esses dois métodos. 

A passagem superior de Caminha [14], na qual os critérios americanos tinham alertado para uma 
situação grave de inadequação que exigia a “substituição urgente”, atinge com o quadro proposto um 
ponto acima deste valor. A largura de uma faixa de 7 metros (contando com as bermas) no meio 
urbano, embora não cumpra o exigido pelas normas actuais, é considerado como uma situação que não 
impõe a necessidade de substituição urgente da ponte. 

A ponte sobre a ribeira do Pêgo [17], a PS de Seixas [19], a ponte sobre o Rio Âncora [12] e a ponte 
sobre o ribeiro de S. Vicente [11], atingiram a pontuação de 6, correspondendo ao “critério mínimo 
actual”. Na realidade, estas pontes têm mais de 12 metros de largura total da faixa de rodagem, e 
consequentemente estão acima dos critérios mínimos. Contudo, como foi referido na descrição da 
metodologia no capítulo 4, uma largura acima dos 12 metros pode traduzir-se em situações perigosas, 
em que o grande espaçamento entre os veículos leva o condutor a atingir velocidades maiores do que 
as permitidas, e deste modo não faz sentido beneficiar estas pontes com uma classificação melhor. 

A pior classificação média obtida com a metodologia proposta em relação à metodologia norte-
americana, não significa portanto que as normas portuguesas são mais exigentes em relação às 
larguras das faixas quando comparadas com os critérios dos Estados Unidos, pelo contrário, como se 
verifica pela ponte 14. No entanto a média mais baixa é explicada pelo facto de as pontes 11, 12, e 17 
não terem sido classificadas como “superiores aos critérios desejáveis”. Segundo a filosofia da tabela 
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proposta, para estas pontes os “critérios desejáveis” correspondem ao cumprimento “critérios mínimos 
actuais” portugueses. 

 

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

1 2 10 29 31 14 3 20 19 11 12 17

Código da ponte

C
la

ss
ifi

ca
çã

o 
de

 #
68

Com normas
americanas

Com normas
portuguesas

Média: com
normas
americanas

Média: com
normas
portuguesas

 

Figura 6.33 – Classificação do item 68 (avaliação da geometria do tabuleiro) com actualização utilizando as 

normas americanas e as normas portuguesas 

 

6.3.4. ITEM 69 – AVALIAÇÃO DAS LIMITAÇÕES ESPACIAIS 

Os dados mostram que a principal diferença nos valores do quadro 6.4 foi verificada no item 69 
(avaliação das limitações espaciais). Como a nova versão do Recording Guide declara que a atribuição 
de uma classificação do item 69 deve ser feita apenas no caso de haver uma via principal sob a 
estrutura, apenas as passagens superiores de Caminha (código 14) e de Seixas (código 19) obtiveram 
pontuações neste item. As outras pontes que haviam sido avaliadas in situ consoante a limitação 
espacial que o gabarit poderia impor à passagem de água, navegação, estradas não principais, etc., não 
foram classificadas após a actualização, obtendo o símbolo “N”. 

Note-se que uma ponte apenas pode ser classificada ou no item 68 ou no item 69, já que a via principal 
numa ponte é a que tem maior importância, quer passe sobre ou sob a ponte. Porém, por falta de dados 
conclusivos sobre qual a via principal nas duas passagens superiores acima referidas, ambos os itens 
foram avaliadas nestes casos. 

As vias intersectadas são em ambos os casos ferrovias. A classificação americana exige que para os 
caminhos-de-ferro, a condição mínima tolerável para se manter a ponte nas condições actuais é de 
haver 6,09 metros de gabarit vertical mínimo entre a ferrovia e o tabuleiro. Assim estas pontes, cujos 
gabarits verticais registados no relatório de inventário da EP são 5,43 e 5,92 metros, obtiveram 
classificação de 3, sugerindo uma altura insuficiente e necessidades de acções correctivas. 
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6.3.5. INFLUÊNCIA DAS ACTUALIZAÇÕES NO REG 

O Rácio de Eficiência Global (REG), a par das classificações dos itens analisados anteriormente (item 
67, item 68 e item 69), também diminui na maioria das pontes. De acordo com o exposto 
anteriormente no capítulo 3, estes três itens podem reduzir o rácio parcial da funcionalidade da ponte 
R2 até quatro pontos percentuais cada. Segundo o quadro 6.9, que apresenta as alterações no REG 
devido à introdução da actualização proposta no Recording Guide, houve uma redução em média de 
2,2% no REG final, em grande parte devido à alteração da classificação do item 68 – geometria do 
tabuleiro. A maior redução verificada ocorreu na ponte 14, cujos itens 67, 68 e 69 sofreram uma 
redução na classificação combinada de 10 pontos, o máximo registado. 

