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RESUMO  

O presente trabalho incide fundamentalmente no estudo da aplicação da tecnologia de pré-esforço 
orgânico (OPS) em pontes provisórias.  

Apresentam-se separadamente o estado da arte das pontes provisórias e o estado da arte dos sistemas 
de controlo de estruturas. No primeiro, são referidas e tratadas as perspetivas de utilização, de 
funcionamento, de transporte e de montagem de pontes provisórias, fatores com influência direta na 
conceção e no dimensionamento deste tipo de estruturas, que também são explorados no presente 
trabalho. No segundo, realçam-se os sistemas de controlo ativo, nos quais se inclui o sistema OPS.   

Discutem-se as particularidades da aplicação de OPS em pontes provisórias, avaliando-se as diversas 
componentes de forma crítica. São, nomeadamente, estudadas potenciais alternativas para 
componentes dos sistemas de monitorização utilizados até à data em cimbres, procurando-se uma 
maior adequabilidade à aplicação em estudo. 

Introduz-se um caso de estudo referente ao dimensionamento de uma ponte provisória com OPS para 
vãos até 80m. Estabelece-se um novo algoritmo de controlo, desenvolvido a partir de uma estratégia 
de controlo que é baseada na caracterização do carregamento (veículos) e na monitorização da sua 
posição ao longo da ponte, demonstrando-se a sua viabilidade e as suas vantagens numéricas.  

Apresenta-se a conceção e validação numérica de um sistema de montagem/lançamento, assente num 
equipamento inovador, que permite efetuar a montagem a partir de uma das margens em cerca de 12 a 
14 horas. 

São apontadas diretrizes para trabalhos futuros atendendo a aspetos que deverão ser desenvolvidos no 
modelo d e ponte provisória, no sistema OPS e inclusivamente no sistema de montagem, tarefas 
essas que deverão anteceder a primeira aplicação à escala real de pontes provisórias com pré-esforço 
orgânico. 

 

PALAVRAS -CHAVE: pontes provisórias; pré-esforço orgânico (OPS); sistemas de controlo ativo; pontes 
metálicas; processos construtivos; algoritmo de controlo.  
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ABSTRACT  
This work is mainly focussed on the study of the organic prestressing application (OPS) in temporary 
bridges.  

The state-of-art of temporary bridges and the state-of-art of control systems on structures are introduced. 
The first includes a discussion of the possibilities of use, function, transport and assembling, factors with 
direct influence on conception and design of temporary bridges which are also explored on this 
document. On the second one active control systems, such as OPS, are presented.  

The features of the OPS application on temporary bridges are discussed, evaluating the various 
components in a critical way. In particular, potential alternatives for components of the monitoring 
systems (frequently used in launching gantries) are studied, seeking to greater suitability for the 
application under consideration. 

It is introduced a case study of the design of a temporary bridge with OPS for spans up to 80m. It is 
presented a new control algorithm based on a different control strategy that takes profit from the 
experimental characterization of the load (vehicle) and from the monitoring of its position along the 
bridge. It is demonstrated its viability through a numerical analysis. 

The conception and numerical validation of an assembling/launching system are introduced. This system 
is based in an innovative equipment that allows the assembling from one bank in about 12 to14 hours.  

Guidelines for future works prior to the first full-scale test are introduced. Aspects to be developed either 
in the application of organic prestressing in temporary bridges either in the construction method are 
discussed. 

 

KEYWORDS: temporary bridges; organic prestressing (OPS); active control systems; steel bridges; 
construction methods; control algorithm. 
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INTRODUÇÃO
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1.                                     
INTRODUÇÃO 

 
 

1.1. CONTEXTO DO TRABALHO  

Desde a antiguidade que a travessia de vales e rios é efetuada através de pontes “definitivas ou 
provisórias”. As pontes provisórias surgiram da necessidade de substituição de pontes existentes 
afetadas por uma ou mais causas, nomeadamente intempéries, degradação dos materiais ou destruição 
(no caso de conflitos militares), ou quando era necessário criar travessias rapidamente, quer por razões 
de proteção civil, quer por razões militares.  

A presente tese apresenta um trabalho realizado sobre o estudo da aplicação de pré-esforço orgânico 
(OPS) em pontes provisórias, assim como uma contribuição para o desenvolvimento deste tipo de 
pontes e processos de montagem. Expõe com particular enfoque no estudo de soluções para o aumento 
do vão máximo recorrendo à montagem a partir duma única margem.  

 

1.2. MOTIVAÇÃO  

Desde 2002 que o autor tem estudado a aplicação de OPS em estruturas de engenharia. Foi nesse 
âmbito que realizou a sua dissertação de mestrado - Estudo experimental da aplicação de pré-esforço 
orgânico num cimbre em modelo reduzido, a qual forneceu resultados promissores para uma futura 
aplicação à escala real, o que veio a acontecer em 2004 no cimbre da ponte sobre o Rio Sousa.  

Em 2006 foi fundada a empresa BERD, S.A., que detém a patente do OPS e que se dedica à conceção,  
dimensionamento e comercialização de equipamentos com OPS para a construção de pontes. Tendo o 
autor mantido uma ligação profissional e “afetiva” com a empresa, prosseguiu o seu interesse na 
aplicação de OPS em equipamentos de construção de pontes, mas também noutros 
equipamentos/estruturas com elevado potencial de aplicabilidade deste sistema, em que a carga 
variável tem uma grande relevância quando comparada com as ações permanentes. As pontes 
provisórias, são um exemplo desse tipo de estruturas.  

Após o desafio lançado pelo orientador deste trabalho no sentido de estudar a aplicabilidade do OPS 
em pontes provisórias, o autor, que é engenheiro de profissão e que tem um enorme gosto por analisar 
desafios de engenharia em que seja necessário “engenho” na conceção da solução do problema, sentiu 
enorme motivação para realizar o trabalho que aqui se apresenta. Acresce a este aspeto, os factos deste 
trabalho ter sido desenvolvido num contexto empresarial – BERD, empresa com forte identidade em 
I&D, com uma equipa jovem e dinâmica e do estudo ter sido desenvolvido e orientado para a 
conceção dum produto. É convicção pessoal do autor que este produto proporcionará uma nova e 
importante área de negócio empresarial.  
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1.3. OBJETIVOS 

Os principais objetivos desta tese são validar numericamente uma solução de ponte provisória com 
OPS de 80m de vão e conceber um processo de montagem a partir duma das margens.  

Para além dos objetivos principais, foram fixados outros, também relevantes, e com influência no 
desenvolvimento dos primeiros: 

• elaborar o estado da arte sobre pontes provisórias, sistematizando em texto informação que 
normalmente se encontra “restringida”, às forças armadas ou à proteção civil; 
 

• Efetuar uma breve descrição de sistemas de controlo já aplicados em estruturas, 
nomeadamente sistemas de controlo ativo, que introduza o leitor a este tipo de sistemas; 
 

• elaborar o “estado da arte” do sistema de controlo ativo OPS, apresentando a constituição e 
funcionamento das aplicações já desenvolvidas à escala real, assim como outras que se 
encontram em fase de estudo; 
 

• avaliar a viabilidade tecnológica da introdução dum sistema de controlo ativo em pontes 
provisórias, efetuando eventuais propostas de algoritmos de controlo otimizados para esta 
aplicação; 
 

• validar processo e equipamento de montagem que permitam realizar a instalação da ponte 
durante as horas solares dum dia (aprox. 12/14 horas);   

Pretende-se ainda, com este trabalho, contribuir decisivamente para futuros estudos sobre uma 
primeira aplicação à escala real de OPS em pontes provisórias. 

 

1.4. OPÇÕES FUNDAMENTAIS NO DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGAÇÃO  

Desde o início do desenvolvimento deste trabalho, optou-se por analisar os problemas duma forma 
pragmática e sempre atendendo ao objetivo de se, para além da investigação e produção dum 
documento científico, pretender contribuir para o desenvolvimento dum produto inovador, funcional e 
comerciável. Assim, procuraram-se estudar soluções que permitissem ultrapassar os problemas que 
surgiram ao longo deste estudo, e simultaneamente garantir a sua exequibilidade do ponto de vista dos 
componentes, equipamentos e/ou materiais disponíveis no mercado.     

A investigação sobre o estado-da-arte das pontes provisórias centrou-se nas pontes militares por 
serem, de facto, aquelas que existem em maior número ou que foram adaptadas para utilizações não 
militares. No entanto, os estudos desenvolvidos atenderam às duas vertentes de utilização das pontes 
provisórias - militar e civil.  

Após o trabalho inicial de investigação, verificou-se que existem alguns tipos de pontes provisórias de 
montagem rápida (3/4 horas) para vãos da ordem dos 50m, e pontes de montagem mais lenta (vários 
dias) para vãos até cerca de 80m. Assim, optou-se por orientar a investigação para pontes provisórias 
com vãos até 80m de montagem “rápida” (12 a 14 horas).  

Para além do vão, também a capacidade de carga das pontes é um fator relevante no desenvolvimento 
do estudo. Esta é definida pela classe de carga militar (MLC) que pode atravessar a ponte. Tendo-se 
verificado que, para as soluções estruturais existentes no mercado, a classe mais elevada é de MLC120 
mas para vãos inferiores a 80m. Optou-se, deste modo, por estudar uma ponte provisória com 80m de 
vão e de classe MLC120.  
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Julga-se que em relação às pontes provisórias para aplicações civis, existe um mercado vasto, quer ao 
nível dos países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, onde existem lacunas 
consideráveis de infraestruturas e/ou degradação das existentes, quer ao nível dos países mais 
desenvolvidos onde a aquisição de equipamentos e infraestruturas é, em geral, efetuada de forma 
preditiva. Assim, a investigação, as opções e as considerações efetuadas ao longo do estudo, foram 
direcionadas para que a ponte provisória possa ser aplicada em locais variados, eventualmente 
inóspitos e remotos.  

 

1.5. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO  

O trabalho apresentado compreende sete capítulos e um anexo. Os capítulos que sucedem ao presente 
capítulo introdutório, apresentam a cadência que a seguir se expõe. 

O capítulo 2 é dedicado às pontes provisórias e aos aspetos relacionados com a sua utilização. 
Apresenta-se a sua constituição, as suas características funcionais e processos de montagem. 

O capítulo 3 é dedicado à conceção e dimensionamento de pontes provisórias, apresentando-se as 
ações específicas deste tipo de ponte.  

O capítulo 4 apresenta um sintético Estado-da-Arte de sistemas de controlo de estruturas. Apresentam-
se as soluções macro-estruturais no controlo de estruturas e alguns exemplos de aplicações práticas de 
sistemas de controlo. É introduzido o OPS enquanto sistema de controlo ativo quasi-estático, com base 
na primeira aplicação à escala real em cimbres autolançáveis. Referem-se potenciais aplicações para o 
OPS, tendo em consideração estudos preliminares com resultados encorajadores.   

O capítulo 5 trata de aspetos genéricos da aplicação de OPS em pontes provisórias, nomeadamente a 
avaliação dos vários componentes de interação OPS-estrutura, os instrumentos de monitorização e os 
efeitos estáticos e dinâmicos do sistema sobre a estrutura base. 

No capítulo 6, são tratados os aspetos práticos de conceção e dimensionamento duma ponte provisória 
com OPS para vãos até 80m. Discute-se uma nova estratégia de controlo a implementar no OPS, 
associado a equipamentos alternativos de monitorização. Analisa-se o comportamento estrutural da 
ponte provisória e o funcionamento do OPS perante as ações móveis.  

No capítulo 7 são apresentadas as conclusões fundamentais do trabalho (numérico) efetuado, e é 
delineado um conjunto de trabalhos futuros que se julgam necessários até que se possa passar à 
produção dum modelo à escala reduzida ou dum protótipo da ponte e do seu sistema de montagem, 
validando-se assim o produto experimentalmente.  

Como Anexo a esta tese, apresenta-se um documento sobre a conceção e validação numérica 
preliminar do sistema montagem/lançamento da ponte provisória. Optou-se por colocar este 
documento em anexo porque a empresa que apoiou financeiramente o desenvolvimento do presente 
trabalho solicitou a sua confidencialidade durante os próximos 3 anos. Esta opção permite que no 
futuro, se assim for entendido,  possa ser publicada a Tese sem o referido a Anexo, portanto, 
mantendo-se assim a confidencialidade apenas do Anexo. 
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PONTES PROVISÓRIAS – ESTADO DA ARTE
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GLOSSÁRIO 

ABL - Armoured Bridge Layer 

APFB – Air Portable Ferry Bridge 

ARK – Armoured Ramp Carrier 

AVLB - Armoured Vehicle Launched Bridge 

GDELS - General Dynamics European Land Systems 

IRB - Improved Ribbon Bridge 

JAB – Joint Assault Bridge 

LRS - Link Reinforcement System  

MGB - Medium Girder Bridge 

MLC – Military Load Capacity  

NATO – North Atlantic Treaty Organization  

REBS – Rapidly Emplaced Bridge System  

SRB - Standard Ribbon Bridge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



Estudo da Aplicação de Pré-esforço Orgânico em Pontes Provisórias 

 
 

2.1 
 
 

 

 

 

2.                                       
PONTES PROVISÓRIAS – 

ESTADO DA ARTE 
 

  

2.1. INTRODUÇÃO 

As pontes provisórias são utilizadas, maioritariamente, em cenários pós-catástrofe natural, pós-
acidente e de guerra (antes, durante e após). Adicionalmente, as pontes provisórias têm sido utilizadas 
aquando de intervenções de reabilitação em pontes, que impeçam a sua continuidade em serviço. Em 
todos os casos, as pontes provisórias têm como objetivo estabelecer ou restabelecer o contacto entre 
dois pontos, separados por linhas de água, vales,  ou outros obstáculos naturais ou artificiais. 

Em cenários de apoio à proteção civil, a maioria das pontes provisórias são instaladas em regime de 
aluguer/empréstimo, por parte das forças militares que as possuem, para responder a cenários de 
guerra ou de necessidade civil. 

As pontes instaladas temporariamente são, maioritariamente, estruturas metálicas que têm capacidade 
para ultrapassar determinados vãos de pequena dimensão e para suportar cargas elevadas como os 
veículos pesados e militares. 

No presente capítulo aborda-se a evolução histórica das pontes provisórias, distinguindo-as em dois 
grandes grupos: pontes desenvolvidas até à década de 90 do séc. XX, e pontes modernas 
(normalmente assim consideradas) desenvolvidas desde então.  

 

2.2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS PONTES PROVISÓRIAS  

A história das pontes provisórias é indissociável da evolução histórica das pontes militares. A 
utilização de pontes militares iniciou-se há milhares de anos atrás, destacando-se a importância do 
Império Romano no desenvolvimento da construção de pontes face à necessidade de mobilidade dos 
seus exércitos (Rodrigues, 2006). 

A sua principal função era permitir que os exércitos atravessassem barreiras, tais como cursos de água, 
ravinas ou outros obstáculos naturais. Após as operações militares estas pontes poderiam ser 
utilizadas, ainda que de forma provisória, para fins civis (Military, 2013). 

Dependendo da estratégia militar, as pontes provisórias poderiam ter um critério de uso mais 
permanente - pontes de apoio ou de linha de comunicação, ou de uso momentâneo - pontes de assalto. 
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Figura 2.1 – Categorias de pontes provisórias 

As primeiras pontes de assalto eram em madeira e permitiam vencer pequenos vãos, sendo que a 
estrutura apoiava-se sobre o leito do curso de água.  

Curiosamente, numa perspetiva exclusivamente militar, uma ponte pode ser uma vantagem ou uma 
desvantagem estratégica, conforme sirva o exército que a ergueu ou o exército inimigo. A título de 
exemplo referem-se as pontes levadiças de acesso a fortes e castelos.  

  
Figura 2.2 – Pontes Levadiças. Forte da Ponte da Bandeira, Lagos (à esquerda) (Jansoone, 2006); Castelo de 

Langeais, Vale do Loire – França (à direita) (Inforzato, 2011) 

Foram também utilizadas como pontes provisórias (de apoio ou continuidade), para fins civis e 
militares, pontes flutuantes em madeira apoiadas em barcaças. O exército francês utilizou-as ainda 
durante parte do séc. XX, havendo registos gráficos de 1920 (Historique, 2007).  

 
Figura 2.3 – “Ponte militar” Congreve Trough (em madeira) para uso sobre curso de água (Defence, 2011) 

As pontes flutuantes também evoluíram e continuaram a ser utilizadas ao longo do séc. XX, sendo 
ainda hoje utilizadas no atravessamento de cursos largos (com centenas de metros). No entanto, não 

Pontes de comunicação Pontes de assalto Pontes de apoio / logística 

Categorias de Pontes Provisórias 
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serão detalhadamente apresentadas neste trabalho, atendendo a que se pretende abordar pontes 
provisórias que não se apoiem no curso de água.     

 
Figura 2.4 – Gravura sobre a construção de uma ponte flutuante em madeira, 1910 (Historique, 2007) 

As pontes provisórias dividem-se em dois tipos, as pontes standards e as pontes não standards 
executadas para situações específicas e atendendo às condições existentes, nomeadamente da 
disponibilidade de materiais. 

 

 

 

Figura 2.5 – Tipos de pontes provisórias (Headquarters, 2008a) 

No presente capítulo apresenta-se apenas a evolução histórica das pontes standard, o que decorre dos 
objetivos deste trabalho. 

O principal impulso para o desenvolvimento das pontes provisórias (standards) foi o aparecimento dos 
tanques (carros de combate) na Primeira Guerra Mundial, que face à sua elevada tonelagem exigiam 
vias com maior capacidade de carga. Este fator teve um impacto relevante no dimensionamento de 
pontes em geral, e no caso das pontes provisórias criou uma nova área de desenvolvimento. Houve, 
também por isso, a necessidade de criar veículos com maior capacidade de carga de forma a 
transportar pontes provisórias, que pela necessidade de aumento de robustez também viram o seu peso 
aumentado (Defence, 2011). 

Os primeiros veículos concebidos para transporte de pontes provisórias foram tratores de lagartas não 
armados com capacidade para transportar pequenas pontes que permitissem atravessar obstáculos. Este 
conceito, inicialmente pouco desenvolvido, foi recuperado mais tarde quando se percebeu que os 
tanques não conseguiam manobrar trincheiras extensas, tendo este tipo de equipamento interesse para 
essa operação (Defence, 2011). 

Com o desenvolvimento do equipamento militar, a engenharia de pontes militares concentrou-se no 
desenvolvimento de sistemas melhorados do processo de montagem atendendo especialmente à 
rapidez dessa operação (Medzmariashvili, 2008). 

Em 1917, é construída a primeira ponte de assalto carregada por um tanque que permitia vencer um 
vão de, aproximadamente, 7m. Esta ponte foi denominada como Lock Bridge. No entanto, este 

Pontes não standard Pontes standard 

        Tipos de Pontes Provisórias 
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equipamento só veio a estar ao serviço perto do final da Primeira Guerra Mundial, tendo sido por isso 
pouco utilizado nessa guerra (Defence, 2011). 

 
Figura 2.6 - Ponte provisória Lock bridge – 1917 (Library, 1917) 

Apesar do desenvolvimento originado pelo primeiro grande conflito militar do séc. XX, durante a 
maioria do tempo que ele durou, foram utilizados rolos com 3,3m de diâmetro e 3m de comprimento, 
constituídos por troncos devidamente comprimidos e amarrados entre si, que colocados 
sucessivamente, serviam para os tanques passarem sobre cursos de água e trincheiras. 

  

Figura 2.7 – Tanques britânicos Mark IV carregando “pontes” provisórias de rolos de madeira (Defence, 2011) 

Após a Primeira Guerra Mundial, continuou-se a desenvolver sistemas para atravessamento de 
trincheiras e cursos de água, nomeadamente as pontes de assalto Batemans, Wild e Scissor e a “ponte” 
Stepping Stone (ver Figura 2.8) que embora seja denominada como ponte é constituída por um 
conjunto de cavaletes ligados entre si através de cordas.  
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Figura 2.8 – Ponte provisória Stepping Stones (Defence, 2011) 

A ponte Batemans era constituída por um tabuleiro lançado a partir dum tanque e permitia vencer vãos 
na ordem dos 7m. 

 
Figura 2.9 – Ponte provisória Batemans (Defence, 2011) 

A ponte de assalto Wild era muito avançada para a época, porque utilizava um sistema de cabos de aço 
e guinchos para lançar horizontalmente e fixar duas peças que serviam de apoio aos rodados. Apesar 
deste sistema não ter sido muito desenvolvido à época (finais da década de 30), foi posteriormente 
desenvolvido pelo exército alemão na década de setenta (Defence, 2011). 

A primeira Ponte Scissor foi construída em 1938. O primeiro protótipo utilizava um tanque Light V 
com sua torre removida para transporte e colocação. Esta ponte era articulada a meio vão e constituída 
por um par de “faixas” em treliça dimensionadas para os tanques de veículos com rodas e o seu 
“baixo” peso era uma vantagem. Com um comprimento da ordem dos 10m, e podendo vencer um vão 
de 8,5m, permitia a passagem de veículos até 7 toneladas. A ponte era carregada “dobrada” na 
cobertura de um tanque e posteriormente montada usando uma estrutura de suporte apoiada no chão, 
que permitia controlar qualquer rotação acidental e, neste ponto, a ponte era desdobrada na vertical, na 
frente do tanque, e colocada na sua posição final. Como se poderá constatar em 2.3.2.3.2, o 
funcionamento desta ponte provisória mantém-se atual e é utilizado em pontes ainda em utilização 
(Defence, 2011). 
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 Um modelo posterior da primeira ponte Scissor, permitia vencer um vão de 10m e o atravessamento 
por veículos da MLC301 (Medzmariashvili, 2008). 

 

 
Figura 2.10 – Conceito da ponte Scissor com rótula a meio vão (Medzmariashvili, 2008) 

  
Figura 2.11 – Ponte  Scissor modelo nº1 (Defence, 2011) 

O aparecimento do tanque de infantaria Mark IV (também designado como tanque Churchil) com 
cerca de 40 toneladas, determinou que a ponte Scissor fosse revista. Assim, em 1942 apareceu o 
modelo nº 2 Classe MLC 60 para veículos com lagartas e MLC 40 para veículos com rodados 
(Defence, 2011). 

  

 

Figura 2.12 – Ponte Scissor modelo nº2 (Defence, 2011) 

                                                      

 
1 MLC – Military Load Class – Classe de Carga Militar (com base na tonelagem dos veículos, do tipo de rodado, 
e dos esforços que provoca na ponte) ver Capítulo 3. 
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A última ponte provisória a surgir durante a Segunda Guerra Mundial foi a SBG (Small Box Girder) 
Assault Bridge. Ela foi introduzida especificamente para o Dia D e tinha a particularidade de permitir 
ultrapassar arribas com 3,6m de altura (Defence, 2011). 

A ponte consistia em quatro vigas caixão ligadas entre si por travessas, criando uma passagem através 
de duas faixas para os rodados ou lagartas (Defence, 2011). 

 
Figura 2.13 – Ponte SBG utilizada para ultrapassar arribas e paredões (Defence, 2011) 

Os pontões militares ARK (Armoured Ramp Carrier) foram também desenvolvidos para atravessar 
pequenos obstáculos. À semelhança das primeiras “pontes” de assalto apresentadas na Figura 2.3, os 
pontões apoiam-se sobre o obstáculo. Os primeiros modelos, eram tanques sem torre (parte superior), 
equipados com rampas em ambas as extremidades com comprimentos variáveis entre os 3 e os 5m, 
sobre os quais passavam os outros veículos de combate. Posteriormente, estes pontões tornaram-se 
equipamentos concebidos e dimensionados para esse efeito (Defence, 2011). 

  
Figura 2.14 – Pontão ARK (Defence, 2011) 

Para além das pontes provisórias de assalto, surgiram pontes provisórias de apoio ou de logística (ver 
Figura 2.1). Estas pontes têm, igualmente, como principal função criar ou repor a ligação entre duas 
margens, ou no caso de estarem integradas numa ação militar, para auxiliar o avanço das tropas 
garantindo a logística necessária.  

Durante a Segunda Guerra Mundial, Donald Bailey, um engenheiro civil que servia no Gabinete de 
Guerra Britânico, concebeu uma ponte provisória constituída por elementos metálicos leves ligados 
através de cavilhas e montável/desmontável apenas com recurso a meios humanos e um equipamento 
móvel (leve) para o empurre/puxe da ponte. A ponte, designada como ponte Bailey, foi largamente 
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utilizada entre 1943 e 1945 em Itália e no Noroeste da Europa e considerada como fundamental na 
vitória dos aliados (School, 1986)    

  

Figura 2.15 – Ponte Bailey em utilização durante a Segunda Guerra Mundial; apoiada em barcaças (á esquerda) 
[3] e montagem do tabuleiro (à direita) [4] 

As pontes Bailey, constituídas por duas vigas treliçadas longitudinais e onde se apoiam vigas 
transversais que garantem o contraventamento do banzo inferior, tinham um tabuleiro revestido 
superiormente em tabuado de madeira, apoiado sobre as vigas transversais. 

Para além das vantagens já referidas, os elementos constituintes da ponte Bailey eram transportáveis 
em camiões de baixa tonelagem (5 toneladas), as várias peças possuíam uma grande versatilidade e 
eficiência porque podiam construir sete tipos de treliças (Figura 2.16), desde pequenos vãos até cerca 
de 60m de comprimento, e poderiam ser criados caminhos pedonais, pelo exterior (School, 1986).    

 

Figura 2.16 – Configurações possíveis da secção transversal da Ponte Bailey, adequando-se ao vão a vencer 
(School, 1986) 

Até 1947 foram construídas cerca de 2000 pontes Bailey, sendo que mais de 1500 foram construídas 
no Noroeste da Europa (School, 1986).    

Desde então, as pontes Bailey ou outras semelhantes concebidas com base no conceito desta, 
continuam a ser produzidas e comercializadas, especialmente para fins civis.  
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Após a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento das pontes provisórias concentrou-se, sobretudo, 
no aumento da capacidade de carga dos equipamentos existentes, nomeadamente das pontes Scissor 
(Defence, 2011). 

O desenvolvimento dos tanques, em particular do modelo Centurion, propiciou a evolução das pontes 
provisorias, surgindo o tanque-ponte Centurion ARK e o Centurion ARK Mobile Pier (CAMP). 

 

Figura 2.17 – Ponte Centurion ARK (à esquerda) (Defence, 2011) 

 
Figura 2.18 - Ponte Centurion ARK Mobile Pier (Defence, 2011) 

A ponte Centurion ARK apresentada na Figura 2.17, permitia vencer um vão de aproximadamente 
17m e a passagem de veículos de Classe 80 (MLC80). Apresentava aspetos vantajosos face às outras 
disponíveis à época, nomeadamente ser constituída por um único elemento, o que tornava o seu 
processo de montagem significativamente mais rápido, bem como a sua mobilidade (Defence, 2011). 

A ponte Centurion ARK Mobile Pier, utilizava o tanque como apoio central, constituindo assim uma 
ponte de dois vãos. 

Com a substituição dos tanques Centurion pelos Chieftain, é desenvolvido um novo equipamento - 
Chieftain AVLB (Armoured Vehicle Launched Bridge). Esta ponte vencia um vão de 
aproximadamente 18m para uma ponte tipo Scissor de Classe 60 (MLC60) (Defence, 2011). 
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Figura 2.19 – Ponte Chieftain AVLB  com tabuleiro desdobrável (à esquerda) e com tabuleiro em peça única (à 

direita) (Defence, 2011) 

No início da década de 80 do séc.XX, os Estados Unidos da Améria (EUA), a República Federal 
Alemã (RFA) e o Reino Unido, desenvolveram um projeto de cooperação para a modernização das 
suas pontes militares designado “Bridging in the 80’s”. Este projeto, teve como base a partilha e 
utilização de componentes de forma a reduzir a pesquisa, treino de montagem, custos de logística, e 
permitir a interoperabilidade (Defence, 2011). Apesar dos resultados práticos não terem tido o alcance 
esperado, decorrente deste projeto surgiram um conjunto de três equipamentos modulares 
desenvolvidos pelo exército britânico, e designados como BR90. Os módulos permitem a construção 
de pontes com comprimentos distintos, através da acoplação e combinação entre eles e apoios 
intermédios. Um desses equipamentos é semelhante à ponte AVLB do exército dos EUA mas utiliza o 
veículo Titan especificamente concebido (e não adaptado) para o transporte e lançamento deste tipo de 
pontes (Falk, 1981) (Army B. , 2013) 

 
Figura 2.20 – Módulos do BR90 (Defence, 2011) 

 

Figura 2.21 – Combinação de módulos do BR90 (Defence, 2011) 
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Figura 2.22 - Titan armoured bridge launcher (BR90) (Army B. , 2013) 

 

2.3. PONTES PROVISÓRIAS MODERNAS  

2.3.1. TIPOS DE PONTES PROVISÓRIAS 

Tal como referido em 2.2, as pontes provisórias podem ser divididas em dois tipos: as pontes 
standards e as não standards. As pontes standards são todas aquelas que derivam ou utilizam sistemas 
e componentes de pontes produzidas e concebidas para serem transportáveis, facilmente construídas e 
reutilizadas. As pontes não standards podem ser executadas in-situ e são concebidas para vencer um 
determinado vão utilizando perfis/chapas com secções comerciais e/ou de acordo com a 
disponibilidade de materiais, equipamentos de montagem, e mão-de-obra. Estas pontes, quando 
executadas para fins militares, são normalmente deixadas no local, quando terminadas as operações. 
Na Figura 2.23, apresentam-se as categorias de pontes tipo standard propostas na bibliografia da 
especialidade (Headquarters, 2008a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2.23 – Categorias de pontes provisórias (Headquarters, 2008a) 
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As pontes provisórias podem ainda ser divididas em três categorias, consoante a sua principal função e 
localização face ao cenário de catástrofe, guerra ou outro (Medzmariashvili, 2008) (Headquarters, 
2008a): 

• Pontes de Assalto – são utilizadas em operações de combate ou em outras situações 
extremas. A sua montagem demora apenas alguns minutos (<10min.) e são atravessadas 
múltiplas vezes num curto período de tempo.  