Não se consegue verificar nenhuma proporcionalidade entre as variações dos itens em análise e as 
variações do REG, devendo-se isto ao facto de o cálculo deste rácio não seguir uma equação linear em 
função das classificações obtidas. A título de exemplo tem-se as pontes de códigos 11 e 31, em que se 
verificou a mesma variação no item 67. Enquanto que a ponte 31 não alterou o REG pois já tinha 
atingido o mínimo que estes parâmetros podiam gerar, o mesmo não aconteceu na 11, que desceu 2 
pontos percentuais correspondentes à descida de 4 para 3 no item 67. 

 

Quadro 6.9 – Influência da actualização nos valores do REG 

Ponte 

Actualização Variação 

Antes Depois REG #67 #68 #69 

1 58,5% 54,9% -3,6% 1 -5   

2 61,3% 57,2% -4,1% 0 -4   

3 71,6% 71,6% 0,0% 0 0   

10 68,3% 63,2% -5,1% -1 -4   

11 44,6% 42,6% -2,0% -1 0   

12 67,8% 67,8% 0,0% 0 0   

14 16,8% 9,0% -7,8% -1 -3 -6 

17 79,6% 79,6% 0,0% 0 -1   

19 79,6% 76,5% -3,1% 1 0 -2 

20 71,3% 69,3% -2,0% -1 -3   

29 57,1% 58,1% 1,0% 1 0   

31 27,3% 27,3% 0,0% -1 0   

  Máximo 1,0%    

  Mínimo -7,8%    

  Média -2,2%    

 

6.4. CONVERSÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA EP PARA CLASSIFICAÇÕES NBI 

Os relatórios de inspecção da EP descrevem e avaliam cada componente da ponte e a obra de arte em 
geral consoante os seus estados de conservação (EC) e os seus estados de manutenção (EM). Para 
avaliar o EC é atribuída uma classificação de 0 (excelente) a 5 (perigoso). 

Utilizando a descrição existente no relatório da EP dos apoios intermédios, encontros e tabuleiro, 
verificou-se que é sempre possível determinar o estado da infraestrutura (#59), da superestrutura 
(#58), e do tabuleiro (#62) no REGpontes. 
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Este facto suscitou a questão de saber se será possível proceder a uma conversão entre a classificação 
do estado de conservação da EP para a avaliação NBI que permitisse, por exemplo, a utilização directa 
do nível do EC dos relatórios da EP na metodologia do REGpontes. 

Em Almeida (2003) é apresentada uma tabela de correspondência entre as escalas do EC e a 
classificação para os itens 58, 59, 60, e 62 (quadro 6.10). 

 

Quadro 6.10 – Conversão do EC para a escala de classificação do estado da superestrutura (#59), da 

infraestrutura (#60), da conduta (#62) e do tabuleiro (#58) segundo Almeida (2003) 

 

 

Esta conversão admite que há uma proporcionalidade entre as duas classificações, porém, esta 
conversão não é completamente válida, como se verá mais adiante. 

Assim, tendo como base as patologias e necessidades de intervenção em cada patamar de classificação 
descritas nas publicações das duas entidades (Estradas de Portugal, s/ data, FHWA, 1995), é proposta 
a seguinte nova correspondência entre as avaliações no NBI e o EC da EP. 
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Quadro 6.11 – Conversão do EC para a escala de classificação do estado da superestrutura (#59), da 

infraestrutura (#60), e do tabuleiro (#58) 

EC Descrição NBI Descrição 

0 
Estado de Conservação óptimo. Não é 
necessário efectuar qualquer reparação. 
Qualidade do material e execução perfeitas. 

9 Condição excelente. 

8 Condição muito boa – não se nota 
problemas. 

1 

Estado de Conservação bom. Não é 
necessário efectuar qualquer reparação. 
Qualidade do material e execução boas. 
Alguns defeitos sem importância no 
comportamento e durabilidade da obra de 
arte. 

7 Condição boa – problemas menores. 

6 Condição satisfatória – elementos 
estruturais mostram deterioração ligeira. 

2 

Estado de Conservação razoável. Podem ser 
especificadas reparações não prioritárias. 
Qualidade do material e execução 
defeituosas. Podem ser detectados defeitos 
com alguma importância no comportamento e 
durabilidade da obra de arte, mas que pela 
onerosidade da sua reparação não justificam a 
intervenção prioritária, como é o exemplo de 
elementos de betão em que já é visível, em 
grandes extensões, a quadrícula de 
armaduras resultante de recobrimento 
insuficiente mas ainda não há exposição de 
armaduras. 

5 

Condição suficiente – todos os elementos 
estruturais primários saudáveis, podendo 
ter níveis ligeiros de perda de secção, 
fissuras, descasque ou erosão. 

3 

Estado de Conservação mau. São 
especificadas reparações. Qualidade do 
material e execução más. Funcionamento 
defeituoso com importância em especial na 
durabilidade da obra de arte. Reparação a 
médio prazo (3-5 anos) 

4 
Condição insuficiente – nível avançado de 
perda de secção, deterioração, 
descasque ou erosão. 

3 

Condição grave – perda de secção, 
deterioração, descasque ou erosão 
afectam seriamente componentes 
estruturais primários. Possíveis roturas 
locais. Pode haver fissuras de fadiga em 
aço ou fissuras de corte em betão. 

4 

Estado de Conservação mau a muito mau. 
São especificadas reparações prioritárias. 
Qualidade do material e execução más. 
Funcionamento defeituoso com importância na 
durabilidade e comportamento da obra de 
arte. O Componente com esta classificação 
não cumpre o nível de serviço para o qual foi 
concebido. Pode ser especificada a 
necessidade de um Projecto de Reparação 
para o Componente. Reparação a curto prazo 
(1-2 anos) 

2 

Condição crítica – deterioração avançada 
de elementos estruturais primários. Pode 
haver fissuras de fadiga em aço ou 
fissuras de corte em betão ou erosão 
pode ter removido o suporte da 
substrutura. A não ser que haja 
monitorização permanente, talvez seja 
necessário fechar a ponte até que sejam 
tomadas acções correctivas. 

5 

Estado de Conservação extremamente mau 
ou mesmo perigoso para a segurança dos 
utentes. Poderão ser especificadas 
reparações altamente prioritárias ou 
simplesmente pode ser requisitada a sua 
substituição. Em geral, a atribuição deste nível 
é seguida da especificação da necessidade de 
realização de um Projecto de Reparação para 
o Componente. Reparação imediata! 

1 

Rotura iminente – alta deterioração ou 
perda de secção em componentes 
estruturais críticos ou movimentos 
verticais ou horizontais óbvios que 
afectam a estabilidade da estrutura. Ponte 
fechada ao tráfego, no entanto, acções 
correctivas poderão repor o serviço, de 
forma condicionada. 

0 Rotura – fora de serviço – é inútil tomar 
acções correctivas 
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De modo a verificar se esta tabela permite uma adequada correspondência entre as duas classificações 
procedeu-se do seguinte modo: 

� Numa primeira etapa foram atribuídas classificações NBI e EC’s às componentes das 12 
pontes apenas com base nas inspecções realizadas pelo autor e nas descrições dos 
relatórios da EP de seis dessas pontes; 

� Numa segunda fase os EC atribuídos pelo autor para essas seis pontes foram comparados 
com os EC dados pelos inspectores da EP, com o intuito de validar a classificação 
atribuída; 

� Numa terceira fase as avaliações atribuídas às componentes dos itens #59 (superestrutura) 
e #60 (infraestrutura) foram comparados com as avaliações do Estado de Conservação 
das componentes correspondentes nas 12 pontes da amostra de 2008; 

� Posteriormente, propôs-se um método analítico de conversão do EC para as classificações 
NBI; 

� A última fase consistiu na aplicação desse modelo de conversão nas 20 pontes da amostra 
de Almeida (2003). 

 

6.4.1. COMPARAÇÃO DOS EC ATRIBUÍDOS PELO AUTOR COM OS ATRIBUÍDOS NOS RELATÓRIOS DA EP 

Após a primeira fase de introdução dos valores de classificações em todas as pontes da amostra, 
procedeu-se à comparação entre os EC atribuídos pelos inspectores da EP e os EC atribuídos pelo 
autor. 

A comparação foi feita a nível dos elementos da infraestutura, estado de conservação dos encontros e 
EC dos apoios intermédios (quando existem), e da superestrutura, EC do tabuleiro, já que são os que 
mais interessam na classificação NBI e, por fim, foi ainda comparado o EC global da obra de arte. 

 

 

Figura 6.34 -Comparação entre as avaliações atribuídas pelo autor e os EC dos relatórios da EP 

 

Pela análise dos gráficos da figura 6.34 verifica-se que não existem diferenças, com as excepções das 
classificações das pontes 17 e 31. A diferença registada na ponte 17, a única obra totalmente em 
alvenaria das seis, deve-se ao facto de o relatório não referir a ausência de argamassa entre os blocos 
de alvenaria tanto da infraestrutura como da superestrutura, o que foi considerada pelo autor como 
uma situação que tem influência na durabilidade da obra, e que requer reparação, embora não 
prioritária (EC de 2). Na ponte 31 foi considerado pelo autor que os encontros em alvenaria 
necessitariam de manutenção, devida à existência de vegetação nas juntas entre os blocos de alvenaria, 

0

1

2

3

4

5

1 14 17 19 29 31

Pontes

E
st

ad
o 

de
 C

on
se

rv
aç

ão

EC apoios intermédios EC Tabuleiro

EC encontros EC Obra de Arte

0

1

2

3

4

5

1 14 17 19 29 31

Pontes

E
st

ad
o 

de
 C

on
se

rv
aç

ão

EC apoios intermédios EC Tabuleiro

EC encontros EC Obra de ArteEP Autor 



Aplicação de um Sistema de Gestão de Pontes a um Conjunto de Pontes Portuguesas 
 

120 

mas que a situação geral dos encontros não exige uma intervenção a médio prazo (3-5 anos) ao 
contrário do que o relatório da EP indica. 