• Pontes de Apoio/Logística – são montadas perto da área das operações de combate e a sua 
principal função é assegurar transferência de destacamentos, tropas, grupos ou unidades no 
mais curto período de tempo. Estas pontes podem ser montadas (pontes modulares) e 
posteriormente instaladas, sendo que a operação de instalação demora entre 30 a 120 
minutos. Estas pontes podem ser de um ou múltiplos vãos. São também utilizadas para 
substituir numa segunda fase, as pontes de assalto. Este tipo de ponte provisória pode 
também ser utilizada para fins civis, sobretudo em resposta urgente a cenários de catástrofe 
natural. 

• Pontes de Comunicação - estão localizadas suficientemente afastadas das operações de 
combate e garantem a comunicação entre margens. São também utilizadas para fins civis. 
A operação de montagem não está normalmente condicionada por questões táticas. 
Atendendo às cargas que suportam, à duração em serviço (por vezes imprevisível), e 
normalmente à utilização de vãos mais longos, é essencial despender-se o tempo necessário 
para planeamento da operação e preparação do local, e considerar a possibilidade de se 
construir uma ponte não standard. 

Apresentam-se de seguida, as pontes militares que surgiram sobretudo desde a década de 90 do séc. 
XX e que continuam em utilização, devidamente categorizadas. Optou-se por apresentar os 
equipamentos pela sua designação comercial. 

 

2.3.2. PONTES DE ASSALTO  

2.3.2.1. Ponte AVLB - Armoured Vehicle Launched Bridge 

A AVLB já apresentada em 2.2, pode vencer um vão até 18m e de classe MLC602. O exército dos 
EUA prevê a sua progressiva substituição pelas Joint Assault Bridge – JAB (ver 2.3.2.2) ou pela ponte 
Wolverine. Em relação a estas, a AVLB apresenta uma limitação; o carro de combate que a transporta, 
decorrente da adaptação para acomodar o lançador da ponte, não possui armamento, sendo por isso um 
veículo mais vulnerável. Para além deste aspeto desvantajoso, os veículos de transporte da AVLB – 
tanques M60 ou M48, encontram-se obsoletos devido à sua baixa velocidade e mobilidade. 
(Headquarters, 2008a) 

Diversos países possuem pontes AVLB, adaptadas aos veículos que dispõem ou produzem. São 
exemplo desses países as potenciais mundiais a nível militar França, China, Inglaterra, Rússia, India, 
entre outras.  

 

                                                      

 
2 Os veículos que ultrapassem a MLC60 não poderão parar ou ajustar a sua trajetória sobre a ponte, os quatro 
pontos de apoio deverão estar em contacto com o terreno e o veículo deve estar devidamente alinhado com a 
guia de pavimento. (Headquarters, 2008c) 
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Figura 2.24 – AVLB lançada a partir de um tanque M60A1 (Olive-Drab, 2011) 

A AVLB é uma ponte rotulada a meio vão lançada a partir da margem através de um sistema óleo 
hidráulico, não necessitando de equipa humana de apoio para além dos elementos transportados no 
interior do veículo de transporte (três). Na Tabela 2.1, apresentam-se as principais características da 
ponte AVLB. Dentro deste tipo de ponte existem, dois subtipos que se distinguem na classe de carga e 
vão, MLC60 (18,3m) e MLC70 (15m) (Olive-Drab, 2011). No caso deste último, existem algumas 
condicionantes apresentadas na bibliografia (ver nota de rodapé 2).  

 

Figura 2.25 – Ponte Sarvatra (India) (Bharat Rakshak, 2008) 

Tabela 2.1 - Principais caraterísticas da ponte AVLB (Headquarters, 2008a) e (FAS, 2000a) 

Vão 18,3m 

Comprimento/Largura 19,2m/4,0m 

Peso 14650 kg 

Tempo de Montagem/Desmontagem 2 / 5 min. 

MLC 60 / 70 

Material Estrutural Alumínio 
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2.3.2.2. Ponte JAB – Joint Assault Bridge 

A ponte JAB, ainda em fase inicial de produção, pretende substituir a ponte AVLB. É uma ponte com 
funcionamento e sistema estrutural semelhante à AVLB, ou seja, tem uma rótula central, apresentando 
como principal vantagem ser de classe MLC85. A JAB é montada sobre o chassi dum veículo 
blindado mais recente, o tanque Abrahms M1. Este veículo apresenta melhores características de 
mobilidade face aos M60 ou M48 (ver 2.3.2.1) que transportam a AVLB.  

A JAB tem como principal função dar apoio a regimentos com veículos pesados de combate na frente 
de guerra. 

 

Figura 2.26 – Ponte JAB – fase de conceção (esquerda) (Headquarters, 2008 c); fase de teste (direita) (Army U., 
2008)  

De forma a aligeirar o peso da ponte JAB, serão utilizados materiais mais leves e com elevada 
resistência, nomeadamente o carbono. Prevê-se que apenas em 2015 este equipamento entre ao serviço 
das forças armadas dos EUA. Também por esta razão, a informação acerca das principais 
características da ponte JAB são ainda escassas.    

Tabela 2.2 - Principais caraterísticas da ponte JAB (Headquarters, 2008 c) 

Vão 18,3m 

Comprimento/Largura 4,0m 

MLC 85 

Material Estrutural Carbono 

 

2.3.2.3. Ponte Wolverine ou ABL – Armored Bridge Layer  

A ponte Wolverine, assim designada pelo exército dos EUA e internacionalmente reconhecida, é 
formalmente designada como ponte de Assalto Pesada ou ponte de camadas e teve o seu programa de 
desenvolvimento iniciado ainda na década de oitenta, sendo que apenas em 2003 foi concluída e 
entregue a produção dos primeiros equipamentos. Tal como a ponte JAB, a ponte Wolverine é 
apresentada como sucessora da ponte AVLB, e é transportada e montada por um veículo blindado 
especificamente preparado para o efeito, como é o exemplo do M1A2 (Tanque) conforme apresentado 
na Figura 2.27. Apresenta como principais características ser uma ponte de classe MLC70 vencendo 
um vão de 24m (FAS 2000b).  
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Figura 2.27- Ponte Wolverine – fase de movimentação no veículo blindado M1A2 (Wikipedia, 2009) 

Este tipo de ponte, mantendo o conceito de funcionamento, foi adotado e desenvolvido por outros 
países, que criaram os seus próprios modelos, nomeadamente: Alemanha modelo M47 LEGUAN, 
Canadá modelo Leopard AVLB, China modelo Tipo 84, Eslováquia modelo MT-55A ABL, França 
modelo PAA,  Russia modelo MTU-72/90 ABL, e India BLT (Headquarters, 2008a).  

  
Figura 2.28 – Ponte MTU-90 ABL (Russia) – movimentação (à esquerda); montagem (à direita) (Military, 2006) 

A ponte Wolverine é um sistema de ligação entre duas margens, que integra o controlo hidráulico e 
eletrónico de montagem, permitindo montá-la e desmontá-la em poucos minutos, e na frente de guerra, 
sem necessidade de intervenção da tripulação no exterior do veículo durante o lançamento (FAS, 
2000b).  

 

Figura 2.29 – Ponte Wolverine – fases de transporte, montagem e serviço (FAS, 2000b) 
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Apresentam-se na Tabela 2.2 as principais características da ponte Wolverine. Este equipamento foi 
dimensionado e ensaiado de forma a garantir um mínimo de 2200 montagens, e 5000 atravessamentos 
(FAS, 2000a). 

Tabela 2.2 - Principais caraterísticas da ponte Wolverine (FAS, 2000a) e (Headquarters, 2008a) 

Vão 24 m 

Comprimento / Largura 26/4 m 

Peso 12 500 kg 

Montagem / Desmontagem 5/10 min. 

MLC 70 

Material Estrutural Alumínio 

 

2.3.2.4. Ponte REBS - Rapidly Emplaced Bridge System  

A ponte REBS, é correntemente utilizada como ponte de apoio, podendo ser utilizada como ponte de 
assalto. À semelhança da ponte MAB (Modular Assault Bridge) apresentada em 2.3.2.5, tem um 
princípio de funcionamento semelhante ao das pontes Wolverine e foi concebida com base nas pontes 
AVLB. A ponte é transportada seccionada em duas partes em cima de um veículo. Com auxílio de 
sistemas hidráulicos a ponte é montada e lançada para a posição de passagem. Para a desmontagem da 
ponte é efetuada a operação inversa à da montagem. A principal vantagem deste sistema é permitir que 
o seu transporte e montagem/lançamento seja feito por uma grande diversidade de veículos, o que 
resulta da utilização dum acoplador de lançamento, e do seu baixo peso (ver Tabela 2.3).  

 

 

Figura 2.30 – Ponte REBS - fases de transporte, montagem e serviço (Army Guide, 2012) 
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Para além do transporte corrente por veículos (camiões ou tanques), a ponte REBS pode ser 
transportada por avião (Hercules C-130, C-160, entre outros), ou helicóptero (CH-47). Como 
referência, a ponte REBS encontra-se ao serviço do exército dos EUA desde 2007 (Army Guide, 
2012) (Army-technology, 2012a). 

A ponte REBS cumpre os requisitos de uma ponte de assalto, mas apresenta como desvantagens 
relevantes face a outras dentro da mesma categoria, a exposição da tripulação durante a fase de 
lançamento e a baixa capacidade de carga MLC40 (Headquarters, 2008a).  

Tabela 2.3 - Principais caraterísticas da ponte REBS2007 (Army Guide, 2012) (Army-technology, 2012a). 

Vão 13m 

Comprimento/Largura 13,8m / 3,35m 

Peso 4800 kg 

Montagem / Desmontagem <10min. 

MLC 40 

Material Estrutural Alumínio 

 

2.3.2.5. Ponte MAB – Modular Assault Bridge 

As pontes MAB têm um sistema de montagem semelhante a outros equipamentos, nomeadamente ao 
da ponte Wolverine, permitindo adaptar o comprimento da ponte ao vão a vencer. Este equipamento, 
permite montar duas pontes com 14,3m ou uma com 26,0m. A ponte MAB pode ser transportada em 
veículos militares com sistema de tração efetuado por 10 rodas motrizes (Figura 2.31), ou em chassis 
de veículos de combate. A montagem da ponte é efetuada por sistemas hidráulicos. Este equipamento 
pode ser utilizado para fins civis acoplando guardas de segurança (Army-technology, 2012b). 

 
Tabela 2.4 - Principais caraterísticas da ponte MAB (Army-technology, 2012b) e (Braatz, 2013) 

Vão 13 /24 

Comprimento 2x14,3 ou 26m 

Peso 7400 / 14800 

Montagem / Desmontagem 8 / 12min. 

MLC 120/80 

Material Estrutural Alumínio 
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Figura 2.31 – Ponte MAB transportada por veículos de transporte militar ou por veículos de combate (Army-

technology, 2012b) (Braatz, 2013) 

A ponte de assalto modular tem sido adotada pelas forças armadas de vários países, nomeadamente 
Espanha, Noruega, Bélgica, Grécia, Chile, Finlândia e Malásia, entre outros. (Braatz, 2013) 

 

2.3.2.6. Novas soluções para Pontes de Assalto  

As pontes de assalto em serviço ou em fase avançada de desenvolvimento (caso da ponte JAB - 
2.3.2.2), estão geralmente limitadas a vãos de 30m. Estudos recentes em pontes de assalto, têm como 
principal objetivo vencer vãos, claramente superiores (aproximadamente o dobro) aos equipamentos 
existentes, mantendo a sua rápida montagem e sem mão-de-obra adicional àquela transportada no 
veículo que a transporta. Para tal, utiliza-se o mesmo conceito de ponte desdobrável há muito utilizado 
na ponte Scissor (ver 2.2) em que o tabuleiro é subdividido em duas partes rotuladas entre si, sendo 
que o tabuleiro é seccionado em oito partes. Também o sistema de lançamento da ponte terá de ser 
ajustado, apresentando-se na Figura 2.32 algumas das possibilidades em estudo (Medzmariashvili, 
2008). 

O sistema de lançamento desta ponte de assalto terá de ser ajustado ao número de partes em que o 
tabuleiro se encontra subdividido e ao vão substancialmente superior aos correntes (até 30m). 
Apresenta-se na Figura 2.32 algumas das operações de montagem/lançamento em estudo 
(Medzmariashvili, 2008). 
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Figura 2.32- Estudo do processo de montagem/lançamento da ponte; Recorrendo a helicóptero pesado (em 
cima) ou a grua (em baixo) (Medzmariashvili, 2008) 

2.3.3. PONTES DE APOIO / LOGÍSTICA 

Tal como já foi referido, a REBS (ver 2.3.2.4) é uma ponte de apoio / logística que pode ser utilizada 
como ponte de assalto. As pontes flutuantes enquadram-se também como sendo pontes de apoio / 
logística e de comunicação. Como referido em 2.2, este documento pretende abordar as pontes 
provisórias que não se apoiam continuamente no leito do rio, pelo que, as pontes flutuantes não serão 
apresentadas detalhadamente.  
Apresentam-se de seguida as restantes pontes classificadas como de apoio / logística (ver Figura 2.23). 

 

2.3.3.1. Ponte DSB - Dry Support Bridge 

A Ponte DSB3 apresenta um sistema de montagem totalmente distinto daqueles já apresentados ao 
longo deste documento. Neste sistema, a ponte é lançada a partir de um camião grua, que em cada 
avanço vai montando mais um troço de ponte até perfazer o comprimento total desejado. Durante o 
lançamento a extremidade da ponte está apoiada numa viga superior previamente lançada, que 
funciona como ponte rolante, conforme apresentado na Figura 2.33. O lançamento da viga superior é 
feito da mesma forma que a ponte, ou seja, por troços ligados entre si. Sendo esta estrutura 
significativamente mais leve que a ponte, é possível materializar uma consola de dimensão elevada, 
até alcançar a margem oposta do lançamento (1). A partir desse momento, a viga é uma estrutura dum 
vão simplesmente apoiada nas extremidades e passará a funcionar como ponte rolante para montagem 
da ponte provisória (2). Atingindo a margem, o tabuleiro é descido por meio de hidráulicos (3) 
(WFEL, 2011). 

                                                      

 
3 A ponte DSB é designada por General Support Bridge no Reino Unido. 
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Figura 2.33 – Esquema da sequência de atividades para lançamento da ponte DSB (WFEL, 2011)  

O processo de desmontagem duma ponte DSB, é inverso ao processo de montagem (4), recorrendo-se 
igualmente à viga provisória e ao seu equipamento de ponte rolante.  

 
Tabela 2.5 - Principais caraterísticas da ponte DSB (Headquarters, 2008a) e (WFEL, 2011a) 

Vão 22 - 40 m 

Comprimento/Largura Máx. 46m (nx6)/4.3 m 

Montagem/Desmontagem <90min. 

MLC 80 (lagartas) 

Material Estrutural Alumínio 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Figura 2.34 – Fases de montagem da ponte DSB. Da esquerda para a direita – lançamento da viga provisória; 
montagem e lançamento da ponte; apoio da ponte na margem (WFEL, 2011a) 

  

Figura 2.35 - Da esquerda para a direita – veículo de montagem  e lançamento da DSD; camião de transporte de 
módulos do tabuleiro (WFEL, 2011a) 

Para além de permitir vencer um vão de 40m classificado como MLC120, a DSB tem ainda as 
seguintes vantagens (Headquarters, 2008a) e (WFEL, 2011a): 

• é facilmente transportada atendendo que o tabuleiro da ponte é transportado em módulos de 
6 metros que se articulam para o transporte e que rapidamente se colocam em posição de 
montagem; 

• utilizando diferentes tipos de combinações de camiões é possível montar pontes variadas 
em número e vão;  

• necessita de uma equipa de 8 homens para a montagem/desmontagem. 

A ponte EuroBridge / Faltfestbruecke Foldable Bridge, desenvolvida na Alemanha, tem uma forma de 
lançamento semelhante à DSB, ou seja, é lançada a partir duma viga de montagem que serve de apoio 
à ponte. Apresenta também semelhanças nas características geométricas e na capacidade de carga da 
DSB. A principal diferença, reside em vez de a ponte ser suspensa a partir da viga, ela apoia-se sobre 
esta, deslizando até à margem oposta a partir da qual está a ser lançada (Headquarters, 2008a). 

 

   

 Figura 2.36 – Ponte EuroBridge / Faltfestbruecke Foldable Bridge (Slovenian, s.d.) 
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2.3.3.2. Ponte MGB - Medium Girder Bridge 

A ponte MGB, em utilização desde 1971, tem sido continuamente melhorada, sendo ainda hoje 
utilizada e comercializada. Este sistema de pontes caracteriza-se pela sua versatilidade e facilidade de 
montagem. Todo o sistema é composto por peças relativamente leves (<200kg) numa liga 
especialmente desenvolvida para o efeito constituída por zinco, magnésio e alumínio (todas as peças 
podem ser manuseadas por 4 homens com exceção de três peças que necessitam de 6 homens) 
(School, 1989) (WFEL, 2011). 

 

 

 

 

 

Figura 2.37 – Esquema da sequência de atividades para lançamento da ponte MGB. 1 – Lançamento da ponte 
com recurso a um nariz; 2 – montagem do apoio dianteiro para receber o nariz; 3 e 4 – quando a ponte chega à 

posição final pretendida são utilizados macacos hidráulicos para baixar a ponte. (WFEL, 2011b) 

A estrutura da ponte é composta por duas vigas principais que se unem por elementos transversais 
formando assim uma estrutura rígida. Atendendo que as peças são maquinadas e têm guias para que o 
encaixe seja perfeito, as ligações entre elementos são cavilhadas, permitindo uma montagem rápida e 
com folgas mínimas (School, 1989). 

A ponte MGB é montada numa das margens sendo posteriormente empurrada até à sua posição final. 
Os apoios durante o empurre são rolamentos (rollers) que depois desta fase são substituídos por apoios 
“definitivos”, normalmente placas que permitem degradar a carga no terreno. 

Para além das vantagens já apresentadas, a ponte MGB tem pouca manutenção necessitando duma 
“simples” lubrificação, é transportável por meios aéreos e tem uma elevada compatibilidade com as 
pontes detidas pelo exército dos EUA e as detidas pelos países aliados. Como desvantagem, é 
apontada a limitação a um comprimento máximo de 49,7m (School, 1989). 

Para a operação de lançamento é necessário montar um nariz dianteiro. À semelhança do processo 
construtivo de pontes tramo-a-tramo por deslocamentos sucessivos, o nariz (também designado como 
avant bec), é uma estrutura consideravelmente mais leve e menos robusta que a estrutura da ponte e 
tem como principal função reduzir o vão em consola a vencer pela estrutura principal. Para além do 
nariz, é necessário à operação de lançamento que o apoio na margem oposta seja efetuado sobre uma 
superfície deslizante com baixo atrito, como são os rollers. O apoio é transportado na extremidade do 
nariz até à margem, sendo posteriormente colocado sobre o terreno de forma a receber o nariz. Nesta 
operação, poderá ser necessário o auxílio de meios humanos no correto posicionamento e nivelamento 

1 

2 

3 

4 
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do apoio. Estes meios utilizam o nariz para atravessar até à outra margem e macacos hidráulicos para 
efetuar os ajustes necessários. 

O sistema de locomoção pode ser diverso, sendo que em geral, é utilizado um camião de tração 
integral para o empurre.  

  

Figura 2.38 – Empurre da ponte MGB com nariz apoiado sobre os rollers dianteiro (à esquerda) (WFEL, 2011b); 
roller (direita)  

Dependendo do vão e MLC a configuração da ponte pode variar entre um ou dois níveis. Até vãos de 
19 metros e MLC 16, apenas é necessário montar um dos níveis, o que corresponde ao tabuleiro.  

 
Figura 2.39 – Configurações possíveis da Ponte MGB: um nível (em cima) ou dois níveis (em baixo) (WFEL, 

2011b) 

Adicionando elementos de treliça ao tabuleiro (dois níveis), é possível efetuar vãos até 47.6 metros 
com MLC 20. Recorrendo-se a um sistema de reforço exterior (pré-esforço exterior) – LRS (Link 
Reinforcement System) é possível vencer-se vãos até 49,4 metros com MLC 70 (School, 1989). Este 
sistema é constituído por barras articuladas com 3,66 e 1,83m de comprimento ligadas entre si que 
formam “cabos” suspensos a 2,0m sob cada viga. A tensão é aplicada através do empurre das escoras 
de desvio para a posição vertical, criando assim uma estrutura reforçada (WFEL, 2011b). 

Tabela 2.6 - Principais caraterísticas da ponte MGB (Headquarters, 2008a) (WFEL, 2011b) 

 Ponte 1 nível Ponte 2 níveis Ponte 2 níveis com LRS 

Vão 9,8 - 19 m 31,1 – 49,5m 42 - 49,4m 

Peso 5800 – 9500 kg 21300 – 31300 kg 30900 kg 

Montagem 12 – 40 min 40 – 70 min 150 – 180 min 

MLC 70 (9,8m) 70 (31,1m) 70 (≤49,4m) 

Material 
Estrutural Liga de Zinco, Magnésio e Alumínio 
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Figura 2.40 – Ponte MGB com LRS, Mosul, Iraque (Cabledawg, 2005) (Wikipedia, 2005) 

Este sistema de ponte provisória possibilita também construir pontes com múltiplos vãos. Os 
diferentes vãos são ligados entre si por elementos de junta que incluem articulações hidráulicas. Os 
apoios do sistema podem ser fixos ou flutuantes.  

 

Figura 2.41 – Ponte MGB com vários vãos e apoios fixos (WFEL, 2011b) 

2.3.3.3. Ponte Bailey 

Tal como já foi apresentado em 2.2, as pontes Bailey surgiram ainda no decurso da Segunda Guerra 
Mundial, tendo sido desenvolvidas pelo exército britânico e às quais os norte-americanos designaram 
por Bailey M1. O exército dos EUA redimensionou a ponte de forma a alarga-la em 12% e renomeou-
a como ponte Bailey M2. Mais tarde os ingleses alteraram o modelo anterior, ampliando a ponte e 
denominaram-na de Bailey M3. As pontes Bailey são também correntemente designadas por pontes 
Mabey, por ser esta a empresa que desenvolveu potencialidades das pontes Bailey, melhorou-as, e 
comercializa-as mundialmente (Headquarters, 2008a) . 

Este tipo de ponte provisória que foi sendo aperfeiçoada ao longo das últimas seis décadas, continua a 
ser utilizada com regularidade em diversas aplicações militares e civis. Apresenta características 
semelhantes à da ponte MGB, nomeadamente ser de fácil instalação por utilizar elementos leves e 
maquinados com ligações cavilhadas. São construídas a partir de elementos pré-fabricados, leves, de 
fácil manuseamento e montagem, que no caso das vigas treliçadas têm 3m de comprimento (School, 
1986).  

Com este tipo de sistema é possível adaptar a capacidade resistente da estrutura ao vão a vencer e à 
classe de carga pretendida. É possível vencer vãos até 70 metros com MLC 70, sendo que 
recentemente (2013), efetuou-se a montagem duma ponte com 81m de vão e com um comprimento 
total de 135m, ou seja, com um nariz de lançamento com cerca de 54m (NATO, 2015). Utilizando 
apoios intermédios é possível construir pontes com qualquer comprimento. Este sistema inicialmente 
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desenvolvido para aplicações temporárias, passou a ser utilizado também, para estruturas definitivas 
(Headquarters, 2008a). 

A ponte Bailey é montada sobre uma das margens, sendo posteriormente lançada até à outra margem. 
Para tal, utiliza um nariz de lançamento e apoios com rolamentos (rollers) que facilitam a manobra. O 
nariz de lançamento, à semelhança de outras pontes provisórias, é uma estrutura utilizada apenas na 
fase de lançamento sendo por isso menos robusta que a estrutura principal da ponte. Apesar da 
operação de empurre poder ser efetuada através de mão-de-obra, é normalmente utilizado um veículo 
pesado e de tração integral para o fazer (Headquarters, 2008a). 

 

 

 
Figura 2.42 – Esquema de lançamento da ponte Bailey (Federal, 2011) 

Para além de pontes utilizadas para fins militares, são vulgarmente utilizadas para apoio à população 
civil, nomeadamente quando é necessário efetuar uma substituição, remodelação, reabilitação ou 
reforço de uma ponte existente, que implique a interrupção de tráfico. 

Tabela 2.7 - Principais caraterísticas da ponte Bailey (Headquarters, 2008a) (WFEL, 2011a) 

Vão 9 - 81 m 

Comprimento/Largura Máx. 81m (135m com nariz) 

Montagem/Desmontagem  Var. 

MLC  70 

Material Estrutural 
Aço (vigas) 

Alumínio (paineis de pavimento) 

 

 

Figura 2.43 – Ponte Bailey montada sobre uma das margens (Army, 2013) 

A ponte é montada numa das margens sobre apoios rolantes e depois é empurrada até à margem 
oposta. Durante o empurre continua-se a montagem da estrutura. Na maioria dos casos (dependendo 
do vão) é necessário colocar contrapesos na operação de empurre. 

rollers 
vão 

nariz de 
lançamento ponte Bailey 
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Figura 2.44 – Montagem e lançamento de ponte Bailey no Afeganistão (Army, 2013) 

Em 2010 e 2011 foram utilizadas pontes Bailey em Portugal, nomeadamente em Ferreira do Alentejo e 
em Odemira, respetivamente.  

No primeiro caso, e também pela necessidade de reabilitação e alargamento de uma ponte existente, a 
Escola Prática de Engenharia, através da sua Companhia de Pontes, efetuou o lançamento de uma 
ponte Bailey sobre a ribeira de Odivelas, no concelho de Ferreira do Alentejo, para vencer um vão de 
21 metros e possibilitar a transposição em segurança de viaturas até 40 toneladas. O seu lançamento 
foi efetuado em três dias e constituiu uma ponte alternativa durante seis meses (Exército, 2010). 

No segundo caso, a ponte Bailey foi instalada para garantir a travessia entre as duas margens do rio 
Mira, enquanto decorreram os trabalhos de reabilitação da ponte metálica de Odemira que implicaram 
o corte integral do tráfego. Esta ponte vencia um vão livre entre apoios de 57,9m, o que constituiu um 
máximo nacional, e possibilitava a passagem de viaturas até 40 toneladas (Exército, 2012). 

 

Figura 2.45 - Ponte Bailey sobre a ribeira de Odivelas, Ferreira do Alentejo (à esquerda) (Exército, 2012); 
Desmontagem da ponte Bailey sobre o Rio Mira, em Odemira (à direita) (Exército, 2012) 

As pontes Bailey são classificadas do ponto de vista militar como pontes de apoio/logística quando 
utilizadas num cenário de guerra, e como pontes de comunicação (ver Figura 2.23) quando instaladas 
em zonas sem influência de conflitos armados, ou com fim meramente civil (Headquarters, 2008a). 
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2.3.3.4. Ponte APFB – Air Portable Ferry Bridge 

Baseada no sistema da ponte MGB (ver 2.3.3.2) e para suprir necessidades das forças armadas, a 
indústria militar desenvolveu um sistema de ponte provisória facilmente transportável por terra, mar e 
também pelo ar. Incorporando alguns componentes novos, também compatíveis com a ponte MGB, 
potencia a sua utilização e o seu tempo de vida de utilização.  

O princípio básico deste sistema é a facilidade, versatilidade e rapidez do transporte do equipamento, 
atingindo no entanto uma classe MLC35. Os veículos de transporte podem ser veículos “ligeiros” tais 
como camiões, jipes, ou helicópteros, e a ponte pode ser instalada sobre a água (flutuante) ou apoiada 
nas margens (WFEL, 2011c). 

   

Figura 2.46 – Da esquerda para a direita: Ponte APFB a ser transportada por helicóptero; APFB Reinforced; 
APFB Ferry (WFEL, 2011c)    

Existem 4 subtipos de pontes APFB: APFB Reinforced, APFB Fly Forward, APFB Ferry e APFB 
Overbridge, com especificidades distintas.  

A APFB Reinforced é semelhante à ponte MGB com LRS, distinguindo-se na possibilidade de montar 
os cabos de pré-esforço com apenas um dos níveis montado. Desta forma é possível manter a 
capacidade de carga em MLC 35 com um vão de 29,2 metros. 

A APFB Fly Forward tem como princípio a minimização de espaço e peso de todos os elementos para 
que seja mais fácil e versátil o seu transporte. O sistema estrutural deste sistema é composto por duas 
vigas principais cujos módulos são ligados por ligações de cavilha. As duas vigas estão ligadas entre si 
por elementos rígidos que materializam o tabuleiro da ponte. Com um vão máximo de 14,5 metros este 
sistema tem uma MLC 35 (WFEL, 2011c). 

 
Figura 2.47 – Configurações da APFB Overbridge consoante a colocação de duas cunhas (uma por viga) ou 

quatro cunhas (duas por viga) como ilustrado na imagem à direita (WFEL, 2011c) 

 

Cunha Cunha 

Cunha 
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O sistema APFB Ferry é uma estrutura flutuante com plataformas articuladas nas extremidades para 
permitir o acesso de veículos. A estrutura flutuante é composta por 6 barcaças, duas destas barcaças 
são equipadas com motores diesel o que permite a locomoção de todo o sistema. A capacidade de 
carga deste sistema é MLC 35. 

A APFB Overbridge é utilizada em pontes que tenham sido danificadas ou que a sua capacidade de 
carga seja insuficiente. É montada por cima da ponte existente recorrendo-se a cunhas colocadas nas 
juntas entre vigas (duas) longitudinais, elevando o tabuleiro o suficiente de modo a garantir, que a 
ponte provisória não entra em contacto com a ponte existente. Tal como na APFB Fly Forward este 
sistema permite construir pontes com um vão até 14,5 metros e uma MLC 35 (WFEL, 2011c). 