Apesar destas diferenças, foi considerada que a avaliação feita pelo autor segue em geral os mesmos 
critérios dos inspectores da EP, validando assim os valores dos EC obtidos. 

 

6.4.2. COMPARAÇÃO DOS EC DAS COMPONENTES COM AS CLASSIFICAÇÕES NBI NAS 12 PONTES 

A terceira parte da análise consistiu na comparação entre os valores obtidos no Estado de Conservação 
das componentes e as avaliações dos itens da superestrutura e da infraestrutura do NBI. A razão pela 
qual não se fez a comparação com o item 60 (tabuleiro) é que a descrição do significado de 
“superestrutura” no Recording Guide, coincide mais com o “tabuleiro” da classificação da EP. O 
“tabuleiro” (deck) do Recording Guide é descrito como apenas a parte da superestrutura que suporta o 
tráfego (por exemplo, segundo esta publicação, a estrutura metálica da ponte internacional de Valença 
– código 2 – é considerada a superestrutura, sendo que o tabuleiro é a parte sobre a qual o tráfego 
circula). 

De modo a ser mais facilmente comparável, foi admitido que o pior estado de conservação entre as 
componentes “apoios intermédios” e “encontros” da EP corresponderia à classificação da 
“infraestrutura” do NBI, de acordo com o representado no quadro 6.12. Por exemplo, no caso de os 
pilares de uma ponte estarem em muito mau estado, estes componentes serão os que mais influenciam 
a análise da infraestrutura. 

 

Figura 6.35 – Exemplos das diferenças nas designações para cada componente entre as duas especificações – 

ponte de Lanheses (código 3) 

TABULEIRO  

ENCONTRO APOIOS 
INTERMÉDIOS 

TABULEIRO  

SUPERESTRUTURA 

INFRAESTRUTURA 

Componentes do Recording Guide (NBI) 

Componentes da EP 
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Quadro 6.12 – Correspondência entre as componentes das pontes analisadas pela EP e as componentes no NBI 

Componentes EP Componentes NBI 

Tabuleiro Superestrutura 

Apoios Intermédios 

P
io

r 
E

C
 

Infraestrutura 
Encontros 

 

Nos gráficos das figuras seguintes estão representados os pontos das classificações NBI com os 
estados de conservação para os elementos da infraestrutura e da superestrutura. Os pontos maiores 
representam mais incidências nessa combinação. Por exemplo, no primeiro gráfico, houve 6 pontes 
com um EC do tabuleiro de grau 2 e uma classificação NBI da superestrutura igual a 5. 

 

A linha a negro representa a conversão gráfica da tabela 6.11, pelo que os valores que coincidem com 
esta linha respeitam os critérios da tabela proposta. 

 

 

Figura 6.36 – Comparação entre EC e a classificação NBI para os elementos da superestrutura 

 

 

Classificações da superestrutura das pontes da amos tra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5
Estado de Conservação do tabuleiro

C
la

ss
ifi

ca
çã

o 
N

B
I d

a 
su

pe
re

st
ru

tu
ra

 (
#5

9)

Linha de
conversão
EC/NBI

Distribuição
das
classificações

1 

1 

1 
6 

1 

1 

1 



Aplicação de um Sistema de Gestão de Pontes a um Conjunto de Pontes Portuguesas 
 

122 

 

Figura 6.37 – Comparação entre EC e a classificação NBI para os elementos da infraestrutura 

 

Uma análise dos gráficos das figuras 6.36 e 6.37 conclui que a linha adapta-se bem aos dados, contudo 
a correspondência entre o EC de 1 e a classificação NBI de 5 foi verificada três vezes, e portanto, esta 
combinação (EC = 1, NBI = 5) foi adicionada à tabela 6.11 obtendo-se: 

 

Quadro 6.13 – Tabela de conversão Classificação EC para NBI após correcção 

EC Classificação NBI 
Combinações 

registadas 

0 - Óptimo 
9 – Excelente 0 

8 – Muito boa 0 

1 - Bom 

7 – Boa 2 

6 – Satisfatória 1 

5 – Suficiente 
3 

2 - Razoável 12 

3 - Mau 
4 – Insuficiente 2 

3 – Grave 3 

4 – Mau a muito mau 
2 – Crítica 

0 

5 - Perigoso 

0 

1 – Rotura iminente 0 

0 – Fora de serviço 0 

 

 

Classificações da infraestrutura das pontes da amos tra

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0 1 2 3 4 5
Pior EC entre apoios intermédios e encontros

C
la

ss
ifi

ca
çã

o 
N

B
I d

a 
in

fr
ae

st
ru

tu
ra

 (
#6

0)

Linha de
conversão
EC/NBI

Distribuição
das
classificações

2 

1 

6 

2 

1 



Aplicação de um Sistema de Gestão de Pontes a um Conjunto de Pontes Portuguesas 
 

123 

6.4.3. GERAÇÃO DE UM MODELO ANALÍTICO DE CONVERSÃO DO EC PARA A CLASSIFICAÇÃO NBI 

O número limitado de pontes da amostra neste estudo, associado ao facto de as classificações finais 
terem sido atribuídas apenas por um inspector (o autor), não permite que as ilações que se possam tirar 
desta análise sejam directamente generalizáveis. No entanto, a existência de poucos e pequenos 
desvios ao esperado nos pontos anteriores, motivou a proposta de duas linhas de regressão para a 
conversão entre o EC e a avaliação NBI. Como a cada valor do EC podem corresponder várias 
classificações do NBI, são sugeridas duas conversões baseadas no quadro 6.14: uma correspondente a 
uma interpretação “pessimista”, e outra a uma interpretação “optimista”. 

 

Quadro 6.14 – Conversão entre as classificações do Estado de Conservação da EP e a classificações dos itens 

#58, #59, e #60 da NBI, utilizando o quadro 6.13 

Pessimista  Optimista 

EC NBI  EC NBI 

0 8  0 9 

1 5  1 7 

2 5  2 5 

3 3  3 4 

4 2  4 2 

5 1  5 2 

 

Com base nesta conversão numérica das classificações, é possível analisá-las graficamente, e propor 
uma regressão que permita uma conversão entre as duas classificações utilizando apenas uma fórmula 
matemática simples em vez de um algoritmo. 

 

O gráfico da figura 6.38 mostra a adaptação gráfica dos pontos do quadro 6.14 sendo aplicadas duas 
regressões, uma para a conversão optimista e outra para a pessimista. 

 

As regressões obtidas têm como objectivo principal fornecer uma transformação directa entre as duas 
classificações e, para isso, os valores obtidos pela função, quando aproximados à unidade, devem 
reproduzir os valores exactos do quadro 6.14. 
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Conversão EC para as classificaçãoes NBI
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Figura 6.38 – Aplicação de duas regressões para cada um dos critérios de conversão entre o EC e as avaliações 

NBI 

 

Obviamente que com seis pontos um polinómio de grau 5 permite obter os valores exactos, porém, o 
objectivo aqui é propor duas equações simples e de fácil aplicação. 

 

Assim, foram propostas duas regressões polinomiais de grau 2 com as seguintes as expressões: 

 

5,72,219,0 2
, +×−×= ECECC pessimistaNBI  (6.1.) 

49,96,222,0 2
, +×−×= ECECC optimistaNBI  (6.2) 

 

Onde CNBI é a classificação NBI em função do Estado de Conservação (EC) da componente analisada. 

Interessa referir que estas regressões foram ajustadas iterativamente, de modo a obter-se expressões 
que permitissem produzir valores cujo arredondamento à unidade traduziria os valores das conversões 
do quadro 6.14. 

 

Utilizando as expressões anteriores por substituição do valor do EC obteve-se a seguinte 
correspondência: 
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Quadro 6.15 – Conversão entre as classificações do Estado de Conservação da EP e a classificações dos itens 

#58, #59, e #60 da NBI, obtidas pelo arredondamento à unidade dos resultados das expressões 6.1 e 6.2 

Pessimista  Optimista 

EC NBI  EC NBI 

0 8  0 9 

1 5  1 7 

2 4 (5)*  2 5 

3 3  3 4 

4 2  4 3 (2)* 

5 1  5 2 

*Os valores entre parênteses representam os valores do quadro 6.14 que foram diferentes dos obtidos pelas expressões 6.1 ou 6.2 

 

Comparando as tabelas 6.14 e a 6.15, verifica-se que utilizando a expressão 6.1 (“pessimista”) o valor 
da classificação NBI obtido para um EC de 2 é inferior ao valor proposto na tabela 6.14. No entanto, 
considerando que este é o critério “pessimista”, conclui-se que o valor obtido está do “lado da 
segurança”. Da mesma forma, aplicando a expressão 6.2 (critério “optimista”), o EC de 4 corresponde 
a uma classificação NBI de 3, em vez de 2, e portanto continua a seguir uma filosofia optimista. 

Assim, e também com o objectivo de manter as fórmulas de conversão simples, as equações iniciais 
foram mantidas. 