Tabela 2.8 - Principais caraterísticas da ponte APFB (WFEL, 2011c) 

 
Reinforced Fly Forward Ferry Overbridge 

Vão 29,2m 14,5m indiferente 14,5m 

Largura 4,0m 4,0m 4,0m 4,0m 

Equipa de Montagem  24 12 14 12 

MLC  35 35 35 35 

 

2.3.3.5. Ponte Flutuante - Ribbon Bridge 

A ponte Ribbon, também referenciada como ponte flutuante dobrável, é um sistema modular, em 
alumínio, que permite criar uma barcaça ou um tabuleiro flutuante. A ponte é constituída por módulos 
interiores e rampas que são transportadas, lançadas, e recolhidas por um veículo transportador / 
lançador. Os módulos da ponte, que são transportados dobrados, abrem automaticamente ao entrar na 
água (Headquarters, 2008b). 

A ponte Ribbon (SRB - Standard Ribbon Bridge) entrou em funcionamento na década de 70 do século 
XX, tendo sido posteriormente melhorada (IRB - Improved Ribbon Bridge) de forma a permitir ter um 
tabuleiro contínuo sobre apoios flutuantes, com melhor hidrodinâmica, e com maior capacidade 
(MLC70 veículos com lagartas e MLC96 para veículos com rodados). 

 

 
Figura 2.48 – Ponte IRB; módulos dobrados (à esquerda); módulos abertos e ligados entre si – função barcaça (à 

direita) (Prime, 2008) 
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A Ponte SRB só pode ser utilizada em margens aproximadamente planas e sem desníveis em relação à 
água. A IRB apresenta maior versatilidade porque permite desníveis entre a água e a margem até 
2,0m.  

 
Figura 2.49 – Ponte IRB; em fase de serviço (à esquerda); em fase de montagem (à direita) (Prime, 2008) 

 

2.3.4. PONTES DE COMUNICAÇÃO 

2.3.4.1. Ponte LSB – Logistic Support Bridging 

As pontes LSB, à semelhança das pontes Bailey das quais derivam, são constituídas por um pequeno 
conjunto de peças tipo, nomeadamente painéis, reforços de cordas, travessas, pavimento, elementos de 
contraventamento, rampas, grelhagens e vigas de apoio no terreno. O seu desenho e constituição 
modular permitem, igualmente, diversas configurações adequadas a diferentes capacidades de carga e 
vãos. Estas pontes são utilizadas como pontes novas, para substituição de uma ponte danificada, ou 
para substituir uma ponte de apoio/logística para que a via que serve possa receber tráfego pesado, 
porque são dimensionadas para funcionarem como pontes semipermanentes e são classificadas como 
MLC 80 para veículos de lagartas e MLC110 para veículos rodados (Headquarters, 2008a). 

 

 

Figura 2.50 – Perspetiva 3D do esquema de montagem da ponte LSB (LSB, 2013) 

Comparativamente com outros tipos de pontes provisórias, a LSB apresenta algumas vantagens tais 
como: maior versatilidade, reduzidas limitações de largura e comprimento, maior capacidade de carga 
e resistência à fadiga. Como principal limitação apresenta-se a necessidade de existir um meio de 
elevação em obra, nomeadamente uma grua ou escavadora. 
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Tabela 2.9 - Principais caraterísticas da ponte LSB (Headquarters, 2008a) (LSB, 2013) 

Vão 9 - 60 m 

Comprimento/Largura Var. (vários vãos) / 4,72m 

Montagem/Desmontagem  > 3 dias 

MLC  80 / 110 

Material Estrutural Aço galvanizado 

 

A ponte LSB é lançada a partir duma das margens à semelhança da ponte Bailey. 

 

2.3.4.2. Ponte Acrow 700XS  

A ponte Acrow 700XS é um sistema de conceção e dimensionamento da ponte que assenta na 
utilização dum painel tipo. O sistema é composto por uma pequena gama de componentes 
normalizados: os painéis tipo de treliça, reforços das cordas, travessas, pavimento de aço, 
componentes de travamento, rampas de pontes, rampas de passeio, pilares de apoio, grelhagens e vigas 
de apoio ao solo. A conceção modular do equipamento, possibilita a sua construção com várias 
configurações diferentes, permitindo assim que o sistema seja utilizado numa grande variedade de 
cargas e vãos (Headquarters, 2008a) (Acrow, 2005). 

A ponte Acrow 700XS é uma ponte de comunicação que pode servir como uma nova travessia, 
substituir uma ponte danificada, ou substituir uma ponte de apoio para atualizar as rotas de maior 
tráfego (Headquarters, 2008a). 

  

Figura 2.51 – Ponte Acrow 700XS  - fase de montagem (à esquerda); em utilização para fins civis (à direita) 
(Acrow Bridges, 2005) 

Tabela 2.10 - Principais caraterísticas da ponte 700XS (Headquarters, 2008a) (Acrow, 2005) 

Vão 76m (máx.) 

Comprimento/Largura Var. (vários vãos) / 4,2 – 5,5m 

Montagem/Desmontagem  1 dia 

MLC  120 

Material Estrutural Aço galvanizado 
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Vários países, entre os quais a Austrália, o Canadá e Israel, têm adotado este tipo de ponte como a 
ponte de comunicação das suas forças armadas, e em alguns dos casos com o propósito de substituição 
das pontes Bailey. A ponte Acrow 700XS, à semelhança da ponte Bailey, é montada numa das 
margens, podendo ser lançada (por empurre) ou colocada com recurso auto-gruas (Acrow, 2005). 

 

2.3.4.3. Pontes Ferroviárias 

As pontes ferroviárias, são referidas na bibliografia como podendo ser standards ou não. As pontes 
standards de comunicação que já foram apresentadas, nomeadamente a ponte Bailey, a LSB e a Acrow 
700XS, são adaptáveis ao tráfego ferroviário. No entanto, na maioria dos casos, a reparação e reforço 
de pontes ferroviárias existentes é mais viável. As pontes não standards podem melhoradas ou 
reforçadas recorrendo-se ao material disponível e adequado. De qualquer forma, as pontes ferroviárias 
exigem equipamentos de construção especializada e elevada quantidade de mão-de-obra 
(Headquarters, 2008b). 

 

2.4. CONCLUSÃO  

As pontes provisórias têm sofrido ao longo do ultimo século um desenvolvimento significativo, tendo 
para isso contribuído determinantemente os vários conflitos militares que marcaram o séc. XX, 
nomeadamente as duas Grandes Guerras Mundiais. No entanto, para além dos cenários de guerra, a 
sua utilização tem ocorrido em ações de proteção civil, nomeadamente em situações de catástrofe. 

No presente capítulo introduziu-se o leitor às pontes provisórias, apresentando a sua evolução histórica 
desde o início do séc. XX até aos modelos mais recentes e atuais, referindo as suas principais 
características. 

No capítulo 3, aborda-se a conceção e dimensionamento de pontes provisórias.  
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GLOSSÁRIO 

α – coeficiente de dilatação térmica 

cdir  –  coeficiente de direção 

co(z)      – coeficiente de orografia e pode ser considerado igual a 1, à exceção dos casos em 
que devido à orografia local, as velocidades sejam majoradas significativamente;  

CP  −  carga permanente  

��  −  coeficiente de pressão 

cr(z) – coeficiente de rugosidade 

cseason – coeficiente de sazão  

E – módulo de elasticidade 

EC1  –  Eurocódigo 1 (NP EN 1991) 

�  – fator de amplificação dinâmica 

��     −  tensão de rutura do material  

���  – tensão de cedência do material 

γ – peso volúmico (kN/m3) 

kr  – coeficiente  de terreno dependente do comprimento da rugosidade z0 

Iv (z)  – intensidade de turbulência à altura z; 

LM  –  modelo de carga (Load Model) 

	
��  −  comprimento (m) de influência do veículo especial. 

NATO  − North Atlantic Treaty Organization (OTAN – Org. do Tratado do Atlântico Norte) 

�  − resistência à fadiga determinada MLC / Vão 

��  − nº de passagens  

Nobs  −  número indicativo de veículos pesados estimados   

M  –  ação da lama 

MLC  –  military load class 

Qik – cargas concentradas 

qik  – carga uniformemente distribuída  

��(�) – pressão dinâmica de pico à altura z; 

pb  – pressão de contacto 

PEd  − carga atuante 

ρ  − massa volúmica do ar 

S  –  ação da neve  

�� − tensão limite de encurvadura 

��� − tensão atuante 

σu − tensão de ultima do material 

�
 − tensão máxima para uma determinada MLC / Vão 
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�� − tensão segundo a direção x 

�� −  tensão segundo a direção y 

�� −  tensão de cedência 

τ  − tensão de corte 

��� − tensão de corte atuante  

vb  −  valor de referência da velocidade do vento  

vb,0  –  valor característico da velocidade média 

vm  – velocidade média do vento 

VT  −  veículo tipo 

W  − ação do vento 
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3. 

CRITÉRIOS DE 
PROJETO DE  PONTES 

PROVISÓRIAS 
 

 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

A Alemanha, os EUA e o Reino Unido (UK), desenvolveram em conjunto o código Trilateral Design 
and Test Code for Military Bridging and Gap-crossing Equipment, que serve de orientação para o 
dimensionamento e ensaio de pontes provisórias, sobretudo dos países ocidentais e pertencentes à 
NATO. Apresenta os materiais geralmente utilizados e as suas principais características, ações 
especificas, parâmetros de projeto e de ensaios (Hornbeck et al., 2005).  

Atendendo à reduzida bibliografia existente referente a este tipo de estruturas, no presente capítulo, 
serão apresentados os principais aspetos de conceção e dimensionamento baseados no código acima 
referido.  

Atendendo que as pontes provisórias são também utilizadas para fins civis, apresentam-se igualmente 
os aspetos a considerar no dimensionamento segundo o Eurocódigo 1 (EN1991:2003), em particular 
na Parte 2 referente a cargas de tráfego em pontes -  Actions on Structures – Part 2: Traffic loads on 
bridges (EN 1991-2:2003).  

  

3.2. MATERIAIS  

Os materiais estruturais geralmente utilizados na construção de pontes provisórias são metais, 
nomeadamente o aço e o alumínio. A madeira é pontualmente utilizada na constituição de pavimentos 
de alguns sistemas de pontes modulares, nomeadamente da ponte Bailey. Para além destes materiais 
correntes, existem estudos sobre a aplicação de novos materiais em pontes provisórias, compósitos ou 
ligas metálicas, com elevada resistência e baixo peso volúmico.  

Para que um projetista possa considerar um material como aplicável estruturalmente numa ponte 
provisória, terá de conhecer um conjunto de informações acerca das características do material, que 
também serão necessárias para uma posterior normalização internacional do equipamento.  
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Tabela 3.1 – Informação necessária para materiais estruturais selecionáveis (Hornbeck et al., 2005). 

Geral  
Nome, número do material e breve descrição das características 
básicas. 

Aplicabilidade 
Definição do tipo de aplicação do material, e as propriedades 
específicas que justificam a sua utilização.    

Propriedades Físicas 
Densidade, ponto de fusão, coeficiente de expansão térmica médio 
entre -18 e 65ºC 

Constantes Elásticas 
Módulo de Elasticidade a 20ºC, em tensão e compressão, e coeficiente 
de Poisson.  

Recomendações de  

Fabrico 

Recomendação especial na utilização do material (caso exista)  

Danos Balísticos 

Prova de que o material ou construção comporta-se satisfatoriamente 
no que respeita a danos balísticos. Se necessário efetuar avaliação 
através de ensaios de impacto, fratura frágil, compressão/tração, ou em 
carreira de tiro seguido de testes de carga. 

 

 

3.2.1. METAIS 

Como já referido em 3.2, os metais correntemente utilizados como materiais estruturais nas pontes 
provisórias são o aço e o alumínio. Na Tabela 3.2 apresenta-se informação considerada necessária e 
que deverá ser apresentada para caracterizar qualquer metal estrutural.  

Tabela 3.2 – Informação necessária para metais estruturais (Hornbeck et al., 2005) 

Designação da Condição 
Física 

Todas as designações comuns de tratamento a quente 

Composição Química 
Percentagens mínimas e máximas dos elementos que constituem as 
ligas e a máxima percentagem permitida para elementos 
contaminantes. 

Propriedades Mecânicas 
Tensão de rotura, tensão de cedência, extensão de cedência e de rotura 
para tração, compressão, corte  e contacto. 

Propriedades de Fadiga 
Módulo de Elasticidade a 20ºC, em tensão e compressão, e coeficiente 
de Poisson.  

Fraturabilidade Recomendação especial na utilização do material (caso exista)  

Resistência à Corrosão 

Prova de que o material ou construção comporta-se satisfatoriamente 
no que respeita a danos balísticos. Se necessário efetuar avaliação 
através de ensaios de impacto, fratura frágil, compressão/tração, ou em 
carreira de tiro seguido de testes de carga. 

Corrosão sob tensão Comparar com outras ligas semelhantes. 

Tratamentos a Quente 
Apresentar detalhes de todos os processos de tratamento térmico a que 
o material foi sujeito. 

Soldaduras e Ligações 
Recomendações sobre elétrodos soldáveis e requisitos especiais das 
ligações. 

Rotura Frágil (tenacidade) 
Deverá ser demonstrado que o material estrutural não terá uma fratura 
frágil quando sujeito a temperatura baixas.   
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O aço é um material (liga) convencional, conhecido e utilizado há várias décadas e com possibilidade 
de ser aplicado em diversos tipos de estruturas, e que apresenta boas características de resistência 
associadas a um Módulo de Elasticidade (E) elevado. Como aspeto menos positivo e relevante para as 
pontes provisórias, sobretudo na sua influência no processo de lançamento, apresenta um peso 
específico (γ) elevado. Na Tabela 3.3 apresentam-se as características de alguns aços aplicáveis na 
construção em pontes provisórias e com origem nos EUA, Alemanha e UK. 

O alumínio é uma liga metálica que mais recentemente começou a ser vulgarmente utilizado como 
material estrutural. Apresenta resistências e Módulo de Elasticidade geralmente inferiores às do aço, e 
um coeficiente de dilatação térmica superior ao dobro do aço ou do betão. Apresenta como principais 
aspetos vantajosos, um peso específico consideravelmente inferior ao do aço e maior durabilidade do 
material não pintado/tratado.  
 

Tabela 3.3 – Aço aplicável na construção de pontes provisórias e suas principais características (Hornbeck et al., 
2005) (EC3, 2010) 

Designação 
Nacional 

País de 
Origem 

E 
(GPa) 

γ 

(kN/m3) 

σy 

(MPa) 

σu 

(MPa) 

Alongamento 

(%) 

α 

(x10-6/ºC) 

S355J2G3 Alemanha 210 78,5 315-355 480-630 20-22 12 

S460N Alemanha 210 78,5 370-460 540-720 17 12 

T-1 A514 EUA 210 80 630-700 730-800 17-18 13,9 

18% 
Maraging 

EUA / 
Reino 
Unido 

189 80 1400 1460 4-15 10 

4340 EUA 200 80 482-1480 760-1800 10-22 - 

 

Historicamente, o uso do alumínio em pontes foi limitado pelas seguintes razões (Walbridge et al., 
2012): 

• O custo inicial elevado e a relativa baixa rigidez do alumínio, quando comparado com 
o aço; 

• Projetistas pouco “familiarizados” com o alumínio enquanto material estrutural; 
• A lacuna histórica de códigos e normas de dimensionamento de pontes em alumínio 

para veículos. 
 

A primeira aplicação de alumínio em pontes foi em 1933 para painéis de tabuleiro, e em 1946 foi 
efetuado o primeiro vão integralmente em alumínio, sobre o Rio Grasse, em Massena, EUA. Na 
Europa, a primeira ponte em alumínio surge em 1949 em Sunderland, Inglaterra. Desde a década de 40 
do séc. XX, construíram-se várias pontes em alumínio, entre elas a ponte Arvida (1950), em Saguenay, 
Canadá, que continua a ser a ponte em alumínio mais extensa do mundo, com um vão central de 
88,4m. Os exemplos mais recentes da utilização de alumínio em pontes tendem a ser em aplicações 
mais especializadas, onde o baixo peso é particularmente crítico para alcançar um dimensionamento 
otimizado, nomeadamente em pontes móveis ou basculantes, pontes flutuantes, ou pontes provisórias 
para aplicações civis ou militares (Walbridge et al., 2012). 
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Tabela 3.4 – Ligas de alumínio aplicável na construção de pontes provisórias e suas principais características 
(Hornbeck et al., 2005) 

Designação 
Nacional 

País de 
Origem 

E 
(GPa) 

γ 

(kN/m3) 

σy 

(MPa) 

σu 

(MPa) 
Alongamento 
de rotura (%) 

α 

(x10-6/ºC) 

2219 EUA 72 27,7 250-360 370-440 3-6 22,3 

DGFVE 
232B 

Reino 
Unido 

71 28 349-368 408-424 
11.3-13.2 

 
23,8 

MVEE 
1318B 

Reino 
Unido 

71 28 315-425 385-465 
6-8 

 
23,8 

7005 EUA 71 28 260-310 325-350 7-10 23,8 

AlZn4.5Mg
1F35 

Alemanha 70,5 27,7 140-290 220-350 7-12 24,1 

AlZn4.5Mg
2F41 

Alemanha 70,5 27,7 335-350 375-410 8 24,1 

x7046 EUA 71 28 117-375 180-420 13-18 23,8 

7075 EUA 71 28 145-490 275-558 4-10 23,8 

7020 
Reino 
Unido 

71 28 270 320 8 23,8 

7050 EUA 70,3 28,3 365-483 427-545 3-10 23 

 

3.2.2. OUTROS MATERIAIS 

Para além de metais, outros materiais são utilizados e aplicáveis em pontes provisórias, nomeadamente 
os compósitos e os adesivos. Inclui-se nos materiais compósitos, aqueles à base de fibras de vidro, de 
aramida e de carbono. Nos adesivos inclui-se todos os materiais de ligação/colagem entre sistemas 
compósitos e peças metálicas. Apresentam-se nas Tabela 3.5 e 3.6, de forma abreviada, a 
caracterização que deverá ser efetuada destes materiais. 

Tabela 3.5 – Informação referente a materiais compósitos (Hornbeck et al., 2005) 

Geral  Nome, breve descrição das características físicas e mecânicas. 

Descrição do Compósito 
Especificação dos constituintes do compósito, número de camadas, 

fração de volume e espessura final do composto. 

Processamento 
Método de produção dos compósitos endurecidos, apresentando tempo 

de cura, pressões e ciclos de temperatura. 

Propriedades Físicas 
Densidade, percentagem de fibra no volume do compósito, coeficiente 

de expansão térmica, temperatura de vitrificação, etc. 

Propriedades Mecânicas do 

Laminado e do Compósito 

Resistência à tração e compressão, perpendicularmente ou paralela à 

direção das fibras, resistência ao corte no plano, extensão mínima 

garantida, módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, etc. 

Propriedades de Fadiga 
Determinadas através de ensaios específicos nomeadamente os 

definidos nas ASTM D3039 e ASTM D3479.  

Suscetibilidade ao impacto 
Definição do limiar de danos no laminado através de ensaios com 

queda de carga. 

Tensão de rotura / fendilhação Determinação através de ensaios segundo a ASTM D3039. 
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Tabela 3.6 – Informação referente a materiais adesivos (Hornbeck et al., 2005) 

Geral  Nome, breve descrição das características físicas e mecânicas. 

Descrição do Sistema de 
Adesivo 

Apresentação dos nomes/códigos do fabricante e do fornecedor a forma 
de adesivo utilizada (liquida, pasta ou fita), e da natureza do adesivo e 
das condições de aplicação.  

Requisitos de Processamento 
Preparação da superfície, métodos de colagem, ciclos de pressão e 
tempo/temperatura de forma a atingir as características definidas, e 
tempos de cura mínimos. 

Propriedades Físicas do 
Adesivo Endurecido 

Definição da temperatura de transição vítrea e da resistividade elétrica 

Propriedades Mecânicas  
Definição da resistência à tração, ao corte e à descamação, módulo de 
flexão elástica, limite de tensão elástica e inelástica e da extensão à 
tração e ao corte. 

Propriedades de Fadiga 
Determinadas através de ensaios à tração, ao corte e à descamação 
definidos nas ASTM D3039 e ASTM D3479 

Degradação (Ambiental) 
Classificação da durabilidade expectável, atendendo à propagação de 
fissuras ou à tensão de corte. A taxa de degradação depende da 
geometria e da tensão aplicada na ligação.  

Comportamento à fendilhação 
Deverá ser avaliada à máxima temperatura  de serviço e baseada nas 
normas ASTM D2294 e BS3250 Parte C7. 

 

 

3.3. PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO  

Os parâmetros de dimensionamento que se apresentam nos pontos seguintes pretendem ser 
generalistas e deverão ser adotados à exceção dos casos em que especificações ou requisitos do 
equipamento assim o exijam. O projetista, deverá escolher e em alguns casos aferir os parâmetros de 
dimensionamento, para alcançar a melhor solução técnico-económica. Quando existam solicitações ou 
requisitos excecionais, os parâmetros deverão ser verificados através de testes específicos. 

 

3.3.1. PARÂMETROS GERAIS 

Alguns dos parâmetros gerais encontram-se definidos, direta e indiretamente, na STANAG 2021 
(norma NATO - North Atlantic Treaty Organization) e no Trilateral Design and Test Code for 
Military Bridging and Gap-crossing Equipment (Hornbeck et al., 2005) (STANAG 2021, 2006). 

• Vão   

Nas pontes provisórias, pelas diferentes possibilidades das condições de apoio nas margens, 
diferenciar necessário explicitar o vão livre e o vão téorico (de dimensionamento). 

 

 

 

 



Estudo da Aplicação de Pré-esforço Orgânico em Pontes Provisórias 

 

 
3.6 
 

 

   

Figura 3.1 – Influência das condições de apoio nas margens na determinação do vão teórico (adaptado de 
Hornbeck et al., 2005) 

• Largura mínima livre da via (Hornbeck et al., 2005) 

Classe de Carga Militar (MLC) 1 via 2 vias (igual MLC) 

4-12 2,75m 5,50 

13-30 3,35m 5,50 

31-70 4,00m 7,30 

71-100 4,50m 8,20 

>100 5,00m não permitido 

 

• Largura mínima de passeios  

Em passeios, passadiços e caminhos pedonais em pontes provisórias ou associados a estas, deverá ser 
considerada uma largura mínima de 0,65m. 

• Largura mínima para pontes constituídas por dois caminhos de rodados  

Para pontes MLC31 ou superior, cada caminho de rodado deve ter uma largura mínima de 1,525m. A 
distância máxima livre entre caminhos de rodados deverá ser de 0,95m.   

• Condições topográficas das margens 

As condições topográficas das margens são relevantes para as pontes de assalto e para as pontes de 
logística e de comunicação, nomeadamente a diferença de cotas entre margens e a inclinação 
transversal do tabuleiro decorrente do relevo da mesma margem. Assim, limita-se que o desnível entre 
margens seja desejavelmente da ordem dos 10% e não superior a 20% da dimensão do vão com um 
limite máximo de 6,0m. No caso de pontes de apoio ou de logística, a máxima diferença entre alturas 
de margens é de 10% da dimensão do vão, com um máximo de 3,0m. 

vão livre 

vão teórico 

vão livre 

 Encontro Encontro 

Margem sem encontro Margem sem encontro 

vão teórico 
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Figura 3.2 – Limites de diferença de cotas entre margens (Hornbeck et al., 2005) 

A inclinação transversal do tabuleiro após a colocação da ponte (sem sobrecarga) está limitada a 5%, 
2% ou 0,5 % consoante se trate respetivamente de uma ponte de assalto, de apoio ou de linha de 
comunicação. No entanto, para Estado Limite de Utilização a inclinação máxima em qualquer secção 
transversal pode atingir os 10%.    

• Capacidade de carga do solo nas margens 

As pontes provisórias deverão ser dimensionadas para se apoiar uniformemente num comprimento 
projetado que depende da categoria de ponte. As pontes de assalto devem-se apoiar num comprimento 
de 0,75m medidos desde a extremidade da rampa de acesso. Nestas condições a tensão máxima de 
contacto não deve ultrapassar os 380 kN/m2 para uma combinação com qualquer sobrecarga (incluindo 
MLC70) majorada em 20%, peso próprio e a carga secundária mais significativa. Em condições 
extremas, permitindo o movimento da ponte, o comprimento de apoio da rampa pode ser reduzido 
para 0,25m, mas a tensão de contacto não poderá ultrapassar 1140kN/m2 sob a mesma combinação de 
ações. 

No caso das pontes de apoio/logística e de comunicação, considera-se que o comprimento mínimo 
sobre a qual devem-se apoiar uniformemente é de 1,0m, medido desde o fim efetivo da ponte (o que 
poderá excluir as rampas de aproximação), não ultrapassando a tensão de contacto de 425kN/m2, e 
considerando as mesmas condições de carga anteriores, acrescidas dos efeitos dinâmicos de múltiplos 
veículos. Em condições extremas, o comprimento de contacto poderá ser de 0,5m, com uma tensão 
limite de 850kN/m2. 

• Desnível no acesso à ponte   

O ressalto de entrada ou saída duma ponte provisória deve ser limitado a 100mm ou 75mm caso se 
trate duma ponte de assalto ou doutra categoria de ponte, respetivamente, embora seja desejável que 
não ultrapasse os 50mm em qualquer uma das categorias, devendo sempre ser a menor possível.    

• Inclinação do tabuleiro 

A inclinação longitudinal admissível para o tabuleiro duma ponte com apoios de nível e no 
seguimento das recomendações já apresentadas acerca deste assunto, é apresentada na tabela seguinte. 

 

 

 

 

h
i (% )

L

Pontes de Assalto
i=20%; h=6,0m

Ponte de Apoio/Continuidade
i=10%; h=3,0m
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  Tabela 3.7 – Inclinações máximas longitudinais em tabuleiros (Hornbeck et al., 2005) 

Situação 
Ponte de 

Assalto 

Ponte de Apoio / 

Comunicação 

Rampa curta ou final da 

ponte inclinado até 3,0m 

Máximo 20% 14% 

Desejável <14% <10% 

Rampa curta ou final da 

ponte inclinado com 

comprimento superior 3,0m 

Máximo 17% 11% 

Desejável <10% 7% 

Alteração da inclinação ao 

longo da ponte (que não nas 

extremidades) 

Máximo 17% 10% 

Desejável <10% 0.5% 

 

3.3.2. AÇÕES 

3.3.2.1. Generalidades 

Desde os primeiros desenvolvimentos nas pontes provisórias militares, existiu a preocupação em 
apoiar os projetistas com informação sobre equipamentos militares utilizados e respetivos pesos, a 
considerar na conceção e dimensionamento deste tipo de ponte. Em 1887, o exército britânico 
preparou um manual que apresentava informação sobre cargas tão diversas como elefantes, cavalaria 
em marcha e equipamento existente à data (Defence, 2011).  

Durante a Primeira Guerra Mundial, as cargas foram divididas em 4 classes - leve, média, pesada e 
tanque, apresentando para cada uma delas peso, espaçamento, e quando relevante, a carga por eixo 
(Defence, 2011). 

Em 1928, o Conselho Real do Engenheiro do Reino Unido iniciou a recolha detalhada das cargas 
militares atendendo ao incremento do número e tipo de veículos em serviço. Esta informação foi 
posteriormente utilizada para categorizar as cargas em leves (brigada), média (divisão), pesada 
(corpos) e super pesada. No entanto, esta iniciativa não apresentava uma relação entre a capacidade de 
carga da ponte e o peso dos equipamentos.      

Em 1938, o mesmo Conselho, apresentou um novo tipo de classificação também relacionado com o 
peso, mas não sendo o fator único e fundamental. Assim, as pontes passaram a estar alocadas a um 
número de classe de carga militar (MLC), sendo que cada veículo também possuía um número de 
classe de carga. Desta forma, um veículo poderia atravessar uma determinada ponte desde que a sua 
classe fosse igual ou inferior ao da ponte.  

Mais recentemente, em 1957, a NATO desenvolveu uma norma - STANAG 2021 sobre classificação 
de carga militar aplicável a pontes, barcos e veículos. Esta norma tem sido sucessivamente atualizada, 
encontrando-se na sua sexta edição (2006). No caso das pontes, a classificação (MLC) relaciona as 
principais características do veículo (peso, número de eixos, distância entre eixos, carga por eixo, etc.) 
com o efeito da que ele provoca na ponte, aquando da sua passagem (STANAG 2021, 2006). 

Para além das ações correntes como o Peso Próprio da estrutura (incluindo todos os componentes da 
ponte provisória) e de eventuais Restantes Cargas Permanentes, a principal ação e condicionante é a 
sobrecarga móvel que possa transpor a ponte provisória. No entanto, deverão ser consideradas outras 
sobrecargas proeminentes que podem influenciar a classificação da ponte, designadamente vento, 
lama, neve, frenagem, passadiços, e/ou forças hidrodinâmicas. 

Como referido em 3.1, apresentam-se também as ações a considerar no dimensionamento de pontes 
rodoviárias preconizadas pelo Eurocódigo 1, nomeadamente a Parte 2 (EN 1991-2). 
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3.3.2.2. Cargas de Tráfego Rodoviário 

STANAG 2021 

Tal como já foi referido em 3.3.2.1, a NATO desenvolveu uma norma sobre a classe de carga militar 
de pontes, barcaças e veículos. O sistema de classificação da NATO considera 32 classes (MLC) de 
veículo tipo - VT (16 de rodados e 16 de lagartas): 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 
120 and 150 (STANAG 2021,2006). 

 

Figura 3.3 – Características dos VT utilizados na classificação MLC de veículos e pontes (extrato da 
STANAG2021 para as classes MLC90 a 150). (STANAG 2021,2006) 

Tabela 3.8 – Características complementares dos VT (extrato para as classes) MLC90 a 150) (STANAG 
2021,2006) 

Veículo MLC 
Altura do Centro 
de Gravidade (m) 

Superfície lateral 
de incidência do 

vento (m2) 

Altura do centro 
de Pressão (m) 

Lagartas 

90 1,54 26,79 1,72 

100 1,60 29,06 1,78 

120 1,72 33,59 1,90 

150 1,90 40,45 2,09 

Rodados 

90 2,00 45 2,20 

100 2,00 45 2,20 

120 2,00 45 2,20 

150 2,00 45 2,20 
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De forma a avaliar a ação condicionante resultante do VT deverão ser considerados os seguintes casos 
de carga afetados pelo coeficiente de impacto: VT de lagartas, VT de rodados, carga por eixo do VT e 
carga do VT por roda. 

No caso de veículos de lagartas, a carga é distribuída por cada lagarta, e a pressão de contacto (pb) 
depende da MLC. Para VT com MLC maior ou igual a 30, o contacto é efetuado por seis áreas (em 
cada lagarta) e com MLC menor que 30, é efetuado por cinco áreas. Cada área representa cada um dos 
rodados que se encontram “envolvidos” pela lagarta. Para determinar a área de contacto deverá 
recorrer-se à largura da lagarta e ao comprimento de contacto. Nas condições de contacto referidas 
acima, pb pode ser estimado pela expressão: 

    �� � 0,6  !"#
$%% 				(/(())                  (3-1) 

No caso de VT de rodados, a área de contacto é determinada a partir das dimensões nominais dos 
pneus do VT, e a pb não deverá ultrapassar 1,25 vezes a pressão de serviço do pneu com o limite de 
1,1 N/mm2. (Hornbeck et al., 2005) 

 

 Eurocódigo 1 (EC1) 

No caso do Eurocódigo1-Parte 2 (EC1), este considera quatro modelos de carga (LM) de tráfego 
rodoviário envolvendo veículo tipo e cargas distribuídas a serem aplicadas nas várias vias de 
circulação. Em geral as pontes provisórias são apenas para uma via e com um sentido de circulação 
(circulação alternada), assim abordam-se as cargas aplicáveis a esta situação. O EC1 considera que até 
à largura livre de circulação de 5,4m, só existe uma via de circulação (EC1, 2003). 

O modelo de carga 1 (LM1) considera cargas concentradas e uniformemente distribuídas que cobre a 
grande maioria do efeito de tráfego de carros e camiões, e simula uma situação de congestionamento. 
Este modelo deve ser utilizado para verificações globais e locais, e considera duas configurações de 
carregamento atuando em simultâneo: 

a) Cargas concentradas (Qik) aplicadas em dois eixos; 
b) Carga uniformemente distribuída (qik) na largura da via (3,0m). 

 

   
 Figura 3.4 – Ilustração do modelo de carga 1 - LM1 (EC1, 2003). 

Onde para o caso de uma via: Q1k = 300 kN e q1k = 9 kN/m2. Os fatores αQi e αqi são definidos pelos 
anexos nacionais e servem para ajustar o valor de sobrecarga a condições particulares de tráfego. No 
caso da sua não existência, pode assumir-se αQi e αqi igual a 1, o que corresponde a tráfego pesado 
industrial e representa uma larga parte do total de tráfico de veículos pesados. Fora da via, 
nomeadamente em bermas, qk = 2,5 kN/m2. 
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O modelo de carga 2 (LM2) consiste num carregamento efetuado por um único eixo βQQak, em que 
Qak = 400kN, valor que inclui a amplificação dinâmica. Esta carga pode ser aplicada em qualquer parte 
da via, e caso se verifique condicionante, poderá ser aplicada apenas a carga referente a uma roda, ou 
seja βQ 200 (kN). O valor do fator βQ deve estar definido no anexo nacional, sendo que o EC1 
recomenda que βQ = αQ1.    

 

 
Figura 3.5 – Ilustração do modelo de carga 2 - LM2 (EC1, 2003)  

O modelo de carga 3 (LM3) é utilizado para tratar os veículos de transporte especial com cargas não 
correntes. Este modelo é utilizado para verificações globais e locais, e deverá ser definido no Anexo 
Nacional. Em caso de omissão, o EC1 apresenta no seu Anexo A modelos básicos para veículos 
especiais, que podem ser utilizados para constituir o modelo de carga 3 (ver Anexos ao presente 
capítulo). 

O modelo de carga 4 (LM4) é utilizado para retratar a possibilidade duma multidão passar sobre a 
ponte e é utilizado para verificações globais. A aplicação deste modelo pode ser definido em cada 
projeto atendendo à proximidade da ponte a uma zona urbana. O LM4 consiste numa carga 
uniformemente distribuída de 5kN/m2 aplicada em toda a largura da ponte, e deve ser considerado 
como uma situação transitória.  

No caso de modelos envolvendo veículos especiais, a velocidade de passagem pode ser definida como 
baixa (não superior a 5 km/h) ou normal (70 km/h). Quando considerada a velocidade de passagem 
baixa, deverão ser consideradas as cargas verticais sem amplificação dinâmica. Para a velocidade de 
passagem normal deve ser considerado um fator de amplificação dinâmica (�) obtido a partir da 
seguinte expressão: 

� � 1,40 −	",-./%%                                           (3-2) 

onde:  

	
�� é o comprimento (m) de influência do veículo especial.  

 

3.3.2.3. Vento 

Trilateral Design and Test Code 

Apresentam-se na Tabela 3.9, os valores de dimensionamento para velocidade (v) e pressão do vento 
(Wp) atuantes em pontes provisórias, durante a construção/lançamento e utilização com e sem 
veículos. A pressão do vento é determinada a partir da expressão (Hornbeck et al., 2005):  
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                                                              W3 � 0,613v)			(N/m))                       (3-3) 

 

Tabela 3.9 – Velocidade e pressão do vento atuante em pontes provisórias (Hornbeck et al., 2005) 

Fase de dimensionamento Velocidade do vento – 
v (m/s) 

Pressão do vento – 
Wp (kN/m2) 

Construção / lançamento 15 0,138 

Serviço (vento atuando sobre a 
ponte e veículos) 

20 0,245 

Serviço (vento atuando sobre a 
ponte) 

30 0,552 

 

Caso não se recorram a valores mais precisos dos coeficientes de força, que considerem a forma dos 
elementos, o ângulo de incidência e a sobreposição de elementos, deverá considerar-se para a ponte e 
estrutura lançamento, 1,6, e para os veículos, 1,4 (Hornbeck et al., 2005). 

 

Eurocódigo 1 (EC1) 

O EC1, na Parte 1-4 apresenta a metodologia de cálculo da ação do vento em estruturas. Destacam-se 
os aspetos principais envolvidos na determinação da ação do vento em pontes apresentada na secção 8 
(EC1, 2010). 

A pressão do vento (W) é obtida através da expressão: 

 

7 � ��(�) × ��        (3-4) 

onde:  

��(z) é a pressão dinâmica de pico; 

� é a altura de referência; 

�� é o coeficiente de pressão. 

 

A pressão dinâmica de pico ��(�) resulta da velocidade média e das flutuações de curta duração do 
vento, e é determinada através da expressão: 

��(�)=91  7 × ;<(�)= × $
) × > × ?@) (�)      (3-5) 

onde:  

Iv (z) é a intensidade de turbulência à altura z; 

ρ é a massa volúmica do ar, a qual depende da altitude, da temperatura e da pressão atmosférica 
previstas para a região durante situações de vento intenso. Caso não seja apresentado no anexo 
nacional, o EC1 recomenda o valor de 1,25 kg/m3; 

vm(z) é a velocidade média à altura z. 
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A intensidade de turbulência Iv (z) é determinada pela seguinte regra: 

;<(�) � AB
CD(E)×FG	( HHD)

	   para     zmin ≤ z ≤ zmax                            (3-6) 

;<(�) � ;<(�@
�)	       para      z ≤ zmin 

 

Velocidades do vento 

As velocidades do vento a considerar na fase de projeto duma ponte provisória devem considerar duas 
fases distintas: a fase de montagem e a fase de serviço. Durante a fase de serviço deve ser considerado 
o cenário de situação extraordinária de tempestade. As duas fases consideram velocidades do vento 
distintas. 

A primeira fase de montagem da ponte provisória é definida pelo seu carácter de curta duração, pelo 
que é permitido considerar velocidades de vento específicas para o projeto, abaixo das velocidades 
regulamentares para estruturas correntes. A regulamentação das ações aplicáveis durante as fases de 
execução está descrita na Parte 1-6 do EC1 e apresenta as seguintes notas (EC1, 2005): 

- A velocidade mínima do vento durante a execução pode ser definida pelo Anexo Nacional ou 
para cada projeto individualmente; 

- Para operações de movimento ou outras fases de construção de curta duração a máxima 
velocidade aceitável do vento deve ser especificada e pode ser definida individualmente para 
cada projeto desde que se tenha em consideração os fatores que influenciam a ação 
característica climática; 

- A ação característica climática deve ser determinada atendendo à duração da tarefa, à 
fiabilidade das previsões meteorológicas e o tempo que se tem para organizar medidas de 
proteção. 

Enquanto a velocidade de projeto para a fase de montagem é escolhida (criteriosamente) pelo 
projetista ou imposta pelo dono de obra tendo em conta as condições de operação, o valor de 
referência da velocidade do vento1 (vb) da fase de serviço é determinada através da seguinte 
expressão: 

                                            ?�I#J,K×#LMNLO-×PQ,D                             (3-7) 

onde: 

vb,0 – valor característico da velocidade média referida a: 

- períodos de 10 minutos; 

- independentemente da direcção do vento e da época do ano; 

- a uma altura de 10 m acima do solo em terreno do tipo campo aberto. 

cdir – coeficiente de direção ( caso não esteja especificado no anexo nacional, considerar cdir = 
1,0); 

cseason - coeficiente de sazão (caso não esteja especificado no anexo nacional, considerar cseason = 
1,0). 

                                                      
1 Vb – valor com uma probabilidade anual de ser excedido igual a 0,02 (período médio de retorno = 50 anos) 
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A velocidade média do vento (vm) a uma altura z acima do solo depende da rugosidade do terreno, da 
orografia e do valor de referência da velocidade do vento, vb, e determina-se através da seguinte 
expressão: 

?@(�) � RS(�) × RT(�) × ?�,%    (3-8) 

onde:  

co(z) é o coeficiente de orografia e pode ser considerado igual a 1, à exceção dos casos em que 
devido à orografia local, as velocidades sejam majoradas significativamente;  

cr(z) é o coeficiente de rugosidade, e obtém-se a partir da seguinte regra:  

RS(�) � US × V� W EEDX    para zmin ≤ z ≤ 200 (3-9) 

RS(�) � RS(�@
�)                 para z <  zmin  (3-10)  

onde:  

z0 é o comprimento da rugosidade 

kr é o coeficiente  de terreno dependente do comprimento da rugosidade z0, e determinado através 
da expressão: 

US � 0,19 Z EDED,BB[
%,%\

     (3-11) 

onde: 

 z0,II depende da categoria de terreno (ver Tabela 3.10) 

 

Tabela 3.10 – Categorias e parâmetros de terreno (EC1, 2010) 

Categoria de terreno Z0 [m] Zmin [m] 

0        Mar ou zona costeira exposta aos ventos de mar 0,003 1 

I         Lagos ou zona plana e horizontal com vegetação 
negligenciável e livre de obstáculos 

0,01 1 

II       Zona de vegetação rasteira, tal como erva, e obstáculos 
isolados (árvores, edifícios) com separações entre si de, pelo 
menos, 20 vezes a sua altura 

0,05 1 

III      Zona com uma cobertura regular de vegetação ou edifícios, 
ou com obstáculos isolados com separações entre si de, no 
máximo, 20 vezes a sua altura (exemplo: aldeias, zonas 
suburbanas, florestas permanentes) 

0,3 2 

IV      Zona na qual pelo menos 15% da superfície está coberta por 
edifícios com uma altura, média superior a 15m 

1,0 10 
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3.3.2.4. Velocidade de projeto 

As velocidades que se apresentam de seguida são os valores máximos sob condições normais de 
atravessamento, e utilizados para ensaio das pontes (Hornbeck et al., 2005). 

Tabela 3.11 – Velocidade de Projecto  

Velocidade de projeto ≤  MLC30 >  MLC30 

Essencial 25 km/h 15 km/h 

Ótima 40 km/h 25 km/h 

 

3.3.2.5. Força de Impacto 

De acordo com o Tilateral Design and Test Code, para considerar as cargas dinâmicas induzidas pela 
passagem dos veículos, as cargas estáticas deverão ser amplificadas por fatores de impacto para 
velocidades até aos 25km/h. Os valores apresentados na Tabela 3.12 cobrem veículos com suspensão 
moderna à velocidade ótima, e veículos com suspensão antiga à velocidade essencial (Hornbeck et al., 
2005). 

Tabela 3.12 – Fatores amplificadores de impacto 

Localização 
Momentos Fletores e 

deformações 

Esforço 

Transverso 

Interior da ponte 1,15 - 

Rampas de acesso 1,2 1,2 

 

No caso do EC1, e conforme apresentado em 3.3.2.2, os valores das cargas estáticas têm em 
consideração a amplificação dinâmica. 

 

3.3.2.6. Lama 

Deverá ser considerada no dimensionamento uma carga uniformemente distribuída de 0,75kN/m2, para 
considerar lama sobre o tabuleiro. Este valor poderá ser reduzido ou considerado nulo, dependendo 
das condições de autolimpeza do tabuleiro. Esta carga é em geral desprezada durante as operações de 
montagem/lançamento, por se considerar que é efetuada a limpeza da ponte previamente. Nos casos 
em que não seja possível garantir essa limpeza, deverá ser considerada 10 a 25% da carga da lama. 
Esta carga deverá ser ainda afetada do fator de impacto (ver Tabela 3.12) (Hornbeck et al., 2005). 

 

3.3.2.7.  Neve e gelo 

Considera-se para esta carga o valor de 0,37kN/m2 atuando em toda a ponte e não apenas sobre o 
tabuleiro, como no caso da ação da lama. O efeito da neve só deverá ser considerado se for superior ao 
da lama. Despreza-se a possibilidade de acumulação de neve ou gelo nos veículos (Hornbeck et al., 
2005). 
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3.3.2.8. Passadiços 

Os passadiços são normalmente estruturas acopladas à estrutura principal da ponte e servem para o 
atravessamento de tropas ou civis. Os elementos principais deverão ser dimensionados considerando 
uma sobrecarga de 4,0kN/m2 para vãos até 30m, reduzindo-se linearmente para 3,0kN/m2 até aos 60m, 
mantendo-se este valor constante para vãos superiores. Todos os elementos secundários, tais como 
painéis de pavimento, longarinas secundárias e travessas, etc., deverão ser dimensionados para uma 
sobrecarga de 4,0kN/m2. A carga a considerar para um soldado carregado é de 1,27 kN (0,88kN 
soldado e 0,39kN da mochila). 

 

3.3.2.9. Guarda Rodas 

Quando existam, os guarda rodas terão de ser suficientemente altos e resistentes para impedir que os 
veículos rodados de classe mais elevada deslizem para fora do tabuleiro para uma inclinação 
transversal de 10% e um coeficiente de atrito nulo. No caso de veículos com lagartas, os guarda rodas 
são considerados (apenas) como uma barreira visual.   

Não existindo recomendações especiais em (Hornbeck et al., 2005) acerca de ações específicas sobre 
guarda rodas, pode-se considerar as ações apresentadas no EC1 quando tal se julgue relevante. 

 
Figura 3.6 – Ilustração do modelo de carga 2 (LM2) (EC1, 2003) 

 

3.3.2.10. Temperatura e Ambiente 

Os efeitos da temperatura e da humidade deverão ser considerados, verificando-se as tensões 
resultantes da ação térmica, considerando-se a degradação a longo prazo da ponte. 

 

3.3.3. COMBINAÇÕES DE AÇÕES 

3.3.3.1. Fase de construção, lançamento e recolha 

Durante estas fases deverão ser consideradas a carga permanente (CP), vento (W) e lama/neve (M/S). 

 

guarda roda passeio 
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PEd�	CP	 	W	 	M/S    (3-12) 

onde PEd é a carga atuante. 

 

3.3.3.2. Fase de serviço 

Após a sua colocação, a ponte provisória deverá responder às mesmas ações da fase de construção, 
acrescidas da carga do veículo tipo, dos passadiços e frenagem. 

Em qualquer uma das fases consideram-se apenas duas ações (as mais severas) para além das Cargas 
Permanentes.  

																																																												PEd	�CP	 	A1	 	A2     (3-13) 

onde A1 é a ação mais severa, e A2 a segunda ação mais severa.  

Assim, todas as ações para além da terceira, não serão consideradas em fase de combinação. Deverá 
ser verificada a severidade de cada ação para a análise transversal e longitudinal da ponte. Em fase de 
pré-dimensionamento, as cargas permanentes (CP) e do veículo tipo (VT) poderão ser majorados de 
forma a abranger as restantes cargas, de menor importância. Para pontes até à classe MLC30, o factor 
de majoração é15%, reduzindo-se linearmente para 7,5% para a classe MLC60 e superiores (Hornbeck 
et al., 2005). 

 

3.3.3.3. Coeficientes de Segurança  

Segundo (Hornbeck et al., 2005) deverá ser adotada a metodologia da tensão admissível (�e�@), 
definindo os seguintes limites: 

Esforços de Flexão ou Torção 

     ��� ≤ �g
$,/ 				hi			��� ≤	 ���$,jj            (3-14) 

onde:  

��� −	tensão (de flexão ou torção) atuante 

��    - tensão rutura do material  

��� – tensão de cedência do material 

 

Esforço de Corte 

      	��� ≤ �� × 0,4				hi			��� ≤	 ���$,jj× 0,6             (3-15) 

 onde:  

��� −	tensão de corte atuante 

 

Tensão de contacto 

                       ��� ≤ �g
$,/ 	× 1,33			hi			��� ≤	���                        (3-16) 

onde:  

��� −	tensão (de contacto) atuante 
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Encurvadura 

 

Onde possam existir fenómenos de encurvadura, deverá garantir-se que: 

   

                            σlm ≤ no
$,/                (3-17) 

onde:  

��� −	tensão (axial) atuante 

�� 		−	tensão limite de encurvadura 

 

3.3.3.4. Combinação de tensões 

A interação de tensões deve ser avaliada, tendo como base o dimensionamento linear elástico. 
(Hornbeck, Kluck, & Connor, 2005) 

 

Interação compressão/tração – flexão 

Num elemento sujeito à carga de dimensionamento, a tensão (�p)	devido à combinação da flexão e 
tração ou compressão axial, ou tensões axiais adicionais devido à flexão em dois planos ortogonais 
entre si, deverão ser inferiores às tensões admissíveis definidas 3.3.3.3. 

No caso de materiais dúcteis, deverá ser utilizada a Teoria da Tensão de Corte Octaédrica: 

   σq � rσ�) − σ�σ�  σ�)  3�) 			≤ 0,9 × �e�@            (3-18) 

onde:  

�< −	tensão máxima 

�� −	tensão segundo a direção x 

�� − tensão segundo a direção y 

τ −	tensão de corte  

 

No caso de materiais com comportamento frágil, deverá ser utilizada a Teoria da Tensão Máxima 
Principal: 

   σq �
(nstnu)±r(nswnu)xtyzx

) 	≤ �e�@             (3-19) 

 

3.3.4. PROCESSO CONSTRUTIVO  

As fases de construção, lançamento ou desmontagem duma ponte provisória, definem alguns 
parâmetros de dimensionamento (Hornbeck et al., 2005). 

 

Segurança ao derrube e à rotação 
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Deverá ser considerado um fator de segurança mínimo de 1,20 durante o processo construtivo. Este 
valor já deverá incluir a força de impacto. 

 

Segurança à elevação e fixação 

O equipamento de elevação que é utilizado sem restrições, terá de cumprir a legislação civil e ter 
marcação da carga máxima de serviço no equipamento e nos olhais de elevação. Os pontos de 
elevação devem ser dimensionados para ter um fator de segurança de 3,2 em serviço e de 4,8 em 
estado limite último para equipamento com massa até aos 9080 kg (10 toneladas), ou de 2,3 e 3,45 se a 
massa do equipamento for superior. Estes coeficientes de segurança incluem as forças de inércia 
causadas pela aceleração. 

Os cabos/fitas de elevação devem ter um fator de segurança mínimo de 3 em relação à força de rotura. 
Sendo que os acessórios de amarração, devem ter um fator de segurança mínimo, em relação à carga 
de serviço, de 4 para travamento na direção longitudinal, 2 para travamento vertical e 1,5 horizontal. A 
carga última deve ser 1,5 vezes a carga de serviço. 

 

Segurança durante o transporte aéreo 

Caso a dimensão e massa do equipamento permita o transporte do equipamento por via aérea, as 
pontes provisórias devem dispor de pontos que permitam a sua fixação ao avião e que cumpram os 
seguintes requisitos de segurança: 4.0g na direção longitudinal, 1,5g na horizontal e 2,0g vertical. As 
correntes normalmente utilizadas apresentam uma carga de rutura de 44,50kN. 

Caso a ponte seja transportável por helicóptero, é relevante o número de pontos a partir dos quais é 
efetuada a elevação da ponte. As características de resistência exigidas serão distintas, sendo que 
quando o equipamento é transportado por um único ponto, esse terá que apresentar uma resistência 
última de 4,3g, quando transportada por dois pontos, 2,2g (cada ponto), e 1,25g por quatro pontos. 
Considera-se que a forma ideal de transporte é a partir de 4 pontos o mais distantes possível do centro 
de gravidade, desde que o ângulo entre cordas/correntes não ultrapasse os 120º entre si. 

 

3.3.5. FADIGA 

O dimensionamento duma ponte provisória, para além de atender às ações e combinações já 
apresentadas, deverá compreender a verificação da fadiga para o tempo de vida útil pretendido. 

 

3.3.5.1. Trilateral Design and Test Code 

Parâmetros do espetro de cargas 

Existem um conjunto de parâmetros que influem na fadiga, e por consequência, na vida útil das pontes 
provisórias e do seu equipamento de lançamento/montagem (Hornbeck et al., 2005):  

Espetro do veículo tipo, número de passagens;  
Espetro do vão associado ao número de veículos que o atravessam; 
Número de lançamentos/montagens; 
Impacto; 
Excentricidade; 
Condições de apoio da ponte; 
Alteração da modulação ao longo duma ponte modular. 
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Não existindo informação acerca de todos os parâmetros referidos, a vida útil pode ser definida através 
dum número específico de passagens, n, da máxima classe de carga atuando sobre o máximo vão da 
ponte, e do número de lançamentos/montagens. 

No caso das pontes modulares que podem ser construídas de diferentes formas e para várias classes 
MLC e diferentes vãos, os efeitos de fadiga deverão ser considerados como correntes e verificado o 
seu efeito no nível de tensões.  

Para atender às situações de diferentes MLCs e diferentes vãos, poderá ser utilizada a regra de 
Palmgren-Miner para estimar o número de passagens para cada classe de veículos (Hornbeck et al., 
2005): 

 

�$�{||{}~�|	(R�RVh|	à	�~�|ãh	�$)
$(�~|�|�ê�R�{	à	�{��}{	à	�~�|ãh	�$)  

�)�{||{}~�|	(R�RVh|	à	�~�|ãh	�))
)(�~|�|�ê�R�{	à	�{��}{	à	�~�|ãh	�))   

 �
�{||{}~�|	(R�RVh|	à	�~�|ãh	�
)

(�~|�|�ê�R�{	à	�{��}{	à	�~�|ãh	�
) ≤ 1 

onde:  

�
 −	tensão máxima para uma determinada MLC / Vão 

� 		−	resistência à fadiga determinada MLC / Vão 

�� 		−	nº de passagens  

 

3.3.5.2. Amplitude de carga 

O dimensionamento à fadiga através da amplitude de carga, pode ser efetuado afetando o valor 
característico da carga do veículo tipo (VT) por um fator dinâmico que englobe a excentricidade e o 
impacto. Este fator pode ser determinado através de ensaios. Para equipamentos correntes podem ser 
usados os seguintes valores: vão simplesmente apoiado 1,075, reforços de ligações entre tramos 1,15, 
e vigas de pontes flutuantes, 1,035. As restantes cargas são desprezáveis comparativamente com o VT 
(Hornbeck et al., 2005). 

 

3.3.5.3.   Tolerância ao dano 

Devido a um menor desempenho à fadiga e à possibilidade da ponte provisória ser utilizada para além 
do tempo de vida útil mínima, existe o risco da ponte falhar em serviço. O dimensionamento 
atendendo à possibilidade de dano, deverá garantir em serviço, que após a ocorrência de fissuração por 
fadiga, a restante estrutura tem capacidade para resistir à máxima carga sem colapsar e até ao dano ser 
identificado. Neste caso o fator aconselhado é 1. Esta metodologia poderá ser igualmente utilizada 
para verificar a estrutura a efeitos de corrosão ou de situações acidentais.   

 

3.3.5.4. Vida útil não monitorizada 

Quando a monitorização se considera ser impraticável ou não venha a ser efetuada, então o tempo de 
vida útil deverá ser multiplicado por 10. Este fator pretende atender à variação na carga espetral 
durante a vida útil do equipamento.   
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A variação de tensão devido à variação da carga de dimensionamento à fadiga não irá exceder a 
variação de tensão da curva mínima ajustável tensão-número de ciclos a 15n (1,5x10n) ou da curva 
média a 22,5n (1,52x10n). 

Deverá ser verificada se a tensão para a carga de dimensionamento não excede o valor mais baixo das 
tensões admissíveis apresentadas em 3.3.3.4 (Hornbeck et al., 2005). 

 

3.3.5.5. Eurocódigo 1 (EC1) 

O EC1, claramente direcionado para estruturas não provisórias, propõem uma metodologia para 
análise da fadiga mais detalhada, baseada em cinco modelos de carga e na definição da categoria do 
tráfego que depende do número de vias lentas e do número de veículos pesados (veículos com peso 
superior a 100kN) - Nobs. Este número é definido a partir da observação ou estimação do número de 
veículos pesados que atravessam a ponte durante um ano (EC1, 2003). 

Tabela 3.13 – Número indicativo de veículos pesados estimados  (EC1, 2003) 

Categoria de Tráfego Nobs  por ano e por via lenta 

1 
Estradas e autoestradas com 2 ou mais vias por direção com elevada 

percentagem de fluxo de camiões  
2,0x106 

2 Estradas e autoestradas com percentagem normal de fluxo de camiões 0,5x106 

3 Estradas principais com baixa percentagem de fluxo de camiões 0,125x106 

4 Estradas locais com baixa percentagem de fluxo de camiões 0,05x106 

 

O EC1 considera ainda um fator de amplificação dinâmica (φ) que varia entre 1 e 1,3, para análise das 
secções a uma distância inferior a 6m de juntas de dilatação.  

 

3.3.6. DEFORMAÇÃO 

A deformação não se encontra expressamente limitada nas normas e códigos das pontes provisórias. 
No entanto, ela deverá ser considerada quando tenha influência na distribuição da carga, afetar o ajuste 
ou alinhamento da ponte, ou comprometer o lançamento/montagem e o uso do equipamento 
(Hornbeck et al., 2005). 