 

6.4.4. VALIDAÇÃO DO MODELO ANALÍTICO COM A AMOSTRA DE ALMEIDA (2003) 

Apresenta-se, neste ponto, a verificação da aplicabilidade destas fórmulas numa amostra mais extensa, 
com dados recolhidos por outro inspector. Para esta análise serão utilizados os dados recolhidos em 20 
pontes por Almeida (2003). Embora esta amostra utilize as mesmas classificações NBI que as 
utilizadas no presente trabalho, estas, como já referido anteriormente, não estão isentas de 
subjectividade, pelo que é prevista uma correlação mais fraca entre estes dados e as regressões 
propostas.  

Para além disto, a amostra de 2003 apenas tem os dados relativos ao Estado de Conservação Global da 
Obra de Arte. Portanto, tendo presente o quadro 6.12, conclui-se que não é possível comparar as 
avaliações NBI com os EC da mesma forma. Assim, admitiu-se que o estado de conservação da obra 
de arte corresponderia à componente em pior estado, de acordo com o quadro 6.16. 

 

Quadro 6.16 – Correspondência entre as componentes das pontes no NBI e o estado da obra de arte da EP 

Componentes EP Componentes NBI 

Obra de Arte P
io

r 
A

va
lia

çã
o 

Superestrutura 

Infraestrutura 
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Deste modo, foi gerado o gráfico da figura 6.39, que compara os resultados obtidos na amostra de 20 
pontes de 2003 por Almeida com as linhas de conversão propostas. 

 

 

Figura 6.39 – Comparação do estado de conservação das obras de arte com as classificações NBI na amostra 

de 2003 

 

O gráfico revela que aproximando os valores das linhas de conversão às unidades, apenas duas das 20 
combinações ficam fora do intervalo compreendido entre elas, sendo que as duas pontes têm um REG 
muito baixo (38% e 25%). Isto provavelmente deve-se à maior dificuldade e maior grau de 
subjectividade em análises das pontes em pior estado, de acordo com a premissa exposta na secção 
2.3.2.2. 

Numa análise final, confirma-se que as curvas obtidas tendem a diminuir o declive e a aproximarem-se 
uma da outra à medida que tomam valores próximos do pior estado de conservação, concluindo-se que 
o método português tende a descrever com mais detalhe estados de conservação piores. Simplificando, 
para uma classificação NBI pior (mais baixa) correspondente a uma anomalia muito grave, a tendência 
é existir uma maior quantidade de EC’s que descrevem com maior pormenor essa situação. 
Analisando-se os pontos no gráfico da figura 6.39 (relativos aos dados de 2003), verifica-se esta 
tendência, já que para as pontes que obtiveram a classificação NBI igual a 3, foram registadas três 
diferentes classificações EC (níveis 3, 4 e 5). Por outro lado, a tendência é inversa para situações em 
que o estado de conservação é melhor, verificando-se, como exemplo, que para as pontes que em 2003 
obtiveram a mesma classificação de EC igual a 1, houve três diferentes classificações NBI (níveis 7, 6 
e 5). 
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7 

CONCLUSÕES 
 

 

7.1. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa efectuada sobre metodologias de avaliação de anomalias e de classificação de pontes 
revelou que é grande a diversidade existente, dependendo principalmente do nível de tratamento 
posterior que esses dados têm no sistema de gestão de pontes. Os métodos de classificação podem 
variar a nível de detalhe, podendo ir desde a análise de componentes gerais da estrutura, como o 
tabuleiro, infraestrutura e superestrutura, a sub-elementos incluindo vigas, juntas ou elementos de 
apoio; em termos de caracterização, avaliando o elemento ou a anomalia no elemento; ou em 
conteúdo, podendo a classificação conter apenas a apreciação do estado de conservação ou ter uma 
abordagem económica. Directamente associado ao método de classificação está o tipo de recolha de 
dados necessários, seja ela visual ou através de ensaios, subjectiva ou mais objectiva, com um grau de 
fiabilidade menor ou maior. Os métodos de avaliação mais complexos prevêem geralmente a 
utilização de ferramentas de previsão de deterioração e de optimização mais específicas, com base 
mais científica, dando resultados mais fiáveis. Obviamente que a utilização de técnicas mais 
avançadas tem normalmente um custo associado maior, no entanto a consequente diminuição dos 
riscos de rotura e a optimização dos investimentos no sistema pode vir a compensar largamente a sua 
utilização. 