 

3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente capítulo apresentaram-se as principais considerações a atender em fase de conceção e 
dimensionamento, nomeadamente ações e combinações de ações, as quais serão aplicadas no 
dimensionamento da ponte provisória apresentado no Capítulo 6.     
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ANEXOS 

 

Características dos veículos tipo - STANAG 2021, Edição 6 

 

 

 

 



Estudo da Aplicação de Pré-esforço Orgânico em Pontes Provisórias  

 

3.26 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Estudo da Aplicação de Pré-esforço Orgânico em Pontes Provisórias 

 

3.27 

 

Características complementares dos veículos tipo  (AGREEMENT, 2006) 

Veículo MLC Altura do Centro 
de Gravidade (m) 

Superfície lateral de 
incidência do vento (m2) 

Altura do centro 
de Pressão (m) 

Lagartas 

4 1,02 7,32 1,18 

8 1,05 8,23 1,20 

12 1,07 9,13 1,23 

16 1,09 10,04 1,25 

20 1,12 10,94 1,28 

24 1,14 11,85 1,30 

30 1,18 13,33 1,34 

40 1,24 15,47 1,40 

50 1,30 17,74 1,47 

60 1,36 20 1,53 

70 1,42 22,26 1,59 

80 1,48 24,53 1,65 

90 1,54 26,79 1,72 

100 1,60 29,06 1,78 

120 1,72 33,59 1,90 

150 1,90 40,45 2,09 
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Veículo MLC Altura do Centro 
de Gravidade (m) 

Superfície lateral de 
incidência do vento (m2) 

Altura do centro 
de Pressão (m) 

Rodado 

4 2,40 6,12 1,18 

8 2,40 12,24 2,20 

12 2,40 20,24 2,20 

16 2,40 25,17 2,20 

20 2,40 32,66 2,20 

24 2,40 38,10 2,20 

30 2,40 45 2,20 

40 2,40 45 2,20 

50 2,40 45 2,20 

60 2,40 45 2,20 

70 2,20 45 2,20 

80 2,00 45 2,20 

90 2,00 45 2,20 

100 2,00 45 2,20 

120 2,00 45 2,20 

150 2,00 45 2,20 
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Modelos de veículos especiais para pontes rodoviárias – EN1991-2:2003 (EC1, 2003) 

Classes de veículos especiais 
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Descrição dos veículos especiais  (EC1, 2003) 
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Disposição das linhas de eixo e definição das áreas de contacto dos rodados (EC1, 2003) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicação de veículos especiais nas vias de circulação (EC1, 2003) 
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Disposição das linhas de eixo e definição das áreas de contacto dos rodados (EC1, 2003) 
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CAPÍTULO 4 

PRÉ-ESFORÇO ORGÂNICO (OPS) – 
SISTEMA DE CONTROLO ATIVO





 

 

 

GLOSSÁRIO 

AMD - Active Mass Damper (Amortecedor de massa ativo); 

αinf  - limite inferior aceitável pré-definido da variável α de acordo com especificações técnicas dos 
componentes/estrutura; 

αesp - valor operacional esperado da variável α; 

αsup - limite superior aceitável pré-definido da variável α de acordo com especificações técnicas dos 
componentes/estrutura; 

b - ângulo de desvio entre os pontos de abcissa 0 e x; 

β  - desvios angulares adicionais devidos a defeitos geométricos na colocação das bainhas; 

c∆  - Limite pré-definido para controlo da deformação a meio vão; 

t∆  - intervalo de tempo adotado no algoritmo de controlo )( 1−−=∆ ii ttt ; 

)( it∆  - deformação a meio vão no instante it ; 

)( itd  - componente dinâmica da deformação a meio-vão no instante i;  

DPE – Dissipador passivo de energia;  

E – Módulo de elasticidade; 

)( ijh tΦ  - função de avaliação de integridade do componente de hardware j, baseada na avaliação do 

sinal elétrico jh  no instanteit ; 

)( ik
tαΦ  - função de avaliação sintomática baseada na avaliação da variável de sintomakα  no instante 

it  (fornece avaliação operacional); 

γm - coeficiente de segurança parcial correspondente, previamente estabelecido para o nível mínimo de 
segurança; 

γM - coeficiente de segurança parcial correspondente, previamente estabelecido para o nível máximo de 
segurança; 

HDRB - High Damping Rubber Bearing (Aparelho de Apoio com borracha de elevado amortecimento) 

HMD - Hybrid Mass Dampers (Amortecedor de massas híbridas); 

LESE – Laboratório de Engenharia Sísmica e Estrutural; 

αn - número total de variáveis de sintoma – todas a variáveis que poderão ser sintomas de um 
comportamento inadequado do sistema de automação-estrutura; 

)( itnc  - número de incrementos unitários efetuados pelo atuador no instante it ; 

nh - número total de componentes fundamentais de hardware; 

OPS – Organic pre-rtressing (pré-esforço orgânico); 

f'
0P -força de esticamento; 

P1 – Avaliação das perdas de pré-esforço; 

µ  - coeficiente de atrito entre o aço de pré-esforço e a bainha; 



 

 

)( its  - componente estática da deformação a meio-vão no instante i 

)( itsh - sinal elétrico no instante it ; 

SS1 – Ensaios laboratoriais do material; 

SS2 – Ensaios de avaliação da rigidez da viga; 

SS3 – Ensaios dinâmicos; 

T - período vibração natural  

TMD - Tuned Mass Dumper (Amortecedor de massa sintonizado); 

TLD - Tuned Liquid Dampers (Amortecedor de liquido sintonizado; 

)( itξ  - função de validação no instante it (assume o valor de 0 ou 1); 

)( ih tξ - função de validação da integridade do hardware no instante ti (função binária - 0 v 1); 

)( itαξ - função de validação da operacionalidade do sistema no instante ti (função binária - 0 v 1);  
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4.                                     
PRÉ-ESFORÇO ORGÂNICO (OPS) 
– SISTEMA DE CONTROLO ATIVO 

 
 

4.1. INTRODUÇÃO 

Os sistemas de controlo, largamente divulgados na engenharia industrial e na engenharia mecânica, 
tiveram as suas primeiras aplicações em estruturas apenas nas últimas duas décadas do séc. XX. Para 
tal, foi necessário ultrapassar a “barreira conservadora” de fazer depender a segurança das estruturas, da 
fiabilidade de sistemas mecânicos, por vezes alimentados com energia exterior ao sistema. A aplicação 
dos sistemas de controlo em estruturas, tem sido, desde então, utilizada no controlo de vibrações de 
alguns edifícios e pontes, e mais recentemente em cimbres e lançadeiras utilizadas na construção de 
pontes (André, 2004). 

No presente capítulo pretende-se efetuar uma sucinta apresentação de sistemas de controlo em 
estruturas, focalizando-se a atenção do leitor, numa primeira fase, nos sistemas de controlo ativo, e nas 
aplicações e estudos científicos realizados mais recentemente. Numa segunda fase apresentam-se o 
sistema de controlo ativo de estruturas - pré-esforço orgânico (OPS), as suas principais características e 
a fase de validação do sistema à escala real na qual o autor teve uma intervenção relevante. Conclui-se 
o presente capítulo referindo-se algumas das potenciais aplicações futuras do OPS.  

 

4.2. SISTEMAS DE CONTROLO DE ESTRUTURAS  

A aplicação de sistemas de controlo a estruturas de engenharia civil tem tido particular ênfase no 
controlo de vibrações devidas a solicitações dinâmicas em pontes e edifícios, em particular, sujeitos às 
ações do vento e do sismo. 

Numa estrutura sem sistema de controlo sujeita a uma excitação exterior, a resposta depende das 
características físicas e mecânicas dessa estrutura, as quais são constantes ao longo do tempo, sendo que 
a sua resposta não é ajustável face à excitação. 

 

 

Figura 4.1 – Diagrama esquemático de uma estrutura sem sistema de controlo (Pacheco, 1999) 

A inclusão dum sistema de controlo numa estrutura tem como principal objetivo ajustar/minimizar a 
resposta da estrutura a uma excitação exterior.  

Os sistemas de controlo são constituídos por dispositivos de aplicação de forças - atuadores, integrados 
com sensores, e processadores de informação em tempo real - controladores. Distinguem-se 
essencialmente pelo tipo de ação que cada um produz e pelo tipo de alimentação energética que os faz 

Excitação Estrutura Resposta 
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atuar. Até à data foram desenvolvidas quatro soluções de sistemas que se designam por: sistemas de 
controlo passivo, ativo, semi-ativo e híbridos (André, 2004). 

Os sistemas de controlo passivo atuam recorrendo apenas à energia (elástica ou cinética) que a estrutura 
lhe fornece durante a ocorrência de certo tipo de solicitações (André, 2004). 

 
 

 

Figura 4.2 – Diagrama esquemático de uma estrutura com sistema de dissipação passiva de energia (DPE) 
(Pacheco, 1999) 

Os sistemas de controlo ativo, utilizam em tempo útil a informação recolhida sobre o estado da estrutura 
para gerar uma ação de controlo que se aplica à mesma por meio de dispositivos mecânicos atuadores, 
de forma a conduzir a estrutura a um comportamento previamente definido. A energia necessária para o 
funcionamento dos sistemas de controlo ativo é fornecida do exterior (André, 2004). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Diagrama esquemático de uma estrutura com sistema de controlo ativo (Pacheco, 1999) 

Os sistemas de controlo semi-ativo são um caso particular dos sistemas de controlo ativo, nos quais 
apenas algumas funções são asseguradas por energia fornecida do exterior, resultando em menores 
necessidades energéticas. Constituem uma solução intermédia entre os sistemas passivos e ativos, 
superando algumas fragilidades dos sistemas passivos, particularmente a falta de adaptabilidade à 
dinâmica da estrutura, sendo simultaneamente uma solução mais económica e fiável do que a 
generalidade dos sistemas ativos (Moutinho, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Diagrama esquemático de uma estrutura com sistema de controlo semi-ativo (Pacheco, 1999) 

Nos sistemas de controlo semi-ativo, os atuadores de controlo não aplicam energia mecânica diretamente 
à estrutura, garantindo um intervalo de estabilidade para a excitação e a resposta. Os dispositivos de 
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controlo semi-ativo são muitas vezes considerados como dispositivos passivos controláveis. (André, 
2004) 

Os sistemas de controlo híbrido resultam da combinação de diferentes sistemas de controlo, geralmente 
ativos e passivos, tirando partido das propriedades de cada um dos sistemas. Permitem uma menor 
exigência dos sistemas ativos comparativamente ao trabalho isolado, obtendo-se uma redução do custo 
direto do sistema, do custo energético e dos custos de manutenção (Moutinho, 2007). 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Diagrama esquemático de uma estrutura com sistema de controlo híbrido (Pacheco, 1999) 

Conforme já foi referido, os sistemas de controlo em estruturas têm sido maioritariamente aplicados no 
controlo de vibrações. Na Figura 4.6, apresentam-se os atuadores utilizados em cada um dos sistemas 
de controlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Figura 4.6 - Classificação dos diferentes sistemas de controlo de vibrações em estruturas (Moutinho, 2007) 

Posteriormente, os resultados muito positivos da aplicação dos Sistemas de Controlo na Engenharia 
Industrial e noutras áreas, precipitaram o desenvolvimento desse campo de investigação na área da 
Engenharia Civil.   
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As aplicações que têm sido desenvolvidas são claramente vocacionadas para o controlo dinâmico de 
estruturas, sobretudo em estruturas flexíveis que apresentem uma dinâmica onde vários modos de 
vibração podem contribuir significativamente para a resposta estrutural, ou quando os parâmetros 
modais do sistema variam substancialmente ao longo do tempo. Nestes casos, os dispositivos de controlo 
ativo têm a capacidade de se sintonizar com a dinâmica do sistema, suplantando a falta de adaptabilidade 
que caracteriza, por exemplo, os sistemas passivos (Moutinho, 2007). O controlo ativo pode ser 
materializado através de amortecedores de massa ativa – AMD (Active Mass Damper), cabos ativos, 
diagonais ativas ou atuadores piezoelétricos (Quintino, 2012). 

O recurso a para-esforço (parastressing) ou a aplicação de sistemas efetores são conceitos que visam 
uma perspetiva de aplicação de sistemas de controlo, usando-os como elementos estruturais. Esta 
evolução representa um salto concetual significativo, na medida em que o dimensionamento de tais 
sistemas deixa de ser um procedimento posterior ao dimensionamento da estrutura, passando a ser um 
dos passos constituintes desse mesmo processo (Montens, 1996) (Pacheco, 1999). 

Deverá referir-se que a exequibilidade dos novos sistemas não é menor do que a dos sistemas de controlo 
tradicionais, havendo inclusivamente soluções em que a sua aplicação se revela mais simples tanto em 
termos de cálculo como em termos técnicos. 

 

4.2.1. SISTEMAS DE CONTROLO PASSIVO 

Como referido anteriormente, os sistemas de controlo passivo são autónomos energeticamente, mas 
limitados na possibilidade de ajuste à ação/efeito que pretende controlar. Conforme apresentado na 
Figura 4.6, existem quatro classes de sistemas passivos: os absorsores, os dissipadores e os isoladores 
de energia. Como exemplo dos sistemas absorsores de energia referem-se os atuadores de massa 
sintonizados, vulgarmente designados como TMDs (Tuned Mass Dumper) e os amortecedores de 
líquido sintonizados, conhecidos como TLDs (Tuned Liquid Dampers). Quando devidamente 
sintonizados, introduzem compensação de fase ao movimento da estrutura reduzindo os efeitos do 
comportamento dinâmico, o que decorre da absorção da energia mecânica por parte da massa passiva 
ou do líquido (Moutinho, 2007).  

Os dissipadores passivos, utilizados com alguma recorrência na Engenharia Sísmica, têm como objetivo 
contribuir para a dissipação da energia mecânica induzida pelas ações dinâmicas exteriores, servindo de 
complemento aos mecanismos de dissipação desenvolvidos pelos elementos estruturais. Os dissipadores 
são correntemente designados como amortecedores porque tiram partido de um qualquer mecanismo de 
amortecimento ou dissipação da energia, quer seja viscoso, viscoelástico, friccional ou histerético 
(Moutinho, 2007). 

Em alternativa aos sistemas passivos de dissipação da energia, os sistemas de isolamento de base têm 
como objetivo resolver o problema das vibrações reduzindo a sua propagação às estruturas, eliminando, 
tanto quanto possível, as ligações horizontais do solo de fundação à restante estrutura. Para tal, recorrem 
a dispositivos de apoio dotados de baixa rigidez lateral, que tendem a tornar independente o movimento 
horizontal do sistema estrutural do movimento do terreno nessa direção, passando a estrutura a funcionar 
(quase) como um corpo separado da fundação e imune à ação horizontal dos sismos (Moutinho, 2007). 
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4.2.2. SISTEMAS DE CONTROLO ATIVO 

Os sistemas de controlo ativo, apresentam elevada eficiência no controlo dos efeitos duma ação externa 
na estrutura. No entanto, e quando comparados com os sistemas passivos, são sistemas que apresentam 
custos mais elevados e menor fiabilidade. A implementação de sistemas de controlo ativo é 
particularmente interessante em estruturas flexíveis que apresentem um comportamento dinâmico onde 
vários modos de vibração podem contribuir significativamente para a resposta estrutural ou quando os 
parâmetros modais do sistema variam substancialmente ao longo do tempo. Nestes casos, os dispositivos 
ativos têm a capacidade de se sintonizar para a dinâmica do sistema, superando a falta de adaptabilidade 
que caracteriza os sistemas passivos.  

Os sistemas de controlo ativo são constituídos por três tipos de elementos principais: sensores, 
controlador e atuador. Os sensores são dispositivos localizados em pontos estratégicos da estrutura e 
têm como função a medição de grandezas físicas que caracterizam a resposta da estrutura perante 
solicitações/excitações externas. O processamento destas medições é posteriormente efetuado no 
controlador, através dum algoritmo de controlo que comanda o atuador de força (ou outro tipo de 
atuadores). O atuador, normalmente alimentado por energia exterior, introduz, por exemplo, forças de 
controlo na estrutura de forma a repor ao sistema um estado pré-definido como pretendido no algoritmo 
de controlo. 

 

4.2.2.1. Estrutura 

A estrutura inclui todos os elementos que têm uma função de estabilidade permanente, e aloja em si os 
sensores e atuadores, podendo o controlador estar localizado na estrutura ou não. O seu 
dimensionamento pode ser realizado segundo os métodos tradicionais, ou em função dos sistemas de 
controlo, conforme a função destes últimos tenha, ou não, uma relevância na atividade estrutural do 
elemento em causa. Na prática, os sistemas de controlo ativo em estruturas definitivas que têm vindo a 
ser utilizados são exclusivamente vocacionados para o controlo dinâmico e, dentro deste, em especial 
para o controlo de vibrações. O dimensionamento da estrutura, nestes casos, acaba por ser um processo 
independente do dimensionamento dos sistemas de controlo ativo (Pacheco, 1999).  

No dimensionamento de estruturas controladas por um sistema ativo, a correta modelação da estrutura 
base assume contornos de grande relevância. Diferenças consideráveis na modelação numérica em 
relação à estrutura real, poderão originar um controlo pouco eficaz, ou eventualmente, prejudicial 
(André, 2004). 

 

4.2.2.2. Sensores 

Os sensores são instrumentos capazes de avaliar os parâmetros que caracterizam os vários estados da 
estrutura base: estático (evolutivo) ou dinâmico. Dependendo do tipo de aplicação, assim são escolhidos 
os sensores que melhor se adaptam às necessidades. Os mais correntemente utilizados são os 
extensómetros e acelerómetros, cujo grau de precisão é perfeitamente aceitável quando comparado com 
a precisão existente na modelação de uma estrutura.  

Outros sensores, com graus de precisão ligeiramente inferiores, têm sido utilizados em menor escala, 
nomeadamente transdutores indutivos de deslocamento, células de carga, transdutores de pressão, 
comparadores mecânicos. 

Nos desenvolvimentos tecnológicos mais recentes, os sensores em fibra ótica, nomeadamente os 
sensores de Bragg, têm-se assumido como uma tecnologia viável e competitiva (Antunes, 2011). Estes 
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sensores associam às conhecidas vantagens dos sensores de fibra ótica – ou seja, imunidade a 
interferências eletromagnéticas, monitorização remota, peso e dimensões reduzidas, isolamento elétrico, 
operação segura em ambientes perigosos, elevada sensibilidade e fiabilidade a longo prazo – a elevada 
capacidade de multiplexação1 e de realizar medições absolutas sem para isso terem de recorrer a 
referências base (Antunes, 2011). 

O nível de eficiência que os sensores podem atingir, independentemente do seu grau de precisão, resulta 
em grande parte do critério de colocação, que deve ser parte de uma análise cuidada em fase de projeto, 
recorrendo para tal a uma adequada modelação numérica (André, 2004). 

 

4.2.2.3. Controlador 

Os controladores podem ser do tipo “explícitos” ou “implícitos”, caso sejam concretizáveis por 
elementos físicos (computador acoplado à estrutura), ou por elementos fisicamente omissos na estrutura, 
sendo a sua função realizada pelos restantes objetos constituintes do algoritmo de controlo, 
nomeadamente, pelo atuador. Um exemplo deste tipo de controladores (“implícitos”) são os 
amortecedores de massas ativos AMD (Active Mass Dumper) usados no controlo de vibrações. Este 
segundo caso, pressupõe uma estratégia de controlo associado a um algoritmo de controlo, sem 
necessidade de computação.  

A eficiência dos controladores nos sistemas de controlo ativo depende da qualidade e robustez do 
computador, mas também, do desempenho dos sensores, da eficiência do sistema eletrónico de 
comunicação (sensor-computador e computador-atuador) e da fiabilidade da estratégia de controlo 
(Pacheco, 1999). 

 

4.2.2.4. Atuador 

O atuador é o elemento do sistema de controlo ativo “encarregue” de alterar o estado da estrutura, 
mediante a informação recolhida pelos sensores e tratada pelo controlador, segundo o algoritmo ou 
formulação da estratégia de controlo adotada. Existe uma grande diversidade de mecanismos atuadores 
propostos para a realização de sistemas de controlo ativo, tendo alguns um campo de aplicação muito 
restrito, e outras múltiplas aplicações. As principais características que definem a aplicabilidade e 
eficiência do atuador são: forma e volume, força máxima atuante (no caso de atuadores de força), 
períodos de atuação, e a frequência máxima de atuação. 

Os atuadores hidráulicos constituem a grande maioria de aplicações de atuadores, no controlo de 
vibrações e acelerações, mas também, em algumas situações de aplicação de contra flechas em estruturas 
(André, 2004).  

Mais recentemente, os atuadores magnetoreológicos têm sido estudados e aplicados em sistemas de 
controlo semi-ativo e híbrido por conseguirem gerar forças elevadas, por terem baixo custo de produção, 
necessitarem de pouca energia, terem uma rápida resposta e uma dimensão reduzida. Estes dispositivos 

                                                      

 

 

 
1 Característica que torna possível que muitos sinais diferentes entrem e saiam dum processador pelo mesmo meio 
de transmissão. 
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contêm um líquido que apresenta uma viscosidade variável que pode ser continuamente modificada 
mediante a aplicação de um determinado campo magnético (Moutinho, 2007). No entanto, estes 
atuadores são também caracterizados por uma complexa dinâmica não-linear (tipo histerética), tornando 
o tratamento matemático da modelação e identificação da dinâmica histerética complexo, assim como o 
desenvolvimento de leis de controlo para a mitigação da vibração (Antunes, 2011). 

A escolha do tipo de atuador constituinte do sistema de controlo ativo, é condicionada pelo facto de os 
mecanismos capazes de exercerem forças mais significativas atuarem em gamas de frequência muito 
baixas, verificando-se, de modo recíproco, que os mecanismos conciliáveis com frequências elevadas 
não conseguem gerar forças muito significativas (Zapateiro, 2010). O dimensionamento dos atuadores 
deve, portanto, obedecer a critérios mecânicos e estruturais específicos em cada caso (André, 2004).  

 

4.2.3. SISTEMAS DE CONTROLO SEMI-ATIVO 

Os sistemas de controlo semi-ativo encontram-se em desenvolvimento pelo facto de constituírem uma 
solução intermédia entre os sistemas passivos e ativos, que potencia as vantagens e supera algumas 
desvantagens de ambos os sistemas. No que concerne aos sistemas passivos, supera-se a falta de 
adaptabilidade à dinâmica da estrutura, e simultaneamente, alcança-se uma solução mais económica e 
fiável do que a generalidade dos sistemas ativos. Atendendo que requerem uma pequena quantidade de 
energia no seu funcionamento podem, na maior parte dos casos, ser alimentados com baterias tornando-
os imunes a falhas no fornecimento de energia elétrica. Os sistemas semi-ativos podem ser encarados 
também como sistemas “passivos inteligentes” na medida em que baseiam a ação de controlo no efeito 
da dissipação de energia através de mecanismos semelhantes aos sistemas passivos como é o caso dos 
amortecedores viscosos. No entanto, têm a capacidade de se ajustarem em face da resposta efetiva da 
estrutura e em função da alteração das caraterísticas dos próprios dissipadores, particularmente 
vulneráveis às variações de temperatura decorrentes da conversão da energia mecânica em energia 
térmica (Moutinho, 2007). 

 

4.2.4. SISTEMAS DE CONTROLO HÍBRIDO 

Tal como já foi referido, os sistemas de controlo híbrido combinam vários sistemas, normalmente 
passivos e ativos, com o objetivo de potencializar as vantagens associadas a cada um. Como exemplo 
de sistema híbrido, referem-se os amortecedores de massas híbridos HMDs (Hybrid Mass Dampers), 
que são aqueles que se encontram mais divulgados e que resultam da combinação de TMDs com 
sistemas ativos, com várias implementações em edifícios, nomeadamente no Japão (Moutinho, 2007). 
Este tipo de sistema híbrido, procura explorar o efeito passivo das forças de inércia dos TMDs e 
implementar um sistema ativo paralelo de modo a aumentar o desempenho do aparelho, quer 
amplificando ainda mais o movimento da massa passiva, quer aumentando a robustez do dispositivo 
face a problemas de sintonização. Através deste procedimento diminui-se o nível de exigência do 
sistema ativo face ele atuasse isoladamente, obtendo-se uma redução significativa do custo direto do 
sistema, do consumo de energia elétrica e dos custos de manutenção (Moutinho, 2007). 
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4.2.5. CONTROLO DINÂMICO – ESTRATÉGIAS MAIS COMUNS  

Tal como já foi referido, os sistemas de controlo na engenharia estrutural são, na sua grande maioria, de 
controlo dinâmico (vibrações, acelerações, etc.). Os sistemas de controlo dinâmico (SCD) são capazes 
de atuar, em tempo útil, sobre um processo físico, de modo a que a sua evolução temporal se enquadre 
dentro de determinados padrões de comportamento, cuja caracterização é efetuada através de variáveis 
de estado. 

Um SCD é caracterizado por três variáveis de estado (ver Figura 4.7): 

variáveis de entrada - relacionadas com a ação de controlo e de valores manipuláveis pelo controlador, 
logo conhecidas; 

variáveis de saída - relacionadas com a resposta e podem ser conhecidas; 

variáveis de excitação - relacionadas com a solicitação exterior e cujos valores não podem ser 
manipuláveis. 

Os sistemas de controlo podem ser realizados em circuito fechado ou aberto, sendo que se distinguem 
pela utilização ou não, por parte do controlador, das variáveis de saída na manipulação dos valores das 
variáveis de entrada (Pacheco, 1999). 

Os sistemas de controlo passivo (Figura 4.2) constituem um exemplo de controlo em circuito aberto. 

 

 
 

 

Figura 4.7 – Sistema de controlo em circuito aberto (Pacheco, 1999) 

Os restantes sistemas de controlo, ativo, semi-ativo e híbrido, são sistemas de controlo em circuito 
fechado. 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Sistema de controlo em circuito fechado (Pacheco, 1999) (Moutinho, 2007) 

Algumas estratégias de controlo têm sido aplicadas aos SCD, nomeadamente o controlo por 
realimentação negativa, o controlo ótimo, o controlo por fixação polar, o controlo preditivo e, mais 
recentemente, o controlo sobre a excitação, isoladamente ou combinado com o controlo por 
realimentação negativa (Pacheco, 1999). 
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A estratégia de controlo por realimentação negativa – “feedback control”, consiste em definir o sinal de 
controlo em função da diferença entre o sinal de saída (resposta da estrutura) e um determinado valor 
de referência previamente definido – erro (Moutinho, 2007). 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Sistema de controlo por realimentação negativa (Moutinho, 2007) 

A estratégia de controlo ótimo, consiste na determinação de forças de controlo através da minimização 
de uma função quadrática, proporcional à energia total libertada pela estrutura ao longo do intervalo de 
tempo que dura a excitação. Esta energia inclui o trabalho produzido pelas forças de controlo (Pacheco, 
1999). 

A estratégia de controlo por fixação polar é semelhante à estratégia de controlo ótimo, distinguindo-se 
desta última por incluir um artifício de cálculo na definição da matriz D2. Tal artifício consiste em pré-
fixar as raízes do polinómio característico da equação matricial que rege o espaço de estado, dando 
origem a várias matrizes associadas a diferentes respostas dinâmicas. A matriz correspondente ao 
controlo ótimo é selecionada recorrendo a técnicas auxiliares, possibilitando uma diminuição 
significativa do volume de cálculo em estruturas de grande porte (Soong, 1990). 

O controlo preditivo, como a própria designação o sugere, é baseado na capacidade de prever, em cada 
instante de um processo, o valor de saída do instante seguinte, de tal forma que o sinal é definido 
impondo a igualdade entre os valores de saída previstos e, os de saída desejados. O modelo preditivo 
evoluiu no sentido de ampliar o alcance de previsões efetuadas, prevendo uma sequência de saídas nos 
instantes que antecedem o horizonte de previsão (Soong, 1990). 

O controlo sobre a excitação – feedforward control, prevê a necessidade de conhecer um sinal 
relacionado com a variável de excitação primária, em tempo real, para que o efeito da ação de controlo 
sobre a estrutura seja, através de uma excitação secundária, anular a primária. Quando combinado com 
o controlo por realimentação negativa é usualmente designado por feedback-feedforward control 
(Preumont, 2011) (Spencer et al., 1999). 

                                                      

 

 

 
2 A matriz de ganho D depende unicamente das características da estrutura, e o seu produto pelo vetor de estado 
da estrutura representa o vetor de forças de controlo. 
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Figura 4.10 – Sistema de controlo sobre a excitação “feedforward control” (Spencer et al., 1999) 

Os SCD encontram-se hoje amplamente divulgados em várias áreas da engenharia, nomeadamente na 
mecânica e aeronáutica. Constituem exemplos de aplicação de sistemas dinâmicos, de certa forma 
vulgarizados, os sistemas de anti-bloqueio de travagem – ABS3, de controlo de tração - TCS4 e de 
controlo de estabilidade - ESP5, que equipam a grande maioria dos veículos.  

Na Engenharia Estrutural, onde a investigação nesta área se iniciou mais tarde, a aplicação dos SCD tem 
sido moderada, devido a alguns fenómenos, como a instabilidade associada a vibrações e excitação das 
estruturas por parte da própria ação de controlo.  

O controlo dinâmico, através da implementação de sistemas semi-ativos e híbridos em estruturas à escala 
real, sobretudo no Japão e E.U.A., com efeitos vantajosos no comportamento das estruturas, 
nomeadamente em edifícios e pontes, sob ações sísmicas e de ventos fortes, tem influenciado a aplicação 
destes sistemas em vários países, entre os quais Portugal. 

Mais recentemente, os sistemas de controlo têm sido também aplicados em pontes pedonais, sobretudo 
aquelas inseridas em meio urbano e que pretendem tornar-se uma marca na paisagem, onde engenheiros 
e arquitetos geralmente recorrem a materiais de elevada performance e sofisticados desenhos 
arquitetónicos que originam pontes leves e com elevada esbelteza, em geral, com frequências próprias 
excitáveis pelo passo ou corrida dos transeuntes (frequências da ordem dos 2 Hz para vibrações verticais 
e 1 Hz para laterais (Preumont, 1999) (Moutinho, 2011). A ponte do Milénio (Millenium Bridge) em 
Londres, foi um dos casos mais mediáticos relacionados com este problema, tendo sido à posteriori, 
instalados sistemas de controlo passivos 29 TMD e 37 amortecedores viscosos (Casado et al., 2013). 

A aplicação dos sistemas de controlo ativo tem, também, sido limitada pela escala de forças envolvida 
(que condiciona a dinâmica e as dimensões dos atuadores), pela utilização de energia exterior ao sistema 
e pelo custo dos seus componentes. 
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4.2.6. CONTROLO ESTÁTICO 

Os sistemas de controlo estático (SCE) podem ser considerados um caso particular dos SCD. Embora 
apresentem estratégias de controlo semelhantes, como por exemplo o controlo por realimentação 
negativa, os SCE têm algoritmos de controlo muito mais simples, necessitando de meios computacionais 
pouco potentes.  

Os SCE permitem apenas o controlo de estruturas sujeitas a ações de evolução lenta, considerando-se 
que, dentro de cada intervalo de tempo de análise, a estrutura está sujeita a uma ação estática, regendo-
se por isso, pelas Leis da Estática. 

A frequência da ação de controlo do sistema é definida de forma a mesma ficar suficientemente afastada 
da frequência própria da estrutura, garantindo-se, deste modo, uma ação com características estáticas. 
Num SCE convenientemente dimensionado, a frequência dos atuadores deve ser, pelo menos, dez vezes 
inferior à frequência da estrutura. Esta característica é particularmente interessante na aplicação dos 
SCE a estruturas de Engenharia Civil, nas quais os fenómenos de vibração excessiva têm um impacto 
nocivo sobre a estrutura (André, 2004).  

Até à data, não são conhecidas aplicações práticas à escala real de SCE em estruturas definitivas.   

 

4.2.7. EXEMPLOS DE SISTEMAS DE CONTROLO EM ESTRUTURAS 

Desde da década de 80 do séc. XX, vários autores têm-se dedicado ao estado-da-arte dos sistemas de 
controlo em estruturas. Se até ao início deste século seria relativamente simples apresentar as várias 
aplicações conhecidas ao longo duma lista à semelhança do que fez Spencer Jr. (Dallard et al., 2001), 
face ao grande número de aplicações que ocorreram desde então, essa lista para além de extensa poderá 
sempre conter omissões. Assim sendo, apresentam-se, a título de exemplo, algumas aplicações de 
sistemas de controlo em estruturas.     

4.2.7.1. Sistemas passivos 

Os sistemas de controlo passivo são aplicados em estruturas de engenharia civil desde há várias décadas. 
A torre de televisão CN Tower em Toronto (Figura 4.11), construída em 1975 e com 553m de altura, 
tem dois TMDs para controlo da vibração sob a ação do vento, e constituiu a primeira aplicação em 
estruturas com estas características. O edifício Taipei 101 (Figura 4.11), construído mais recentemente 
(2005), tem instalado no topo um TMD de funcionamento pendular constituído por uma massa de 
geometria esférica de 650ton, suspensa através de 4 cabos de aço e amortecida pela adaptação à base de 
8 amortecedores viscosos. Este TMD tem a função de atenuar a resposta estrutural devida à ação do 
vento e à ação sísmica. Outro exemplo de aplicação de sistemas passivos em estruturas, é a ponte Akashi 
Kaikyo no Japão, a qual foi concluída em 1998 tendo sido à data, o recorde do maior vão do mundo com 
uma extensão de 1991m. Durante a sua construção, foram instalados 20 TMDs distribuídos pelas duas 
torres no sentido de amortecer as vibrações nos pilares em consola caracterizados por baixas frequências 
(0,13 e 0,46Hz nas duas direções principais) (Moutinho, 2007). 
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Figura 4.11 – CN Tower em Toronto, Canadá (à esquerda) (Wladyslaw, 2008); Edifício Taipei 101, Taiwan, China 

(ao centro) (Greg, 2007); Ponte Akashi-Kaikyo, Japão (à direita) (Rötzel, 2005) 

Em 2007, foi concluída a construção do primeiro edifício com isolamento total de base em Portugal. O 
Hospital da Luz em Lisboa, contém 315 aparelhos de apoio do tipo HDRB (High Damping Rubber 
Bearing) para isolamento de base, como forma de garantir o isolamento da estrutura quer às ações 
sísmicas, quer às vibrações induzidas pela passagem das composições do metropolitano nas galerias 
existentes nas imediações do hospital (Ferreira, 2006).  

A ponte pedonal Pedro e Inês em Coimbra, concluída em 2006, é um dos principais exemplos de 
aplicação de sistemas de controlo passivo em pontes pedonais em Portugal (Caetano et al., 2010).  

 

4.2.7.2. Sistemas ativos 

Embora se conheçam alguns estudos e aplicações de sistemas de controlo de ativo que podem ser 
adaptados em pórticos de edifícios ou estruturas em geral, tais como diagonais ou cabos ativos, a maior 
parte das aplicações centra-se na utilização de AMDs, porque estes têm a vantagem de poderem ser 
adaptados nos elementos estruturais onde os principais modos de vibração têm componentes modais 
significativas, como por exemplo no topo dos edifícios (André, 2004) (Moutinho, 2007). 

 
Figura 4.12 – Edifício Kyobashi, Tóquio, Japão (Moutinho, 2007); Torre de comunicações de Nanjing, China 

(Ryu, 2010). 
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Em 1987, foi aplicado pela primeira vez um sistema com AMDs (dois) no edifício Kyobashi Center 
localizado em Tóquio, tendo como objetivo proporcionar aos seus utilizadores algum nível de conforto 
quando o edifício for perturbado por ações sísmicas de baixa intensidade, frequentes em Tóquio, ou por 
ventos fortes, estando o sistema dimensionado para obter uma redução da resposta estrutural entre 35 e 
50% (Moutinho, 2007). A torre de comunicações de Nanjing na China é outro exemplo de aplicação de 
sistemas de controlo ativo em estruturas, a qual apresentava acelerações que excediam os limites de 
conforto de 0,15m/s2 ao nível do piso da sala de controlo localizada a 240m de altura, sendo por isso 
necessário a introdução de um sistema de controlo, no caso AMD’s (Helgenson et al., 1999). 

 

4.2.7.3. Sistemas semi-ativos 

A implementação de sistemas semi-ativos em estruturas reais teve grande impulso no início da década 
de 90, altura em que se instalou pela primeira vez um sistema deste género baseado na alteração ativa 
da rigidez (“Ative Variable Stiffness”, AVS) de diagonais integradas na estrutura do edifício do Kajima 
Technical Research Institute em Tóquio. Desta forma, dota-se o edifício de rigidez variável ativa com 
o objetivo de evitar fenómenos de ressonância, potenciais causadores de danos estruturais. Estes 
dispositivos estão instalados em diagonais do edifício de 3 pisos, sendo constituídos por cilindros 
hidráulicos regulados por válvulas que permitem comandar instantaneamente o bloqueio ou desbloqueio 
das barras, mobilizando ou desmobilizando a sua rigidez axial. 

 

 
Figura 4.13 - Edifício do Kajima Technical Research Institute (Moutinho, 2007) (André, 2004) 

Ultimamente têm também sido propostos e implementados sistemas semi-ativos baseados na utilização 
de amortecedores de viscosidade variável, com particular interesse para os amortecedores 
magnetoreológicos. Estes podem ser utilizados quer no controlo das estruturas sob a ação sísmica, quer 
no controlo de vibrações em fase de serviço, como é o caso das pontes de tirantes (Moutinho, 2007). 
Face ao grande número de pontes de tirantes construídas na China nas últimas duas décadas, têm sido 
efetuados diversos estudos sobre a aplicação de dispositivos semi-ativos, no controlo da vibração dos 
tirantes, bem como algumas aplicações práticas (Helgeson et al., 1999). A ponte Dongting Lake na 
China é um exemplo da aplicação destes dispositivos (Huang et al., 2012). Após a sua construção em 
1999, e de forma a controlar as vibrações induzidas pela ação do vento e da chuva, foi necessário instalar 
156 amortecedores magnetoreológicos (Li et al., 2007). 
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Figura 4.14 – Ponte de Dongting Lake, China - Em fase de construção (Che et al., 2003), amortecedores semi-

ativos aplicados nos tirantes (Moutinho, 2007) 

4.2.7.4. Sistemas híbridos 

A designação de sistema híbrido está tradicionalmente associada à conjugação de sistemas passivos com 
ativos. Neste grupo, os sistemas mais conhecidos são os HMDs (Hybrid Mass Dampers) que resultam 
da combinação de TMDs com sistemas ativos, com inúmeras implementações em edifícios 
(nomeadamente no Japão). Como exemplo, apresenta-se o edifício Shinjuku Park Tower em Tóquio, 
com 52 andares e 235m de altura, no qual foram aplicadas HMD’s para controlo de vibrações. Com este 
tipo de sistema híbrido procura-se explorar o efeito passivo das forças de inércia dos TMDs e 
implementar um sistema ativo paralelo de modo a melhorar o desempenho do aparelho, quer 
amplificando ainda mais o movimento da massa passiva quer aumentando a robustez do dispositivo face 
a problemas de sintonização. Assim, o sistema ativo é menos solicitado do que se atuasse isoladamente, 
obtendo-se uma redução significativa do custo direto do sistema, do consumo de energia elétrica e dos 
custos de manutenção (Moutinho, 2007).  

 

   
Figura 4.15 – Edifício Shinjuku Park Tower, Tóquio, Japão (NASA Science, 2013); HMD - apresentação 

esquemática (Morio, 2013) 

 

4.2.8. ESTRUTURAS INTELIGENTES – ESTRUTURAS ORGÂNICAS 

Na engenharia de estruturas, e conforme já referido, os sistemas de controlo têm sido, geralmente, 
aplicados a estruturas já construídas ou já dimensionadas que não cumprem requisitos de utilização ou 
de resistência última sob certas ações, de forma a repor esses mesmos requisitos.  
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Preumont, Spencer, e outros, consideram que o sistema de controlo ativo deve ser parte integrante da 
estrutura desde a fase de conceção e dimensionamento. Desta forma, é possível dimensionar estruturas 
conceptualmente inteligentes6 que beneficiam integralmente da existência do sistema de controlo 
(André, 2004). 

Uma estrutura orgânica concebida e desenvolvida através da conjugação de uma estrutura base e um 
sistema de controlo ativo – sistema efetor, para além de oferecer resistência mecânica à ação de 
solicitações exteriores, é capaz de mudar a sua “atitude” estrutural conforme as solicitações em causa 
(estrutura adaptativa), com um comportamento inteligente (André, 2004). 

As duas designações – estrutura orgânica e estrutura inteligente – aparecem assim com significados 
semelhantes. 

 
Figura 4.16 – Circuito de controlo de uma estrutura orgânica (Pacheco, 1999) 

Um exemplo simples e concreto pode ser retirado do corpo humano (ele próprio uma estrutura orgânica) 
– o braço. Um braço é constituído pela estrutura base - estrutura óssea, articulações, tendões e ligamentos 
– e pelo sistema efetor – os músculos. Os músculos reagem, por exemplo, numa situação de carga, de 
forma a manter o equilíbrio estático (André, 2004). 
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S  (m)o

músculo

S  (m+    m)1

músculo

m m+    m 

 
S1 > S0   (S – tensão muscular função da massa m) 

   Figura 4.17 – Representação esquemática do sistema efetor do braço, materializado pelos músculos bicípites. 
(André, 2004) 

                                                      

 

 

 
6 Do ponto de vista tecnológico, estrutura inteligente pode ser entendida como o conjunto de sensores, atuadores 
e controladores aplicados a uma estrutura, para que esta seja funcionalmente adaptativa. 
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Um sistema efetor, “pode definir-se como um caso particular de sistema de controlo ativo em que os 
atuadores são elementos estruturais e cuja atividade é extensiva a cenários estáticos e/ou dinâmicos” 
(Pacheco, 1999). 

O dimensionamento de uma estrutura orgânica ou de uma estrutura inteligente, é um dimensionamento 
integrado e simultâneo da estrutura base e do sistema efetor ou sistema de controlo ativo.  

 

                                 
Figura 4.18 – Processo de dimensionamento de uma estrutura orgânica (Pacheco, 1999)  

 

4.3. PRÉ-ESFORÇO ORGÂNICO (OPS) 

4.3.1. INTRODUÇÃO  

Em meados do séc. XX, alguns anos antes do desenvolvimento dos sistemas de controlo ativo em 
estruturas da engenharia civil, o principal mentor do Pré-Esforço – Freyssinet - e, uns anos mais tarde, 
Zetlin, fizeram menção a cabos ativos para melhorar o comportamento de estruturas. O contexto 
tecnológico da época não terá sido o mais propício, a grandes desenvolvimentos dessas ideias, e muito 
menos a aplicações práticas (Pacheco et al., 1996).  

O pré-esforço orgânico (OPS) é um sistema de pré-esforço autoajustável, o qual recebeu a designação 
de orgânico pelo facto de a sua conceção ser baseada no funcionamento de estruturas orgânicas 
existentes na natureza – as bio estruturas (Pacheco et al., 1996). 

O mundo das bio-estruturas apresenta um vasto número de soluções estruturais. Algumas são simples, 
sendo outras muito sofisticadas. Todas foram e continuam a ser motivo para fecundos trabalhos de 
pesquisa. Na verdade, neste domínio, os engenheiros de estruturas encontraram várias soluções bem 
conhecidas. Em todo o caso, a realização de alguns cálculos simples torna claro que os “critérios de 
dimensionamento” das bio-estruturas são significativamente diferentes dos que são usados na 
Engenharia Civil (Pacheco et al., 2002). 

Na Figura 4.19 apresentam-se cinco elementos bio-estruturais semelhantes a elementos estruturais bem 
conhecidos. Apesar desta semelhança, e à exceção do OPS, desconhece-se qualquer elemento na 
engenharia estrutural, que fosse concebido com a função de músculo. De facto, existem certos atributos 
de alguns sistemas de controlo ativo que os relacionam com músculos, mas estes últimos são eles 
próprios elementos estruturais.  
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Figura 4.19 – Principais elementos estruturais nas bio-estruturas animais (Pacheco, 2002) 

Um músculo é um elemento estrutural com capacidade de variar a sua rigidez. A variação de rigidez é 
conseguida através da variação do fornecimento de energia. Assim sendo, um músculo – ou um sistema 
efetor – pode ser considerado como um elemento estrutural que transforma energia em rigidez, ou seja, 
um músculo é uma mola de rigidez variável (Pacheco, 1999). 

    

Figura 4.20 – Músculo (mola de rigidez variável) (Moura, 2013) 

Foram desenvolvidos vários estudos (André, 2004) (Pacheco et al., 1997) (Pacheco et al., 2006), que 
apresentaram resultados promissores da aplicação de pré-esforço orgânico em estruturas sujeitas a 
carregamentos lentos e com elevadas razões carga variável / carga permanente, nomeadamente cimbres 
autolançáveis. Estes equipamentos, utilizados na execução de tabuleiros de pontes, são sujeitos a vários 
ciclos de betonagens e avanços, representando uma enorme variação na carga total atuante (André, 
2004). 

Em 2004, e com o apoio da indústria, o autor desenvolveu na Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto (FEUP) o estudo experimental da aplicação de OPS num cimbre em modelo reduzido, com 
14m de comprimento. O desenvolvimento do modelo reduzido e estudo experimental foram objeto da 
tese de mestrado do autor (André, 2004). 
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Figura 4.21 – Modelo reduzido instalado no LESE7, FEUP (André, 2004) 

Os trabalhos prévios de investigação teórica e os trabalhos experimentais realizados na FEUP, 
confirmaram a viabilidade técnica da aplicação de pré-esforço orgânico em cimbres autolançáveis para 
construção de viadutos e pontes. Foi neste contexto que surgiu a primeira aplicação de um sistema OPS 
num cimbre construído especialmente para o efeito e usado na construção da ponte sobre o Rio Sousa. 
Esta ponte, construída entre Abril e Setembro de 2005, integra-se no Sublanço Lousada-IP4/A4 
pertencente ao Lanço Guimarães-IP4/A4 da A11/IP9 e localiza-se nas proximidades de Lousada (Guerra 
et al., 2005). 

 
Figura 4.22 – Cimbre da ponte sobre o Rio Sousa - alçado (esquerda); perspetiva (direita)    

O autor participou no projeto do cimbre da ponte do Rio Sousa, tendo pré-dimensionado bogies e 
dimensionado as consolas de apoio e anéis de atrito. 

                                                      

 

 

 
7 LESE – Laboratório de Engenharia Sísmica e Estrutural 

1 2 543 6
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De agora em diante, apresenta-se o OPS com base no cimbre da ponte sobre o Rio Sousa. 

 

4.3.2. COMPOSIÇÃO DO SISTEMA 

Na Figura 4.23 apresentam-se os principais componentes do OPS (aplicados a cada viga) - 1) o atuador 
na ancoragem orgânica, 2) os cabos não aderentes, 3) os sensores e 4) o controlador eletrónico na 
unidade de controlo da viga. 

Figura 4.23 – Componentes do sistema OPS num cimbre autolançável (Pacheco et al., 2009) 

 

4.3.3. CIMBRE DA PONTE SOBRE O RIO SOUSA 

4.3.3.1. Generalidades 

O cimbre autolançável inferior utilizado na construção da ponte sobre o Rio Sousa, é constituído por 4 
vigas principais modulares, com secção transversal de 1,25 m × 2,00 m. Durante a fase de betonagem, 
cada viga apoia-se nos pilares da ponte e vence um vão de 30m. A extensão do principal carregamento 
(betonagem) é também de 30m. No entanto esta inicia-se a 1/5 do vão (6m) do apoio traseiro, e termina 
na extremidade da consola, também com 6m mas não reforçada com OPS (ver Figura 4.24).  
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Figura 4.24 – Desenho esquemático da construção de um vão duma ponte com cimbre autolançável inferior com 
OPS (André, 2004) 

Na fase de avanço, são utilizados componentes de cimbres convencionais, tais como bogies, narizes de 
lançamento, guinchos, tire-fort, etc.) e o OPS não tem qualquer intervenção. Cada viga é reforçada com 
2 conjuntos de cabos de pré-esforço controlados ativamente e desviados por duas escoras de desvio a 
1/3 de vão (ver Figura 4.23).  

 

4.3.3.2. Sistema de controlo 

No cimbre do Rio Sousa implementou-se uma solução de automação baseada em dois níveis de controlo: 
controlo global e controlo de cada viga. Este último, o mais importante, inclui o principal controlo em 
circuito fechado que compreendem os subprocessos de 1 a 5 (ver Figura 4.25) correspondentes à 
implementação do algoritmo de controlo (4-1). O nível de controlo global tem dois objetivos: permitir 
uma utilização mais simples do OPS e comparar o comportamento das diferentes vigas. 

 

4.3.3.3. Algoritmo de controlo 

A automação do OPS compreende 2 modos principais de operação que devem ser selecionados de 
acordo com a fase correspondente no ciclo construtivo. O algoritmo referente ao modo de betonagem (o 
modo mais importante) é um algoritmo do tipo feedback control, que executa incrementos unitários no 
curso do atuador (output) exclusivamente com base na deformação estática a meio vão (input). Tal como 
referido nas expressões (4-1), quando a deformação a meio vão atinge um limite pré-definido (c∆ ), é 
dado um incremento unitário no curso do atuador, aumentando a força de pré-esforço e reduzindo assim 
a deformação. No modo de aplicação de pré-esforço, é adotado um algoritmo simétrico, ou seja, com a 
deformação negativa a meio vão (contra flecha) o curso do atuador é reduzido de um incremento 
unitário.  
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(4-1) 
 

 
onde: 

)( it∆  é a deformação a meio vão no instante it ; 

c∆  é o limite pré-definido para controlo da deformação a meio vão;  

t∆  é o intervalo de tempo adotado no algoritmo de controlo )( 1−−=∆ ii ttt ; 

)( itnc  é o número de incrementos unitários efetuados pelo atuador no instante it ; 

)( itξ  é a função de validação no instante it (assume o valor de 0 ou 1). 

Os modos operacionais foram definidos como monótonos – o pré-esforço aumenta monotonamente 
durante a fase de betonagem e diminui monotonamente durante a aplicação de pré-esforço ao tabuleiro 
– porque o carregamento é ele próprio monótono. Esta particularidade da estratégia de controlo foi 
adotada por razões de segurança, reduzindo em simultâneo a probabilidade de erros de software e 
deficiente desempenho do hardware (Pacheco et al., 2009). 

Neste tipo de aplicação, o atraso na resposta pode ser desprezado na análise feedback, devido à 
monotonia dos modos automáticos e à natureza quase-estática de todo o sistema. De facto, ambos os 
casos de carga são relativamente lentos (duram algumas horas) quando comparados com o período de 
vibração natural (inferior a um segundo) (Pacheco et al., 2009).  

A estratégia de controlo é simples e não envolve um modelo baseado num algoritmo. Assim, a eficiência 
do algoritmo não depende da exatidão do modelo numérico anterior.  

 

4.3.3.4. Modos de operação do sistema 

 

Cada sistema de controlo de viga compreende 5 modos de operação, ajustados a cada fase do ciclo de 
construção, conforme apresentado na Tabela 4.1. O modo manual, prático em situações casuais, permite 
a variação das forças de pré-esforço, de acordo com as instruções do operador. Por questões de 
segurança, este modo dispõe de limites pré-definidos, para além dos quais o sistema é automaticamente 
inativado. O sistema dispõe de modos automáticos complementares para operações curtas de transição, 
nomeadamente antes e após o avanço das vigas (Pacheco et al., 2009).  

Os principais modos automáticos – modo betonagem e modo aplicação de pré-esforço – estão 
disponíveis durante longos períodos (várias horas), à semelhança da duração das operações envolvidas 
nos modos.  
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Tabela 4.1 – Modos de operação do OPS (Pacheco et al., 2009) 

Modos de 
operação 

Principais modos 
automáticos 

Modos automáticos complementares 
modo 

manual modo 
betonagem 

modo 
aplicação de 
pré-esforço 

modo de 
posicionamento 

modo de relaxamento 

Objetivo 

Controlo 
da 

deformação 
a meio-vão 

Controlo da 
deformação 
a meio-vão 

Implementação 
de deformações 

construtivas 
pré-definidas 

Relaxamento dos 
cabos de pré-esforço 

Comando 
direto do 
atuador 

hidráulico 
Ação 

(Pistão do 
atuador 

hidráulico) 

Estende Recolhe Estende Recolhe totalmente Estende 

Fase do 
ciclo 

construtivo 
Betonagem 

Aplicação 
de Pré-

esforço no 
tabuleiro 

Posicionamento 
da cofragem 

Após a aplicação de 
pré-esforço 

Não 
especificado 

 

4.3.3.5. Componentes de hardware 

O OPS é constituído por vários componentes de hardware. Consideram-se como principais os seguintes 
componentes: controlador global (A), a consola de comando (B), os controladores das vigas (C), os 
comandos das vigas (D), o sistema de medição da deformação a meio-vão (E) e o atuador hidráulico (F) 
(ver Figura 4.25 e Tabela 4.2).  

 
Figura 4.25 – Diagrama de controlo do OPS (Pacheco et al., 2009) 
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Tabela 4.2 – Principais componentes de hardware (Pacheco et al., 2009) 

  Imagens do hardware Principais ferramentas e/ou características 

C
on

tr
ol

o 
a 

ní
ve

l g
lo

ba
l 

A
 –

 U
ni

da
de

 d
e 

co
nt

ro
lo

 g
lo

ba
l 

 

Controlador Lógico Programável (PLC) 
Fornecimento contínuo de energia (UPS) 
 

B
 –

 C
om

an
do

 g
lo

ba
l 

 

Interface Homem-Máquina (HMI): 
Ecrã simples com opções de acompanhamento 
do sistema 
Ecrã com informação em tempo real 
Relatório de aviso 
Relatório e descrição de alarme  
Parametrização do OPS  
Ferramentas de configuração do equipamento 

C
on

tr
ol

o 
ao

 n
ív

el
 d

e 
ca

da
 v

ig
a 

C
 –

 U
ni

da
de

 d
e 

co
nt

ro
lo

 d
e 

vi
ga

 

 

PLC 
UPS – garante a aquisição de dados na 
eventualidade de falha de energia  
Armário elétrico (fornecimento de energia, 
comutadores de alta tensão para baixas voltagens 
(LVSG), relés electromecânicos) – reduzida 
potência elétrica (max. 3 kW) 
Comandos das vigas 

D
 –

 C
om

an
do

s 
da

s 
vi

ga
s 

 

Estação de controlo da viga (esquerda)  
Seleção de modo e botão de validação 
Nota: Este comando tem prioridade sobre 
qualquer outro comando  
Estação pendente (direita) 
Permite o comando direto sobre o atuador 
hidráulico 
Nota: É necessária permissão de elevado nível de 
controlo (estação de controlo da viga ou HMI)  

E
 –

 S
is

te
m

a 
d

e 
m

ed
iç

ão
 d

a 
d

ef
o

rm
aç

ão
 a

 m
ei

o-vã
o 

 

Medição da pressão dum fluido numa coluna 
estática  (Preumont, 2011): 
transdutor de pressão –sinal de saída (0-20 mA) 
reservatório e tubagem de borracha 
proteção rigida da tubagem de borracha 
(variações de temperatura, raios solares e ações 
mecânicas) 
óleo mineral de baixa viscosidade 
intervalo de temperatures de -10 to +50 ºC 
Elevada precisão de ±2 mm 

F
 –

 A
tu

ad
or

 

 

Atuador linear hidráulico: 
Força de empurre (entre 500 e 970 ton) 
Curso do cilindro (entre 210 e 340mm) 
Central óleo-hidraulica:  
Pressão hidráulica (entre 500 e 970 ton) 
Velocidade do atuador (var.) 
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Para além destes componentes, o OPS é constituído por outros, nomeadamente sensores de temperatura 
e conjunto de transdutores de pressão hidráulica (na medição de outros sistemas), células de carga e 
sensores de posição (no sistema de segurança de retenção do pré-esforço), sinais luminosos e sirene (no 
aviso das vigas e sistema de alarme). O sistema de segurança de retenção do pré-esforço é um dispositivo 
mecânico que atua como recurso alternativo em caso de falha do atuador (Pacheco et al., 2009). 

 

4.3.4. OPERACIONALIDADE E INTEGRIDADE DO SISTEMA DE CONTROLO  

O OPS tem implementada uma estratégia de controlo que perante uma situação não prevista (acidental), 
mantem-se inativo. Para tal, foi desenvolvida uma metodologia “hibrida” de forma a garantir a 
operacionalidade e integridade do sistema, baseada na validação de ensaios experimentais, de listas de 
verificação e implementação de funcionalidades de segurança ao nível do software. Os ensaios 
experimentais incluíram ensaios combinados e isolados a hardware, software e componentes estruturais 
(Pacheco et al., 2009). 

Previamente à apresentação da metodologia, importa esclarecer que recursos de segurança de software 
fornecem a avaliação contínua do estado de integridade de componentes de hardware e do estado 
operacional do sistema como um todo. Se essa avaliação contínua sugere qualquer situação anormal o 
OPS atinge um nível de quebra (bloqueio de atuador) e um alarme é disparado (Pacheco et al., 2009). 

Uma abordagem sistemática, com base na análise de subprocessos de 1 a 5, aumenta a necessidade de 
um conjunto de avaliação e procedimentos de validação (funções, listas de verificação ou testes) – ver 
Tabela 4.3. A definição e a implementação desses procedimentos permite a deteção do deficiente 
funcionamento do sistema de automação da estrutura. Assim, o objetivo desta metodologia é garantir a 
deteção de funcionamento inadequada e não assegurar o diagnóstico de funcionamento inadequado. No 
entanto, no caso de uma ocorrência de não integridade, o sistema é capaz de identificar a fonte de erro 
primário. O caso particular de falha da fonte de alimentação, que não é formalmente um sistema 
inadequado de funcionamento, é objeto de medidas preventivas (por exemplo, instalação de UPS – ver 
Tabela 4.2) (Pacheco et al., 2009). 
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Tabela 4.3: Erros ou origens de falhas e tipos de correspondência de avaliação e procedimentos de validação 
(Pacheco et al., 2009) 

Subprocesso 
(ver Figura 4.25) 

Erro ou 
origem da 

falha 

Grandezas 
avaliadas 

(exemplos) 

Tipo de 
validação 

Avaliação/Implementação 
de validação 

1 
Deformação da 
Estrutura 

Sistema de 
automação da 
estrutura 

Deformação )( itαξ  Em serviço (passo ∆t) 

1 → 
2 

Medição da 
deformação 

Sistema de 
medição da 
deformação a 
meio-vão 

Sensores e 
medição da 
deformação  
 

Testes HD Antes de serviço 

Check list 
(C1) 

Em serviço 

Sensores 
Medição dos 
sensores 

)( itαξ  

Em serviço (passo ∆t) 
2 

Sinal da 
deformação a  
meio-vão 

Ligação dos 
sensores  

Sinal elétrico )( ih tξ  

3 

Processamento de 
sinal e 
processamento de 
controlo 

Código do 
software 

- - - 
Testes S e 
HS 

Antes de serviço 

Circuito 
eletrónico  

Sinal elétrico )( ih tξ  

Em serviço (passo ∆t) 4 
Sinal de comando 
do atuador 

Ligação do 
sistema de 
atuação  

Sinal elétrico )( ih tξ  

4 → 
5 

Aplicação da 
força de pré-
esforço 

Sistema de 
automação da 
estrutura 

Medição do curso 
do atuador 

)( itαξ  
Check list 
(C1) 

Em serviço (curvas de 
betonagem) 

Sistema de 
atuação 

Medição do curso 
do atuador 

)( itαξ  Em serviço (passo ∆t) 

Precisão da 
ação do 
atuador 

Medição do curso 
do atuador 

Testes HA 

Antes de serviço 
Precisão da 
rigidez da 
estrutura  

Medição do curso 
do atuador vs 
Medição da 
deformação 

Testes SS1 
até SS3 

Precisão da 
força de pré-
esforço 

Medição da força 
nos monocordões 

Testes P1 

 

4.3.4.1. Operacionalidade e integridade da validação – características de segurança do software 

Os códigos do software foram desenvolvidos de acordo com as expressões (4-1), em que a cada alteração 

unitária do curso é multiplicada por uma função de validação geral )( itξ  no instante ti. Esta função é 
definida pela seguinte expressão: 
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)()()( iihi ttt αξξξ ×=         (4-2) 

onde:  

)( ih tξ  é a função de validação da integridade do hardware no instante ti (função binária - 0 v 1) 

)( itαξ  é a função de validação da operacionalidade do sistema no instante ti (função binária - 0 v 1)  

As funções de validação são obtidas através das seguintes expressões (Pacheco, 2006): 

                                              ∏
=

Φ=
nh

j
ijhih tt

1

)()( ξ                                               (4-3) 

                                                 ∏
=

Φ=
α

ααξ
n

k
iki tt

1

)()(                                               (4-4) 

onde: 

nh - é o número total de componentes fundamentais de hardware; 

αn - é o número total de variáveis de sintoma – todas a variáveis que poderão ser sintomas de um 
comportamento inadequado do sistema de automação-estrutura; 

)( ijh tΦ  - é a função de avaliação de integridade do componente de hardware j, baseada na avaliação 

do sinal elétrico jh  no instanteit ; 

)( ik
tαΦ  - é a função de avaliação sintomática baseada na avaliação da variável de sintomakα  no 

instante it  (fornece avaliação operacional).  

De forma a simplificar a representação das variáveis jh e kα , daqui em diante serão representadas por 

h  e α . 

Em cada instante ti (com frequência t∆/1 ), são utilizadas variáveis fundamentais (deformação a meio-
vão e curso do atuador) para avaliar o estado de operacionalidade do sistema de automação. O estado de 
operacionalidade é verificado apenas se cada variável de sintomaα está dentro dum intervalo 
correspondente pré-definido, conforme se apresenta (Pacheco et al., 2009): 

  

em que mα  e Mα  obtém-se das expressões: 

                                      






−+=

−+=

MespespM

mespespm

γαααα
γαααα
/)(

/)(

sup

inf

                                    (4-6)   

Onde αinf e αsup são limites aceitáveis pré-definidos da variável α de acordo com especificações técnicas 
dos componentes/estrutura, αesp é o correspondente valor operacional esperado e γm e γM são os 
coeficientes de segurança parciais correspondentes, também previamente estabelecidos para cada nível 
de segurança (Pacheco et al., 2009). 