 

O REGpontes apresenta uma metodologia bastante simples e intuitiva de se utilizar. As pontes são 
introduzidas num inventário como registos associados a uma vasta gama de itens que organizam, de 
modo sistematizado, todas as informações da obra relevantes para a sua correcta gestão. O método de 
classificação de pontes utilizado no programa é baseado num modelo americano, calculando para cada 
obra, de modo totalmente automático, a partir dos dados registados no inventário, o seu grau de 
segurança estrutural, nível de funcionalidade e de utilidade pública. As pontes são assim facilmente 
organizadas segundo o seu Rácio de Eficiência Global, proporcionando ao utilizador uma vista do 
estado geral do sistema e a informação de quais as obras com maiores necessidades de intervenção. 
Faltam, contudo, ao REGpontes as funcionalidades que o tornariam num sistema de gestão completo: 
a previsão da deterioração, uma base de dados de acções de manutenção/reparação e custos, e um 
algoritmo de optimização. Em todo o caso, como foi demonstrado, este programa é perfeitamente 
utilizável em pontes portuguesas, atingindo-se os objectivos propostos de classificação de um sistema 
de pontes rodoviárias portuguesas e revelando-se ainda um software de grande utilidade no 
acompanhamento da evolução das pontes ao longo do tempo. 
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Após uma campanha de inspecções realizadas pelo autor a um conjunto de doze pontes, estas foram 
catalogadas no REGPontes, permitindo um estudo às características mais importantes do conjunto e a 
análise dos rácios de eficiência global obtidos. A existência de dados de 2003, também no formato do 
REGPontes, recolhidos e apresentados em Almeida (2003), das pontes inspeccionadas e analisadas no 
presente trabalho demonstrou-se de particular interesse e utilidade pois permitiu uma análise diferida 
do mesmo conjunto de pontes e um estudo às diferenças entre as avaliações e classificações obtidas 
após um período de cinco anos, por um inspector diferente. 

 

Os resultados obtidos no conjunto de pontes permitiram constatar, tal como havia sido registado em 
Almeida (2003), que, em média, as pontes que apresentam maiores deficiências a nível de segurança 
estrutural e de funcionalidade são as metálicas. Almeida (2003) refere que este facto, verificado 
também nas pontes registadas na base de dados da NBI dos Estados Unidos da América, possa 
encontrar explicação na deficiente manutenção e insuficiente reposição dos elementos de protecção do 
processo de deterioração desse material. 

Verificou-se ainda que na amostra de 2008 tanto as pontes de maior comprimento como as de maior 
vão obtiveram melhores resultados no REG e na segurança estrutural. Por outro lado os grupos das 
pontes de menor comprimento e das pontes de menor vão apresentaram um maior nível de 
funcionalidade. No entanto, verifica-se que o rácio da funcionalidade apresenta valores, na 
generalidade da amostra, baixos, devido principalmente à insuficiência da largura das faixas de 
rodagem face ao volume de tráfego.  

 

Na comparação entre os dados de 2003 e os dados das inspecções de 2008 pôde comprovar-se que, ao 
contrário do que se podia estar à espera, o REG não traduziu uma degradação do conjunto das pontes, 
aumentando o seu valor entre as duas inspecções, essencialmente devido à diminuição da utilidade 
pública do conjunto e a um acréscimo na segurança estrutural média.  

A construção de novas vias e de novas alternativas para o tráfego na rede em estudo, reduziu, em 
grande parte das pontes, o desvio implicado em caso de fecho e, consequentemente, apesar do 
aumento do volume de tráfego global, diminuiu a utilidade pública da amostra contribuindo deste 
modo para o aumento do REG médio. 

A reabilitação e reforço estrutural registados em três das pontes da amostra, traduziram-se num 
aumento importante na segurança estrutural média do conjunto. Por outro lado, o aumento da 
segurança estrutural em algumas pontes que não sofreram intervenções pode encontrar explicação na 
atribuição de melhores classificações às componentes das pontes nas últimas inspecções, devido não 
só à subjectividade inerente das avaliações aos danos e anomalias nas componentes estruturais mas 
principalmente ao facto de as inspecções realizadas pelo autor não terem sido suficientemente 
profundas sendo, em alguns casos, incompletas devido à inacessibilidade a algumas zonas da estrutura. 

 

Pode-se concluir assim que, apesar de o algoritmo de cálculo do REGPontes ter vários anos à 
experiência nos Estados Unidos, provando ser capaz de apresentar dados válidos para a decisão de 
alocação de fundos, a qualidade dos dados por ele fornecidos depende grandemente da qualidade dos 
dados recolhidos nas inspecções. Assim, os dados inseridos no programa devem primar pela 
objectividade, homogeneização e sistematização, sendo para isso necessário “guiar” o inspector 
durante a recolha de dados, impondo critérios de avaliação pouco ambíguos, mais específicos e mais 
objectivos, para que as informações no inventário sejam congruentes entre si, não variando de 



Aplicação de um Sistema de Gestão de Pontes a um Conjunto de Pontes Portuguesas 
 

129 

inspector para inspector, sendo obviamente, sempre preferível que a avaliação seja feita por um 
inspector experiente. 