         [ ]


 ∈

=Φ
contráriocaso

t
t Mmi

i  ,0

;)(,1
)(

ααα
α

                                     (4-5) 
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Esta metodologia possibilita a deteção de sintomas estruturais inesperados, nomeadamente a redução de 
rigidez estrutural, danos de fadiga nos cabos de pré-esforço, entre outros.  

A avaliação de integridade de qualquer componente fundamental de hardware é verificada se o 
correspondente sinal elétrico de resposta h, no instante ti, não é nulo: 

                                                         

 ≠

=Φ
contrárioaso

th
t i

ih  c,0

0)(,1
)(

                                       (4-7) 

De forma a garantir a segurança, a ocorrência dum alarme gera a interrupção do modo operacional 
selecionado e a impossibilidade de se selecionar modos automáticos. Para que o sistema retome o seu 
funcionamento normal (todas as funções disponíveis) é necessário efetuar-se as correções das causas e 
sintomas que ativaram o alarme (Pacheco et al., 2009).  

Tabela 4.4: Politica de segurança de automação (Pacheco et al., 2009) 

Tipo de 
verificação 

Condições 
anormais 

Estado do sistema 
Avisos e 
alarmes 

Procedimentos 
do operador 

Exemplos Modos 
automáticos 

Modos 
manuais 

Integridade 
das ligações do 

OPS 

0)( =ith  
)0)(( =ih tξ  

Indisponiveis 

Indisponiveis 

ALARME 

Efetuar 
manutenção 

Cabo desligado 
Problema no 

cabo do sensor 
Integridade 

dos 
componentes 
fundamentais 

0)( =ith  
)0)(( =ih tξ  

Check-up 
Efetuar 

manuetnção 

Falha do motor 
da central 
hidráulica. 

Resposta dos 
componentes 
fundamentais 

[ ]Mmit ααα ,)( ∉  
)0)(( =itαξ  

Disponiveis 

Sensor atinge o 
limite 

operacional pré-
definido para 
gerar alarme 

[ ]war
M

war
mit ααα ,)( ∉  

)1)(( =itαξ  
Disponiveis AVISO 

Check-up 
Eventual 

manutenção 

Sensor atinge o 
limite 

operacional pré-
definido para 
gerar aviso 

Resposta 
estrutural 

[ ]Mmit ααα ,)( ∉  
)0)(( =itαξ  

Indisponiveis ALARME 
Check-up 
Efetuar 

manutenção 

Deformação a 
meio-vão atinge 

o limite 
parametrizado 
para alarme 

[ ]war
M

war
mit ααα ,)( ∉  

)1)(( =itαξ  

Disponiveis AVISO 
Check-up 
Efetuar 

manutenção 

Deformação a 
meio-vão atinge 

o limite 
parametrizado 

para aviso 

Integridade 
dos 

componentes 
secundários 

0)( =itsh  
)1)(( =ih tξ  

Erro na deteção 
do 

posicionamento 
das escoras de 

desvio. 

No caso de serem gerados avisos, não existem consequências na operacionalidade do sistema porque 
eles resultam da avaliação da integridade de componentes secundários (baseados no sinal elétrico sh(ti)) 
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ou na avaliação de níveis secundários de operacionalidade (com coeficientes de segurança mais 
restritivos - war

mγ  and war
Mγ - e consequentemente com limites mais restritivos - war

mα  and war
Mα ) – ver 

Tabela 4.4 (Pacheco et al., 2009). 

 

4.3.4.2. Ensaios de validação do hardware e software  

De forma a validar o nível de controlo das vigas, foi desenvolvido um programa de ensaios (ver Tabela 
4.5), que compreendeu 6 conjuntos de ensaios efetuados em laboratório e in situ. Os ensaios finais ao 
software envolveram todos os componentes de hardware (conjunto de ensaios HS) e incluíram múltiplas 
combinações dos modos de seleção e em diferentes cenários. Embora o sistema de medição da 
deformação a meio-vão seja baseado em tecnologia bem conhecida, foi considerado importante para a 
fiabilidade do sistema, o desenvolvimento de uma metodologia específica de validação (Pacheco et al., 
2009). 

Tabela 4.5: Programa de ensaios de hardware e software (Pacheco et al., 2009) 

Componentes 
Ensaios 

S HA HR HO HD HS 

Comandos  × ×   × 

Sistema de medição da deformação a 
meio-vão 

    × × 

Atuador  ×    × 

Unidade de controlo (software) × × × × × × 

Sistema de segurança para retenção do 
pré-esforço 

  ×   × 

Outros sistemas de medição    ×  × 

 

4.3.4.3. Sistema de medição da deformação a meio-vão (ensaios HD) 

O sistema de medição da deformação a meio-vão (ver Figura 4.26) é constituído pelos seguintes 
principais componentes: o reservatório, tubos de borracha e respetiva proteção rígida, e os armários onde 
estão instalados os transdutores de pressão (ver Tabela 4.2).    

 
Figura 4.26 – Medição da pressão estática da coluna de fluido (Pacheco et al., 2009) 

 

Transdutor de 

pressão 

Reservatório 
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De forma a desprezar os efeitos da vibração da viga nas medições da deformação a meio-vão, ou seja, 
para determinar-se a deformação estática a meio-vão, foi colocado um filtro dinâmico (ver Figura 4.27). 
Poderá ser adotada mais que uma técnica de forma a obter tal processo de filtragem no software.  

Para uma determinada deformação a meio-vão num instante ti, é possível decompô-la nas suas 
componentes estática e dinâmica, conforme se apresenta (Pacheco et al., 2009): 

                                             )()()( iii tdtst +=∆                                                      (4-8) 

onde: 

)( it∆ é a deformação a meio-vão no instante i 

)( its  é a componente estática da deformação a meio-vão no instante i 

)( itd  é a componente dinâmica da deformação a meio-vão no instante i 

Para um intervalo de tempo tTA ∆≤  muito mais longo do que o período de vibração natural T                            

( TTA >> ), se para n instantes consecutivos os valores da deformação a meio-vão são considerados com 

um pequeno incremento de tempo ( TnTdt A <<= / ), demonstra-se o seguinte: 

                                           0

)(
1 ≈

×+−∑
=

n

dtkTtd

n

k
Ai

                                           (4-9)  

Por outro lado, e atendendo que em geral os períodos de tempo de carregamento são claramente 

superiores (>10x) a AT , considera-se que a variação da deformação estática é linear durante um intervalo 

de tempo de análise AT , verificando-se (Pacheco et al., 2009): 

                   






 −=

×+−∑
=

2

)(
1 A

i

n

k
Ai

T
ts

n

dtkTts

                                   (4-10) 

Assim, uma solução simples é considerar a deformação a meio-vão filtrada )( it∆ no instante ti dada pela 

média de n valores medidos de deformação instantânea a meio-vão, registadas com uma frequência 1/dt, 
durante o intervalo de tempo de análise TA (Pacheco, 2009): 

                                             
n

dtkTt

t

n

k
Ai

i

∑
=

×+−∆

=∆ 1

)(

)(                                          (4-11)   

Considerando as expressões de (4-1) a (4-4), verifica-se que a deformação a meio-vão filtrada é dada 
pela seguinte expressão:  

              






 −≈∆
2

)( A
ii

T
tst                                            (4-12)    
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O que corresponde à componente estática da deformação a meio-vão (com um atraso desprezável de 
TA/2). Dos ensaios realizados obtiveram-se resultados razoáveis para as relações TA/T >30 e para T/dt 
>10. 

 

Tabela 4.6: Critérios de validação do sistema de medição da deformação a meio-vão (Pacheco, 2009) 

Nível Tarefa Descrição do procedimento Critério 

1 
Avaliação da 
precisão dos 
transdutores 

1.1 – Avaliação do valor absoluto da diferença entre o valor 
médio de 5 medições consecutivas (da mesma medida) e o valor 
de referência (assumido como o valor correto) obtido com um 
dispositivo calibrado (em laboratório).  

< 1 mm  

2 
Forma de 
realizar a 
inspeção 

2.1 – Avaliação do erro de posicionamento do armário. < 5 mm  

2.2 – Observação de bolhas de ar nos tubos de borracha 
Sem bolhas 
de ar 

2.3 – Observação de fugas  Sem fugas 

2.4 – Observação das ligações 
Todas 
ajustadas 

2.5 – Observação das proteções rígidas dos tubos de borracha 
Todas 
ajustadas e 
íntegras 

3 

Avaliação da 
estabilidade 
da medição 
dos 
transdutores  

3.1 – Análise dos dados instantâneos obtidos através de medição 
continua, em 4 dias consecutivos das 0 até às 6 horas manhã, 
avaliando-se o valor absoluto da diferença entre cada valor 
medido e o valor médio nesse período 

< 3 mm 

4 
Avaliação da 
precisão da 
medição 

4.1 – Avaliação do valor absoluto da diferença entre a média de 
10 medições da deformação a meio-vão e o valor de referência 
(assumido como o valor correto) obtido com um dispositivo 
calibrado. 

< 2 mm  

 

Os critérios de validação da medição da deformação a meio-vão abrangem especificações para todos os 
subcomponentes já referidos. Decorrente da falta de normativas prescritivas, definiu-se uma 
metodologia de validação do sistema de medição da deformação a meio-vão com quatro níveis de 
validação (ver Tabela 4.6). Previamente deve-se efetuar a calibração do transdutor de pressão de acordo 
com as especificações técnicas do equipamento 

De forma a evitar o ruído geralmente observado nas medições efetuadas devido a trabalhos no local, a 
avaliação da estabilidade da medição dos transdutores (Tabela 4.6 - procedimento 3.1) deve ser realizada 
durante períodos sem trabalhos (ver Figura 4.27). 
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Figura 4.27 – Dados da medição do transdutor de pressão (Pacheco et al., 2009) 

Na presente aplicação, e de acordo com a filtragem dos valores adquiridos durante o procedimento de 
avaliação da deformação a meio-vão, observou-se uma precisão do sistema de ±1 mm (Pacheco et al., 
2009). 

 

4.3.5. RIGIDEZ DA ESTRUTURA E PERDAS DE PRÉ-ESFORÇO – CARACTERIZAÇÃO EXPERIMENTAL 

Realizaram-se um conjunto de ensaios (SS1 a SS3 e P1) mencionados na Tabela 4.3 de forma a validar 
a operacionalidade dos elementos estruturais – vigas principais e cabos de pré-esforço. Alguns destes 
ensaios poderão não ser necessários em todas as aplicações, mas permitiram a obtenção de informação 
relevante acerca de incertezas estruturais de todo o sistema de automação estrutural. Os resultados 
obtidos a partir dos ensaios, apresentaram coerência com aqueles obtidos a partir do correspondente 
modelo numérico (Pacheco et al., 2009). 

 

4.3.5.1. Ensaios laboratoriais do material (SS1) 

De forma a avaliar o módulo de elasticidade (E) do aço das vigas (classe S355), ensaiaram-se amostras 
do material em laboratório. Os valores obtidos foram comparados com as características mecânicas 
apresentadas no Eurocódigo 3 (EC3, 2010) e consideradas na fase de dimensionamento, tendo-se 
verificado uma redução de aproximadamente 5% no valor médio do módulo de elasticidade (Pacheco et 
al., 2009). 

 

4.3.5.2 Avaliação da rigidez das vigas (SS2) 

Para avaliar a rigidez das vigas principais, utilizaram-se dois reservatórios que foram instalados sobre a 
cofragem para efetuar ensaios de carga (ver Figura 4.28), tendo-se medido a deformação a meio-vão de 
cada viga com o sistema de medição do OPS. Após análise dos resultados, verificou-se que a diferença 
entre os resultados medidos e os obtidos através do modelo numérico (teóricos) foi inferior a 5% 
(Pacheco et al., 2009). 
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Figura 4.28 – Avaliação da rigidez das vigas (Pacheco et al., 2009) 

4.3.5.3 Ensaios dinâmicos (SS3) 

Foram efetuados ensaios que permitiram verificar as características dinâmicas das vigas obtidas através 
do modelo numérico. Para tal, colocaram-se 3 acelerómetros em secções previamente definidas na corda 
superior da viga 2, e os cabos de pré-esforço foram tensionados a um nível próximo da fase linear. 
Obteve-se experimentalmente um primeiro modo de frequência natural de 2,88 Hz (ver Figura 4.29). 
Este valor, tal como expectável, encontrou-se mais próximo do limite superior do intervalo obtido 
numericamente [2,61; 3,04] Hz, tendo como limites a situação da viga sem cabos de pré-esforço (2,61 
Hz) e a situação com comportamento perfeitamente linear dos cabos (3,04 Hz) (Magalhães et al., 2005).    
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Figura 4.29 – Espetro médio estimado de acelerações verticais (Pacheco et al., 2009) 

4.3.5.4. Quantificação das perdas de pré-esforço 

Para avaliar o coeficiente de atrito entre os cabos de pré-esforço e as selas de desvio (ultimo passo de 
validação apresentado na Tabela 4.3), foram instaladas duas células de carga (LC) - anéis de compressão 
- em ambas as extremidades (passiva e com OPS) de 1 monocordão (ver Figura 4.30).    

 
Figura 4.30 – Incorporação das células de carga (LC) nas cabeças de ancoragem 

(Pacheco et al., 2009) 

Realizou-se uma série de 4 ensaios que permitiram obter as curvas médias apresentadas na Figura 4.31. 

Configuração do 1º modo 

Frequência (Hz) 

Ensaio Viga 2 

Direção Vertical 
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Figura 4.31 – Curvas curso do atuador – força de pré-esforço e curso do atuador – 

deformação (Pacheco et al., 2009) 

Na fase linear, as perdas de pré-esforço médias entre ancoragens devido ao atrito é de aproximadamente 
5,13%, conduzindo a um coeficiente de atrito deµ = 0,076, estimado através da formulação de Cooley 
(Pacheco et al., 2009):  

                                      f'
0

)(
i

f
a P).e1()x(P β+βµ−−=∆                                  (4.13) 

onde:  

m - coeficiente de atrito entre o aço de pré-esforço e a bainha; 
b - ângulo de desvio entre os pontos de abcissa 0 e x; 

β   - desvios angulares adicionais devidos a defeitos geométricos na colocação das bainhas;  
f'

0P - força de esticamento.   

 

Este valor encontra-se dentro do intervalo de valores presentes nas normas internacionais [0,05;0,10] 
para monocordões não aderentes e auto-embainhados (Pacheco et al., 2009). 

 

4.3.6. FASE DE BETONAGEM - LISTA DE VERIFICAÇÃO 

Durante cada operação de betonagem foi implementada uma lista de verificação que compreendia dois 
procedimentos principais de validação. A validação do sistema de medição da deformação só é possível 
caso, durante um intervalo de tempo pré-definido, a deformação medida se mantiver estável e dentro 
dos limites correspondentes (para a respetiva fase). A segunda validação de maior importância consiste 
na comparação dos valores de curso apresentados no ecrã do HMI (ver Tabela 4.2) com os valores 
previstos. O curso previsto foi definido em função do volume de betão betonado (ver Figura 4.32) com 
margens aceitáveis face aos valores previstos. Para aplicação da lista de verificação foi necessária uma 
etapa de betonagem de 20m3.    
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Figura 4.32 – Curva de betonagem para controlo operacional (Pacheco et al., 2009) 

4.3.6.1. Dados operacionais de serviço 

Na Figura 4.33, apresenta-se um conjunto parcial de dados referentes à betonagem. Pode-se observar 
que a deformação filtrada (estática) varia aproximadamente 1 mm em torno da deformação limite de 
controlo ( 5,2=∆c mm) e que o atraso na resposta é irrelevante. Constata-se que o OPS permite um 
controlo eficiente da deformação, porque apenas atua quando o carregamento aumenta, não sendo 
influenciado pelas vibrações. Constata-se igualmente, que a técnica de filtragem adotada provou ser 
eficiente (Pacheco et al., 2009). 

Na obra do Rio Sousa, o cimbre foi utilizado para construir 23 vãos do tabuleiro e não ocorreram 
problemas inesperados com o OPS. Verificaram-se algumas disfunções comuns, nomeadamente falha 
de alimentação energética e danificação dum equipamento eletrónico, as quais foram detetadas pelo 
sistema OPS, permitindo assim a implementação de tarefas comuns de manutenção sem qualquer 
perturbação das operações no local (Pacheco et al., 2009). 
 

 
Figura 4.33 – Atividade do OPS e evolução da deformação a meio-vão durante a betonagem do tabuleiro 

(Pacheco et al., 2009) 
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4.3.7. OUTRAS APLICAÇÕES DE OPS EM CIMBRES 

Conforme foi apresentado anteriormente, o cimbre autolançável inferior do Rio Sousa – M30-I8, foi o 
“projeto piloto” que permitiu pôr em prática o OPS à escala real e verificar/comprovar o funcionamento 
do sistema, nomeadamente nos vários níveis e modos de atuação, segurança e eficácia.  

 

 
Figura 4.34 – Cimbres Inferiores – M30-I, Rio Sousa (à esquerda); M60-I, Rio Corgo (à direita) (BERD, 2014)  

Desde 2005, têm existido várias aplicações de OPS em cimbres, tanto inferiores (semelhantes ao cimbre 
do Rio Sousa) como superiores com vãos até 70m. Para além dos cimbres para construção tramo-a-
tramo executados in-situ de pontes de pequeno/médio vão, têm sido desenvolvidos outros equipamentos 
com OPS para construção de pontes, mantendo os objetivos de construção rápida com elevado controlo 
geométrico e em segurança.  

 

4.3.7.1. Cimbres autolançáveis superiores 

No caso dos cimbres autolançáveis superiores, a solução estrutural é claramente distinta da solução 
adotada nos cimbres inferiores. Enquanto nestes últimos a solução é de vigas com escoras de desvio que 
dão maior excentricidade aos cabos de pré-esforço, nos cimbres superiores essa solução é de difícil 
execução e de baixa operacionalidade face à “interceção” entre as escoras e o tabuleiro. Assim, e de 
forma a contornar a limitação de colocação de escoras de desvio nos cimbres superiores, foi concebido 
um cimbre com modelo estrutural de arco. Neste caso, os cabos do OPS têm um traçado retilíneo e estão 
colocados ao nível da corda inferior do arco, a qual se encontra, normalmente, sujeita à tração. Com a 
aplicação de OPS, é possível tirar partido do (reconhecido) “bom” funcionamento estrutural do arco, 
reduzindo-se a tração na corda inferior assim como a compressão na corda superior, aumentando a 
capacidade resistente do arco e por conseguinte a do cimbre.  

                                                      

 

 

 
8 M30-I é a designação comercial do cimbre adotada pela BERD, S.A.  



Estudo da Aplicação de Pré-esforço Orgânico em Pontes Provisórias 

 

4.37 
 

 
Figura 4.35 – Cimbre Superior - componentes OPS  

 
Figura 4.36 – Cimbre Superior – inserção dos componentes OPS no modelo estrutural 

 

 
Figura 4.37 – Cimbre Superior M45-S – vãos de 45m (Canal Opatovicky, República Checa) (Moutinho, 2007) 

O autor participou ativamente no projeto do cimbre M70-S concebido para o viaduto sobre o Rio Cabriel 
nos arredores de Valência (Espanha). Na Tabela 4.7 apresentam-se as principais características deste 
cimbre. 
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Figura 4.38 – Cimbre Superior M70-S – vãos de 70m (Viaduto sobre o Rio Cabriel na variante de Cofrentes, 

Valência - Espanha) (BERD, 2014) 

Tabela 4.7: Principais características do cimbre M70-S (BERD, 2009)  

Comprimento do vão máximo   70 m 

Peso máximo do tabuleiro   22 ton/m 

Largura do tabuleiro   11 m 

Altura do tabuleiro   Variável (máx. 3.5 m) 

Inclinação longitudinal máxima   5,55 % 

Inclinação transversal máxima   4,1 % 

Vento máximo durante o lançamento   40 km/h 

Vento máximo durante a betonagem   60 km/h 

Deformação máxima   40 mm (L/1875) 

Máxima temperatura exterior com OPS activo 40 ºC 

Mínima temperatura exterior com OPS activo -5 ºC 

Tipo de locomoção longitudinal   Guinchos 

Peso total da massa viajante   730 ton 

Cabos retilíneos 

Ancoragem 

orgânica 
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4.3.7.2. Cimbres autolançáveis de duplo vão 

A máquina (cimbre) M30×2-S é um cimbre superior que visa, de modo corrente, a construção de 2 
tramos de 30 m em simultâneo, ou seja, betonagem dupla com juntas de betonagem localizadas no 1/5 
do vão. Assim, é possível aumentar significativamente a velocidade de construção. Este cimbre, em 
relação aos equipamentos correntes, apresenta a particularidade de durante a fase de betonagem, apoiar-
se em 3 pórticos (P1, P2 e P3 da Figura 4.39). 

 

 

Figura 4.39 – Cimbre M30x2S – Posição de betonagem – Alçado (BERD, 2013) 

Atendendo que a máquina M30x2S foi desenvolvida para a construção de uma ponte em curva 
pertencente ao Rodo-Anel de S. Paulo - Brasil, em termos planimétricos, a viga é quebrada sobre o apoio 
central (apenas na fase de betonagem), de modo a posicionar as cofragens nos tramos a construir (menor 
raio de curvatura: ~740 m; quebra em planta máxima: 2.5°) 

 

Figura 4.40 - Cimbre M30x2S – Posição de betonagem – Planta (BERD, 2013) 

O autor foi responsável pelo dimensionamento dos bogies da máquina M30x2S, e colaborou no 
dimensionamento dos pórticos que se apoiam nos pilares da ponte já executada e mesas de apoio dos 
bogies. 

 

4.3.7.3. Cimbre autolançáveis de construção super rápida 

A máquina M1-SFC (Large Movable Scaffolding System – Super Fast Construction), foi desenvolvida 
para a construção de vãos de 75m, podendo atingir os 100m se as características do traçado da ponte 
forem favoráveis, em ciclos semanais. Para vãos de 75m, é relativamente fácil atingir-se a execução de 
um vão por semana. 

Cabos não 
aderentes 
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Para vãos da dimensão referida, não é corrente utilizar-se a construção tramo-a-tramo com recurso a 
cimbre autolançável, atendendo às dimensões/peso das máquinas convencionais (sem OPS).  

Atualmente para esta gama de vãos recorre-se ao método de consolas sucessivas (construção por aduelas 
in situ ou pré-fabricadas). Neste método, um ritmo ótimo de construção permite construir 10/12m 
(aduelas de 5/6m em construção simétrica) por semana, o que representa um período de tempo (mínimo) 
cerca de 8 vezes superior para construir o mesmo tramo. Além disso, a construção do tabuleiro contínuo 
com cimbre autolançável permite uma poupança significativa dos materiais da ponte comparando com             
o método das consolas sucessivas (Morim, 2008).  

 

 

Figura 4.41 – M1-SFC – Máquina de construção super-rápida para médios/grandes vãos 

De forma a alcançar os ciclos semanais de construção de um tramo, a máquina M1-SFC foi concebida 
de forma a receber módulos de armadura do caixão completamente pré-montados, que são transportados 
até à frente de obra através duma ponte rolante integrada no cimbre. 

Atualmente encontra-se em fase de projeto de execução o M1-90 (vãos de 90m) que constituirá o maior 
equipamento mundial da atualidade, e que será utilizado na construção de pontes ferroviárias na Turquia, 
pertencentes à rede de alta velocidade. 

 

4.3.7.4. Cimbres para construção por aduelas  

Foram desenvolvidas duas máquinas com OPS para construção de pontes por aduelas, a FT120/30 para 
betonagem in situ e a LG-M1 para aduelas pré-fabricadas.  

A FT120/30 foi desenvolvida para a construção em consolas sucessivas de vãos de 120m com aduelas 
muito grandes (até 30m), e em ciclos trissemanais. Esta máquina possibilita que o fornecimento de todos 
os materiais seja efetuado através do tabuleiro já construído, designadamente das armaduras poderem 
ser fornecidas em módulos pré-montados para uma secção completa. Para além do prazo de construção 
reduzido, quando comparado com o processo de avanços sucessivos convencional com recurso a carros 
de avanço, esta máquina apresenta as vantagens de outras equipadas com OPS, nomeadamente o 
controlo geométrico durante a fase de betonagem. 



Estudo da Aplicação de Pré-esforço Orgânico em Pontes Provisórias 

 

4.41 
 

 

   

 
Figura 3.42 - FT120/30 – Fase de avanço  

 

 

  
Figura 4.43 - FT120/30 – Fase de construção - transporte e colocação de armadura (em cima), betonagem (em 

baixo)  

A máquina LG-M1 é uma viga-lançadeira (launching gantry - LG). As vigas-lançadeiras são utilizadas 
na construção de tabuleiros pré-fabricados de pontes, por vigas pré-fabricadas ou por aduelas. Esta 
máquina foi desenvolvida para a execução de tabuleiros de vãos até cerca de 120m de altura constante 
ou variável.  
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Figura 4.44 – LG-M1 – Fase de construção – posicionamento de aduelas para aplicação de pré-esforço  

A LG-M1 tem características únicas que permitem a execução de tabuleiros contínuos de ¼ vão a ¼ do 
vão seguinte, com um traçado de pré-esforço (na medida do possível) parabólico contínuo. Este 
equipamento permite a suspensão de todas as aduelas do vão antes da aplicação do pré-esforço, ou seja, 
este método construtivo apresenta-se muito semelhante à construção in situ com cimbre autolançável. 
O ciclo de execução dum vão é bissemanal. 

Do que se conhece, as vigas-lançadeiras existentes até ao aparecimento desta máquina, executam vãos 
da mesma gama de comprimentos mas recorrendo ao método de consolas sucessivas. Nesse caso, é 
necessário despender de maior quantidade de materiais no tabuleiro para fazer face aos esforços da fase 
construtiva. (Morim, 2008)  

A BERD desenvolveu igualmente uma lançadeira com OPS para vãos isostáticos de 50m – LG50, tendo 
para isso adequado o processo de execução do tabuleiro de forma a retirar o máximo benefício do sistema 
de controlo, nomeadamente na ordem de elevação das aduelas. Atendendo que a lançadeira tem uma 
deformação reduzida (controlada pelo OPS), não é necessário pré-suspender todas as aduelas, ao 
contrário do que normalmente acontece com as lançadeiras convencionais. 

 

   
Figura 4.45 – LG50 – Perspetiva da máquina após avanço e posicionamento para execução do vão (à esquerda); 

máquina em serviço em Laguna, Santa Catarina, Brasil (à direita) – Foto: Consórcio Ponte de Laguna 
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Figura 4.46 – LG50 – Processo de execução de tabuleiro sobre água – 1) e 2) elevação das aduelas da metade 
posterior do vão; 3) elevação e posicionamento das aduelas da metade anterior do vão; 4) posicionamento das 

aduelas posteriores e aplicação de pré-esforço; 5) e 6) avanço da lançadeira para executar próximo vão.  
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4.3.8. POTENCIALIDADES FUTURAS DO OPS 

Acredita-se que o OPS é um sistema de controlo que, face às suas características, poderá ser aplicado a 
curto-médio prazo a outros tipos de equipamentos utilizados na construção de pontes, mas também a 
outro tipo de estruturas. Apresentam-se, a título de exemplo, alguns desses equipamentos e estruturas. 

  

4.3.8.1. Carros de Avanço 

Os carros de avanço, são equipamentos utilizados na construção por avanços sucessivos. À semelhança 
dos cimbres, são equipamentos sujeitos a cargas quasi-estáticas que têm um funcionamento estrutural 
relativamente simples (estruturas triangulares), sendo por isso, aplicável OPS para a otimização da 
estrutura e para controlo geométrico da execução da obra de arte.  

                                                                      

Figura 4.47 – Aplicação de OPS em carros de avanço (traçado esquemático com escora de desvio central)  

 

4.3.8.2. Construção de pontes de tirantes  

As pontes de tirantes, são geralmente construídas a partir do mastro, em que a estrutura da cofragem 
fica sucessivamente em consola. Este processo construtivo gera momentos negativos que poderão ser 
minorados desde que o vão em execução passe a ser bi-apoiado. Assim, o OPS pode ser utilizado nos 
cabos definitivos localizados nas extremidades dos vãos, utilizando-se para isso uma ancoragem ativa 
posteriormente à ancoragem definitiva, que só entra em funcionamento após a execução do tramo. Este 
processo já é utilizado, embora recorrendo a um pré-esforço faseado não controlado automaticamente, 
permite a diminuição dos esforços no tabuleiro durante a fase construtiva e um melhor controlo 
geométrico.  
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Figura 4.48 – Ancoragem ativa aplicada provisoriamente em cabos definitivos 

Alternativamente, o OPS poderá ser aplicado em cabos provisórios instalados entre o topo do mastro e 
o limite da cofragem. Para tal, é necessário que as ancoragens ativa e passiva sejam ajustáveis de forma 
a compatibilizar o angulo de inclinação dos cabos com o vão a executar. 

 

 
Figura 4.49 – OPS aplicado em cabos provisórios  

 

4.3.8.3. Construção de pontes em arco – construção por consolas 

As pontes em arco, quando construídas sobre vales pronunciados, são em geral construídas por avanços 
sucessivos a partir das margens. Para este processo construtivo, são utilizados cabos de retenção e cabos 
diagonais que possibilitam a transferência da carga até às margens.   
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Figura 4.50 – Ponte em arco construída por avanços sucessivos   

A aplicação do OPS tanto nos cabos de retenção como nos cabos diagonais, possibilita um rigoroso 
controlo geométrico durante o processo construtivo e até ao fecho do arco. 

 
Figura 4.51 – Sistema automático de cabos ativos para controlo geométrico de pontes em arco    

 

4.3.8.4. Tanques em casca metálica 

Os tanques em casca metálica, e em particular os de armazenamento de combustíveis, são construídos 
com chapa de aço. A espessura da chapa é normalmente condicionada pela instabilidade das paredes 
(finas) do tanque que são de baixa espessura. Atendendo que o enchimento do tanque é igualmente um 
processo lento que pode ser considerado quasi-hidroestático, será possível utilizar o OPS para controlar 
a deformabilidade radial e as tensões radiais e tangenciais. Através da aplicação de cabos não aderentes 
a vários níveis e em contacto com a parede do tanque, os atuadores podem variar o estado de tensão dos 
cabos consoante o nível a que se encontra o combustível no interior do tanque. 