Nesta dissertação, foram dados passos para tentar tornar a metodologia do REGpontes menos 
subjectiva e melhor adaptada à realidade portuguesa. A plataforma do inventário foi inicialmente 
programada para serem introduzidos dados das inspecções visuais, em que a opinião do inspector em 
certos itens apreciativos tem um grande peso classificação final. A nova reestruturação do programa 
teve um objectivo de reduzir esse peso, ao basear-se em normas e avaliar itens consoante os critérios 
definidos pelas normas. Porém, no item da avaliação do gabarit horizontal, a aplicação do regulamento 
norte-americano revelou-se inadequado, tendo sido escolhido para o seu lugar a aplicação das normas 
portuguesas. Embora a atribuição de valores avaliativos específicos a cada critério da norma que era 
ou não respeitado tenha sido decidido pelo autor, o fundamental desta filosofia é retirar a 
subjectividade aos dados recolhidos estabelecendo critérios fixos, uniformes para qualquer ponte ou 
inspector, e mantê-los nas inspecções seguintes. 

 

O estudo das possibilidades de adaptação da ferramenta REGpontes ao contexto português foi ainda 
levada mais longe, ao comparar e analisar-se os itens apreciativos da condição das componentes da 
ponte (utilizados na metodologia de cálculo integrada do programa) com o Estado de Conservação, 
utilizado em Portugal. Os resultados foram satisfatórios, tendo sido propostas equações de conversão 
entre as duas avaliações. Esta conversão poderá ter utilidade, tanto para adaptar directamente as bases 
de dados dos SGP portugueses ao REGpontes ou à sua metodologia de cálculo (devidamente alterado 
consoante as necessidades e critérios de cada entidade gestora de pontes) como para converter dados 
do REGpontes para bases de dados de SGP portugueses. 

 

7.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

As potencialidades do REGpontes ainda não foram totalmente exploradas, existindo itens do 
inventário com possibilidades de serem desenvolvidos e estudados com pormenor. 

O Rácio de Segurança Estrutural (R1), até agora determinado apenas pela condição da superestrutura e 
da infraestrutura (ambos avaliados com um nível subjectividade associado), poderá ser 
automaticamente determinado através do índice de capacidade de carga (ICC), o qual é obtido através 
de uma análise de cálculo estrutural à ponte. Assim, a classificação do R1, o rácio de maior peso no 
REG, torna-se numa avaliação objectiva da segurança estrutural real da ponte. Um trabalho futuro 
pode abordar esta vertente, analisando os vários tipos de métodos de cálculo do ICC existentes, 
referidos na secção 2.3.2.3., comparando-os entre si e com os valores obtidos pelo cálculo estrutural 
através do Eurocódigo ou de outros regulamentos, assim como o impacte que pode ter na avaliação do 
R1 e do REG. 

A adopção das normas em vigor em Portugal no REGpontes, assim como a que foi efectuada para a 
largura da faixa de rodagem na ponte, pode ser ainda aplicada noutros itens ou na própria metodologia 
de cálculo do programa. A título de exemplo é indicada a norma NP EN206-1 2005, onde é 
apresentado o conceito de vida útil aplicado a betões e produtos afins, e estudos sobre o seu 
desempenho e degradação.  

As duas dissertações referidas no capítulo 5, apresentam dois desenvolvimentos interessantes 
potenciais para o REGpontes. A construção de um módulo de gestão de juntas de dilatação e outro de 
gestão de elementos de apoio pode ser feita em complementaridade com o REGpontes, partilhando a 
mesma base de dados. Assim, para cada ponte para além de existir uma lista de itens que a descrevem, 
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haverá também toda a informação detalhada relativa a cada junta de dilatação e elementos de apoios. 
No final, a gestão tanto pode ser efectuada a nível de módulo (relativo à componente da ponte) como a 
nível de ponte. 

A inclusão de um módulo de previsão de deterioração da ponte deverá ser feito depois de se eliminar a 
subjectividade do método de cálculo. Para facilitar esta tarefa talvez devam ser inseridos novos itens 
relativos a ensaios complementares à inspecção visual. Assim, através da análise diferencial de cada 
obra e do estabelecimento de regras de degradação, será possível prever o seu comportamento ao 
longo do tempo. 

A compilação de uma matriz de correlação entre intervenções e anomalias, bem como os respectivos 
custos e benefícios, pode dotar o programa da capacidade de escolher a melhor opção a tomar em cada 
caso, específico. Um módulo de análise económica poderia conjugar o módulo de previsão da 
deterioração com a base de dados de intervenções e a base de dados das pontes para obter as soluções 
de calendarização de intervenções com um maior rácio custo-benefício para poder auxiliar o gestor na 
sua tarefa. 

A utilização de novas tecnologias, como as referidas na secção 2.3.2.7, pode ser uma mais-valia para o 
SGP, permitindo armazenar e consultar dados mais facilmente e reduzir custos operacionais. 

Como nota final é importante referir que quais quer que sejam os desenvolvimentos futuros, é 
necessário que eles estejam sempre adaptados à realidade nacional. 
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