  

4.3.8.5. Pórticos portuários de grandes dimensões 

As pontes rolantes existentes nas infraestruturas portuárias têm grandes vãos e capacidade de carga que 
podem atingir as várias dezenas de toneladas. Com o aumento do transporte marítimo, os portos têm 
adotado pórticos com vãos maiores e maior capacidade de carga. Na Figura 4.52 apresenta-se um dos 
maiores pórticos portuários em atividade que tem uma capacidade de elevação/transporte de 80 
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toneladas e pesa cerca de 2000 ton. Atendendo que também neste caso a relação entre a carga variável 
e a carga permanente é significativa, perspetiva-se uma potencial aplicação do OPS na otimização da 
viga do pórtico e na inerente redução global de peso.   

 

 
Figura 4.52 – Ponte rolante instalada em pórtico portuário no Brasil de grandes dimensões; vão de 210m, 117m e 

pesa 2000 toneladas e eleva 80 toneladas – ilustração da potencial aplicação de OPS (B2B, 2014) 

4.3.8.6. Pontes provisórias 

As pontes provisórias, tal como apresentado no Capítulo 2, são equipamentos que têm como principal 
objetivo estabelecer (ou restabelecer) a ligação entre duas margens ou dois pontos afastados por uma 
depressão ou vale, num espaço de tempo relativamente curto, permitindo a passagem de equipamentos, 
pessoas e bens. Existem vários tipos de pontes provisórias, que se distinguem entre si, através do fim a 
que se propõem e pelo tempo da sua montagem.  

Atendendo às especificidades de montagem/lançamento e utilização das pontes provisórias, a aplicação 
do OPS apresenta-se como de elevada potencialidade para a otimização estrutural, mas sobretudo para 
se atingir vãos de grande dimensão9 (superior a 60m) com pontes mais leves e de montagem mais rápida, 
tipo ponte de assalto, atualmente limitadas a 30m de vão. Nesta aplicação, julga-se que o OPS poderá 
ser utilizado em fase de lançamento e em serviço. Neste ultimo caso, será fundamental a análise da 
interação do OPS com a estrutura e com o tipo de carregamento, nomeadamente a carga e velocidade de 
passagem de veículos. 

                                                      

 

 

 
9 Atendendo à dimensão das pontes provisórias de vãos únicos que se conhecem, julga-se ser adequado a utilização 
do termo de “vão de grande dimensão”.   
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Figura 4.53 – Ponte provisória com OPS  

No Capítulo 6, apresenta-se o estudo detalhado da aplicação de OPS em pontes provisórias, 
apresentando-se a solução estrutural estudada, e a análise dos diversos aspetos relacionados com o tipo 
de carregamento, transporte, montagem/lançamento e utilização destas pontes provisórias. 

 

4.4. CONCLUSÃO  

No presente capítulo apresentou-se, ainda que de forma sucinta, os vários tipos de sistemas e estratégias 
de controlo em estruturas, sendo que o sistema de controlo ativo OPS foi apresentado detalhadamente 
com base na primeira aplicação à escala real no cimbre da ponte sobre o rio Sousa.  

Foram também apresentados alguns dos projetos/aplicações do OPS noutros cimbres superiores e 
inferiores, e fornecidas indicações sobre as potencialidades futuras do OPS.  
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PARTICULARIDADES  DA APLICAÇÃO  DE OPS 
EM PONTES PROVISÓRIAS
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GLOSSÁRIO 

 

AASHO - American Association of State Highway Officials (actual AASHTO)  

AASHTO - American Association of State Highway and Transportation Officials 

DA – Amplificação Dinâmica (Dynamic Amplification) 

DAF – Fator de Amplificação Dinâmica (Dynamic Amplification Factor) 

� – Amortecimento material 

F – Frequência fundamental (Hz) 

GLONASS - Russian Global Navigation Satellite System 

GNSS  - Global Navigation Satellite System 

GPS - Global Positioning System (GPS)  (GLONASS) 

IM – Impact Factor 

L – Vão da ponte (m) 

LDV - Laser Doppler Vibrometer  

LVDT – Transdutores de deslocamento linear 

MEMS - Micro-Electro-Mechanical Systems 

TLS - Terrestrial Laser Scanners 

OPS – Pré-esforço orgânico 

PL – Pseudolites 

R��� - Valor máximo da resposta dinâmica  

R��� - Valor máximo da resposta estática    

RTS - Robotic Total Stations (robotic theodolite) 

SLV - Scanning Laser Vibrometer 

v – Velocidade  

WIM - weigh-in-motion
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5. 

PARTICULARIDADES DA 
APLICAÇÃO DE OPS EM PONTES 

PROVISÓRIAS 
 
 

5.1. INTRODUÇÃO 

As pontes provisórias são estruturas em que a carga variável atuante pode superar largamente o peso 
próprio da ponte. Esta característica de carregamento potencia a aplicação do OPS aquando da atuação 
da carga variável. No entanto, e quando comparadas com os cimbres autolançáveis, as pontes provisórias 
estão sujeitas a uma carga rolante, aumentando por isso as variáveis associadas ao controlo ativo, 
nomeadamente no algoritmo de controlo e sistema de monitorização. 

A aplicação de OPS em pontes provisórias deverá ser analisada face ao tipo e categoria de ponte.  

 

5.2. APLICAÇÃO DE OPS  

Tal como referido em 5.1 as pontes provisórias são estruturas com características que potenciam a 
aplicação de OPS. No entanto, e face ao apresentado em 2, estas pontes devem ser montadas com rapidez 
e envolvendo, tanto quanto possível, o menor número de operações. A introdução dum sistema de 
controlo, implica a implementação de todos os componentes físicos que o constituem, o que poderá ter 
implicações, nomeadamente no aumento do prazo de montagem e, eventualmente, na menor fiabilidade 
da estrutura orgânica.  

 

 
Figura 5.1 – Elementos do sistema de controlo (Pacheco et al., 2007) 

Conforme apresentado no Capítulo 2, as pontes não standards são concebidas para um local em 
concreto, dando resposta a uma determinada necessidade, normalmente, por um período alargado de 
tempo (pontes de apoio/logística e pontes de comunicação) e recorrendo a meios e materiais disponíveis. 
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Atendendo que o OPS tem de ser ajustado e calibrado para cada estrutura distinta, julga-se que a sua 
aplicação neste tipo de ponte será limitada. No que concerne ao outro tipo de pontes provisórias – pontes 
standards, a aplicação do OPS deverá ser aferida, principalmente para as categorias de apoio/logística 
e de comunicação. No caso das pontes de assalto, em que a minimização e automatização de processos 
e a rapidez da montagem e desmontagem são cruciais, a aplicação do OPS é complexa, sendo por isso 
prematuro o seu estudo.  

Assim, nas secções seguintes discutem-se as duas fases relevantes na conceção e funcionamento das 
pontes provisórias – a fase construtiva e a fase de serviço, para as pontes de apoio/logística e de 
comunicação. 

 

5.2.1. FASE CONSTRUTIVA 

A fase construtiva ou fase de montagem das pontes provisórias é particularmente relevante para a 
conceção e dimensionamento da estrutura. De facto, e conforme apresentado no Capítulo 2, existem 
diversos processos de montagem de pontes provisórias. No caso das pontes de apoio/logística e pontes 
de comunicação, em que a montagem não é normalmente realizada por um equipamento militar tipo 
carro de combate, os processos de montagem podem envolver ou não estruturas provisórias, meios de 
elevação (tipo grua móvel) e/ou de empurre (lançamentos sucessivos).  

Um dos principais desafios do processo construtivo das pontes provisórias é a montagem da estrutura a 
partir duma das margens. Conseguir fazê-lo em vãos superiores a 50m num curto prazo de tempo (1 dia) 
é possível, mas novos equipamentos ou sistemas de lançamento devem ser concebidos. Assim, o recurso 
ao OPS para a fase construtiva poderá ser considerado. No entanto, não sendo impossível a inclusão do 
OPS isso implica um acréscimo de complexidade e em geral um maior número de operações. 
Analisaram-se alguns processos construtivos com recurso ao OPS, conforme se apresenta nas figuras 
seguintes.  

 
Figura 5.2 – Ponte provisória com OPS para as fases de lançamento e serviço (alçado) 
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Figura 5.3 – Ponte provisória com OPS para as fases de lançamento e serviço (planta); lançamento por rotação 

(à esquerda) e por avanço linear (à direita).  

Nas Figura 5.2 e Figura 5.3 apresentam-se dois processos de lançamento estudados, em que a ponte é 
integralmente montada numa das margens e posteriormente lançada por rotação ou translação 
(respetivamente esquerda e direita na Figura 5.3). Para permitir lançar a ponte em consola, e de forma a 
não penalizar (em demasiado) a estrutura da ponte devido ao processo de montagem, avaliou-se a 
introdução de OPS para esta fase. No entanto, para além de se ter verificado que esta forma de 
lançamento é condicionante para a estrutura face à fase de serviço (ponte apoiada em ambas as margens), 
a necessidade de ter dois sistemas de OPS ou um sistema com escoras ativas e rotativas revela-se uma 
solução aparentemente complexa e à partida pouco operacional.   

 

Figura 5.4 – Sistema de lançamento com OPS que serve de apoio à montagem da ponte 
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Na Figura 5.4, apresenta-se um sistema de lançamento que utiliza uma lança telescópica reforçada com 
OPS para controlar a sua deformabilidade e reduzir os esforços na lança, sobretudo nas zonas de 
contacto/sobreposição entre tramos. Apesar das vantagens associadas à introdução de pré-esforço, a 
necessidade de se ter de elevar a lança cerca de 6,0m para que os módulos da ponte sejam suspensos, e 
consequentemente a inibição de utilizar a face superior da lança pela existência dos cabos e respetivos 
pontos de amarração e desvio, revelam-se desvantagens não desprezáveis. 

Independentemente de se recorrer ao OPS para o processo de lançamento da ponte, a sua utilidade é 
inequívoca durante o processo construtivo. De facto, e considerando-se que apenas a estrutura principal 
é lançada/montada numa fase inicial, numa segunda fase, com a estrutura apoiada em ambas as margens, 
vai existir um acréscimo de carga permanente resultante da montagem do tabuleiro e aplicação de 
eventuais revestimentos (ex: pavimento betuminoso) que poderá ser “equilibrado” pela atuação do OPS, 
conforme ilustrado na Figura 5.5. 

 
Figura 5.5 – Atuação do OPS durante a fase construtiva; 1- montagem da estrutura base, 2 – atuação do OPS 

para nivelamento da estrutura, 3 – atuação do OPS durante a colocação do tabuleiro e revestimento final,            
4 – posicionamento do tabuleiro para a fase de serviço.  

Conforme já referido, para além da otimização da estrutura da ponte, o OPS possibilita a sua 
monitorização contínua, permitindo um aumento da segurança do equipamento e a deteção de eventuais 
erros construtivos.  

 

5.2.2.  FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração ou serviço, a aplicação de OPS em pontes provisórias tem elevado potencial, 
atendendo à relevância das cargas variáveis face às cargas permanentes. No entanto, sendo o OPS um 
sistema de controlo ativo, necessita de energia exterior ao sistema para desempenhar tal controlo. Assim, 
dependendo do local de implantação e disponibilidade energética, poderá ser considerada a possibilidade 
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de utilizar o OPS apenas para carregamentos menos correntes (mais elevados). A estrutura pré-esforçada 
(pré-esforço passivo) deverá resistir às condições correntes de carregamento (ver Figura 5.6). 

 

Figura 5.6 – Evolução qualitativa da deformação na ponte provisória considerando apenas a ação passiva do 
OPS; de cima para baixo: colocação, aplicação do pré-esforço base e carregamento corrente  

O nível de pré-esforço base (fixo) a instalar na ponte, deverá ser definido atendendo ao carregamento 
máximo que se pretende passar na ponte sem a necessidade da atuação do OPS (pré-esforço ativo), mas 
também à situação de não carregamento. Para este último caso, a aplicação de pré-esforço base 
“excessivo” poderá ser contraproducente para a estrutura da ponte e condicionante para o 
dimensionamento das cordas inferiores (sob compressão).  

Considerando que os casos mais correntes de instalação de pontes provisórias são em vãos únicos, uma 
estrutura simplesmente apoiada com pré-esforço é uma solução não complexa de conceber e 
dimensionar. O traçado do cabo é definido pelo número de pontos de contacto (selas e escoras de desvio) 
com a estrutura, devendo o mesmo ser otimizado face ao carregamento.  

Comparativamente com os cimbres onde a aplicação de OPS se encontra perfeitamente validada e com 
várias aplicações à escala real, a aplicação em pontes provisórias apresenta particularidades que 
distinguem claramente as duas aplicações. Se no primeiro caso o carregamento é lento e unidirecional, 
podendo ser classificado como quasi-estático (a betonagem dum tramo de tabuleiro demora várias 
horas), no segundo caso, o carregamento é dinâmico e bidirecional. De facto, a atuação de cargas móveis 
na estrutura, mesmo a velocidades controladas por exemplo, v<15km/h, introduz vibrações na estrutura 
que exigem uma análise detalhada ao comportamento dinâmico da mesma. Assim, é expectável que o 
OPS a aplicar em pontes provisórias tenha um novo algoritmo de controlo e um sistema de sensorização 
adequado ao tipo de carregamento, de forma a ter uma rapidez de reação compatível com a velocidade 
do carregamento.  

Tal como referido, existindo a possibilidade de definir um patamar de atuação, ou seja, um carregamento 
extraordinário a partir do qual é estruturalmente necessário que o OPS atue, será necessário dotar a ponte 
dum sistema que avalie esse carregamento e altere o estado do OPS de stand-by para on. 
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5.2.3 VANTAGENS DA APLICAÇÃO DE OPS 

A aplicação de OPS em pontes provisórias, apresenta um conjunto de vantagens, à semelhança da 
aplicação noutras estruturas em que a carga variável assume relevância face às cargas permanentes. 
Destacam-se as seguintes: 

• Aumento da capacidade de carga; 

• Rigidez variável;  

• Controlo da deformação; 

• Monitorização da estrutura. 

Para além destas vantagens, a aplicação de OPS permite que a estrutura base seja mais leve, aspeto 
particularmente relevante para o transporte e montagem da ponte. No entanto, e como será apresentado 
no Capítulo 6, o processo construtivo/montagem da ponte é determinante no dimensionamento dos 
principais elementos estruturais, tendo por isso grande influência no peso final da estrutura. 

 

5.2.4. DESVANTAGENS DA APLICAÇÃO DE OPS 

Para além das vantagens referidas em 0, a aplicação de OPS também apresenta algumas desvantagens.  

• Necessidade de energia exterior ao sistema; 

• Controlo do desempenho do sistema; 

• Manutenção do sistema OPS; 

Quando comparadas com os cimbres, as pontes provisórias apresentam especificidades que podem ser 
consideradas desvantajosas, nomeadamente aquelas relacionadas com o período temporal de utilização 
da ponte. No caso dos cimbres, o OPS funciona durante um período de tempo balizado, o sistema é 
devidamente parametrizado face à solicitação que está perfeitamente definida, e são permitidos 
eventuais ajustes a alguns dos componentes do sistema entre betonagens.  

No caso das pontes provisórias, o tempo de funcionamento/utilização da mesma pode ser muito variável 
(semanas, meses ou anos) tornando-se em alguns casos, pontes “quase” definitivas. Assim, e face a 
alguma imprevisibilidade da duração do sistema, surgem algumas desvantagens da aplicação do OPS 
quando comparadas com pontes provisórias sem OPS.  

• Implementação do sistema de sensorização e garantia de integridade, podendo resultar num 
acréscimo de tempo na montagem da ponte e sua operacionalidade; 

• Monitorização do sistema por períodos relativamente longos, sendo por isso necessário um 
controlo do desempenho do sistema e a sua manutenção; 

• A disponibilidade de energia exterior ao sistema e em quantidades dependentes do volume e 
tipo de tráfego rodoviário, implicam o recurso a sistemas alternativos como geradores, baterias 
carregadas por energia solar, eólica, ou eventualmente fornecida pelo veículo que vai atravessar 
a ponte (tipo dínamo); 

• Algoritmo mais complexo e “insensível” a respostas dinâmicas, nomeadamente decorrente da 
ação do vento; 

• Eventual necessidade de implementação de sistemas de segurança adicionais, para aumentar a 
redundância do OPS; 
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• Redução e controlo da velocidade de passagem dos veículos; 

 

5.3. ELEMENTOS DE INTERAÇÃO  

À semelhança de outras estruturas com OPS, as pontes provisórias terão de ter elementos de interação 
que permitam a transferência da ação do OPS à estrutura base, nomeadamente ancoragens passivas e 
ativas, escoras e selas de desvio, os cabos e o próprio sistema de monitorização. 

 

5.3.1. ANCORAGENS ATIVAS 

A aplicação de pré-esforço tem sido efetuada através duma ancoragem ativa, sendo que na outra 
extremidade do cabo existe uma ancoragem passiva. Conforme apresentado em 4.3.2, a ancoragem ativa 
(ou orgânica) é materializada pela integração dum atuador entre a ancoragem e a estrutura. As cabeças 
de ancoragem, quer ativas quer passivas, são concebidas de forma a facilitar a montagem e desmontagem 
dos monocordões autoembainhados. 

          
Figura 5.7 – Ancoragem passiva (à esquerda) e ancoragem ativa (à direita) (BERD, 2011) 

          
  Figura 5.8 – Ancoragem ativa; planta (à esquerda) e alçado lateral (à direita) (BERD, 2011) 
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Figura 5.9 – Ancoragens passivas (BERD, 2014) 

    

Figura 5.10 – Ancoragem Ativa; fase de Montagem (à esquerda), fase de serviço (à direita) (BERD, 2014) 

Até à data, todas as aplicações de OPS desenvolvidas pela BERD, têm utilizado esta forma de aplicação 
de pré-esforço.  

 

5.3.2. SELAS DE DESVIO 

As selas de desvio são definidas atendendo a que o seu raio de curvatura cumpra o raio mínimo 
admissível aos cordões de pré-esforço e de forma a evitar possíveis danos nos cordões e na bainha 
plástica. Esse raio, é definido de acordo com a norma EN10138 referente a aços de pré-esforço que 
indica o valor de 2,5m para monocordões de 0,6``1 (1,52cm) de diâmetro.   
 

                                                      

 

 

 
1 Apresenta-se a título de exemplo os monocordões de 0,6’’ por serem aqueles que recorrentemente são utilizados 
pela BERD nas aplicações de OPS.  
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Figura 5.11 – Sela de desvio (adaptado de (BERD, 2011)) 

 

 

Figura 5.12 – Sela de desvio (BERD, 2014) 

 

5.3.3. ESCORAS ATIVAS 

Quando o pré-esforço é aplicado através de ancoragem ativa, as escoras têm simultaneamente a função 
de transferir a carga das selas de desvio à estrutura e introduzir excentricidade ao cabo. No entanto, a 
aplicação de pré-esforço pode ser também efetuada através de escoras ativas. Neste caso, os atuadores 
encontram-se incorporados nas escoras. A abertura dos atuadores, resulta num aumento do comprimento 
das escoras, introduzindo assim um acréscimo de força nos cabos. Desta forma, a eficiência do OPS é 
majorada atendendo que o aumento de força no cabo é acompanhado dum incremento na excentricidade 
do mesmo em relação à estrutura base.  
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Figura 5.13 – Escora Ativa 

De forma a reduzir os esforços de flexão nas escoras, e consequentemente nos atuadores (hidráulicos), 
as escoras devem ser inclinadas de acordo com as bissetrizes dos ângulos definidos pelos dois troços do 
cabo. 

 

 
Figura 5.14 – Escoras ativas inclinadas (a vermelho) segundo bissetriz do angulo dos cabos (α = β) 

 

5.3.4. CABOS DE PRÉ-ESFORÇO 

Apesar de serem correntemente designados por cabos de pré-esforço, o OPS recorre a dois conjuntos de 
monocordões autoembainhados de 0,6’’. O número de monocordões depende da força de pré-esforço 
necessária a ser instalada.  

A utilização de vários monocordões em detrimento dum cabo com vários cordões, é justificada pela 
maior versatilidade no transporte e na instalação nos pontos fulcrais de interação, nomeadamente nas 
ancoragens (ver Figura 5.9) e selas de desvio. 

     

Figura 5.15 – Monocordões autoembainhados; em cimbre inferior e traçado trapezoidal (à esquerda), em cimbre 
superior e traçado retilíneo (à direita) (BERD, 2014) 
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O traçado dos cabos deve ser estudado de forma a maximizar o efeito benéfico do pré-esforço, 
garantindo simultaneamente a compatibilidade geométrica com a ponte provisória e a versatilidade de 
utilização em vários cenários. Relativamente a este último aspeto, importa realçar que em pontes com 
gabarit limitado, quer por água quer por outro tipo de obstáculo, o aumento significativo da 
excentricidade para fora da secção da estrutura principal, pode tornar limitativa ou mesmo impedir a 
utilização da ponte provisória nesse cenário. 

 

5.4. SISTEMAS DE MONITORIZAÇÃO  

A aplicação de OPS em pontes provisórias implica alguns ajustes ao sistema que até à data tem sido 
utilizado em cimbres, nomeadamente nos componentes dos sistemas de monitorização. Alguns dos 
sensores atualmente implementados no OPS poderão ser utilizados nesta aplicação em pontes 
provisórias, nomeadamente os transdutores de deslocamento linear (LVDT’s) ou os potenciómetros de 
cabo na medição do curso dos cilindros hidráulicos, as células de carga para medição da força instalada 
nos cabos, e os sensores indutivos para medição do afastamento do anel de bloqueio ao hidráulico. No 
que concerne à medição da deformação da estrutura da ponte, os transdutores de pressão apresentam 
limitações relacionadas com a leitura de vibrações causadas por ações dinâmicas, e a sua interferência 
na obtenção da deformação. A ação dinâmica dos veículos a circular sobre a ponte deve ser medida por 
um sistema de monitorização que consiga efetuar leituras ao longo da ponte e com velocidades 
(frequências) de leitura condizentes com a ação. 

Na aplicação de OPS em pontes provisórias, e tal como já foi referido em 5, prevê-se que na fase de 
exploração existam dois modos distintos, um referente ao modo stand-by do OPS (pré-esforço passivo) 
e outro referente ao modo on. Para que exista a alteração do modo stand-by para o modo on, é necessário 
implementar um sistema de monitorização, com sensores de ambos os lados da ponte, que permitam 
estimar o peso do veículo e compará-lo com os limites pré-definidos no algoritmo de controlo. Conclui-
se então, que para a aplicação de OPS em pontes provisórias será necessário implementar um sistema 
de monitorização claramente distinto e complementar àqueles já introduzidos em aplicações de OPS, 
até à data.  

Assim, apresentam-se primeiramente em 5.4.1 os sistemas já implementados no OPS aplicado em 
cimbres, e posteriormente em 5.4.2, alguns sistemas disponíveis no mercado ou em fase de 
desenvolvimento avançado que podem ser considerados com potencial implementação no OPS aplicado 
em pontes provisórias. 

 

5.4.1. SENSORES IMPLEMENTADOS NO OPS APLICADO EM CIMBRES E LANÇADEIRAS  

5.4.1.1.Transdutores de pressão 

Os transdutores de pressão são sensores que medem variações de pressão na forma de sinal elétrico e 
podem ser utilizados em várias aplicações na engenharia estrutural, por exemplo na medição de 
diferenças de cotas ou deformação. A estratégia de medição é simples e baseia-se na diferença de pressão 
entre um reservatório preenchido com um fluido líquido localizado num ponto fixo e o transdutor de 
pressão, ligados por vasos comunicantes, conforme ilustrado na Figura 4.26 (André, 2004). 
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5.4.1.2.Transdutores de deslocamento linear (LVDT’s) 

Os LVDT’s (Linear Variable Differential Transformer), pertencem à classe de transdutores indutivos 

de deslocamento e têm uma estrutura básica constituída por um núcleo de material permeável e três 

enrolamentos.  

O núcleo interior, ao ser excitado por um enrolamento primário percorrido por corrente alternada, gera 
um campo magnético; os outros dois enrolamentos (secundários), têm tensões induzidas devido ao 
acoplamento de fluxo com o primário. O movimento relativo entre o núcleo e os enrolamentos, provoca 
variação de tensão em cada um dos secundários. Essa variação de tensões transmitidas na forma de sinal 
elétrico, é transformada em unidades métricas. (André, 2004) 

 

5.4.1.3.Potenciómetros de cabo 

Os potenciómetros têm a capacidade de medição do deslocamento através da variação de potência 
voltaica introduzida num campo magnético, por movimento relativo entre um cabo e um núcleo. 

 

5.4.1.4.Células de carga 

As células de carga são transdutores de força, ou seja, instrumentos de medição que possibilitam 
conhecer a força sobre eles exercida. A medição da força é, em geral, efetuada através de extensómetros 
de corda vibrante ou de resistência elétrica colocados no seu interior. Assim sendo, a força é medida 
indiretamente através da determinação da variação de extensão do material constituinte da célula (André, 
2004).  

 

5.4.1.5.Sensores indutivos 

Sensores indutivos são dispositivos eletrónicos sensíveis à presença dum alvo ferro-magnético através 
da variação do campo magnético provocada pela sua aproximação. Essa variação é detetada por uma 
bobina de pequenas dimensões junto à face do sensor. Esta capacidade deve-se ao princípio da indução 
magnética; quando um objeto metálico, passa pelo campo magnético da bobina do sensor indutivo, 
liberta a passagem de corrente elétrica. Tal fenómeno ocorre porque o objeto absorve parte do campo 
magnético gerado pela bobina do sensor, essa variação é detetada pelo circuito e em seguida produz um 
sinal de saída. Um sensor indutivo é composto por quatro partes: um oscilador, que verifica as mudanças 
de corrente contínua para corrente alternada; um núcleo de ferro envolto em fios ou numa bobina, 
responsável pela criação do um campo magnético que será afetado pela presença do objeto metálico; os 
dispositivos de sensorização que monitorizam o campo magnético por meio de um circuito, e as 
mudanças de campo causadas por metais passando nas proximidades; um processador de saída que leva 
a informação ao circuito do sensor e envia um sinal para outros equipamentos (Comat Releco, 2014). 

Os sensores indutivos apresentam algumas vantagens, nomeadamente o facto de não existir contacto 
físico e de não possuírem peças móveis sujeitas a desgaste mecânico, aumentando a vida útil dos 
mesmos, não necessitam de energia mecânica para funcionar e são resistentes a vibrações e choques 
mecânicos. Graças à resistência dos componentes usados no seu circuito eletrónico, os sensores 
indutivos são capazes de trabalhar em condições rigorosas de trabalho, como a presença de óleos 
lubrificantes podendo ainda trabalhar imersos em água (Azinheira, 2002).  
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5.4.2. SENSORES DE POTENCIAL IMPLEMENTAÇÃO NO OPS APLICADO EM PONTES PROVISÓRIAS  

5.4.2.1.Fotogrametria 

A fotogrametria é a ciência que permite a obtenção de medições tridimensionais (3D) a partir de 
fotografias tiradas de diferentes perspetivas. Quando aplicada à engenharia civil pode constituir um 
sistema de monitorização baseado na captação de imagens duma estrutura tendo por base o número de 
pontos que se pretenda controlar. Este sistema tem sido aplicado na medição em tempo real de 
deformações, deteção de fendilhação e medição da largura de fendas, sobretudo em ambiente 
laboratorial, mas também em alguns casos de estudo à escala real, nomeadamente em pontes e barragens 
(Valença et al., 2014) (Maas et al., 2006).  

Atendendo às características das câmaras fotográficas digitais disponíveis no mercado, é possível ter um 
número ilimitado de pontos de leitura e com frequências da ordem dos 1000Hz, produzindo um volume 
de dados elevado (1 Gigapixel por segundo). A câmara tem de ser instalada num ponto fixo externo à 
ponte e a partir do qual seja possível obter a informação desejada. Uma única câmara fornecerá leituras 
bidimensionais (2D), sendo que para se obter informação 3D, será necessário instalar duas câmaras, ou 
alternativamente e de forma a minimizar custos de aquisição, um sistema de espelhos. Em estruturas 
com pontos singulares que possam servir de referência para as leituras, a instalação de alvos poderá ser 
dispensada (Maas et al., 2006).  

 

               
Figura 5.16 – Máquinas fotográficas digitais (Maas et al., 2006); Exemplo da utilização de espelhos para obter 

medições 3D (Maas et al., 2006) 

Esta técnica de medição apresenta como principais limitações a necessidade de ser criado um ponto fixo 
e com proteção contra as intempéries para instalar a(s) câmara(s) e ser um sistema externo à ponte 
implicando operações adicionais. 

Recentemente, também as câmaras de vídeo de alta velocidade com frequências até 500Hz têm sido 
ensaiadas com resultados positivos quando comparados com os resultados doutros sensores instalados 
na mesma estrutura. Refere-se como exemplo a sua aplicação na medição de deformações em pontes 
sujeitas ao tráfego rodoviário e para velocidades de circulação entre os 120 e os 180km/h. (Ribeiro et 
al., 2014) 

 

5.4.2.2.Sistemas laser 

Desde há algumas décadas que têm sido desenvolvidos sistemas de medição de deformações e vibrações 
baseados na tecnologia laser. Atendendo aos mais recentes desenvolvimentos tecnológicos, estes 
sistemas evoluíram podendo hoje ser aplicados em ambiente laboratorial e exterior na monitorização de 
estruturas, seja em medições à escala real ou em modelos reduzidos.  

Espelho 1 Espelho 2 

Objeto 
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Apresentam-se apenas os sistemas laser com potencial de aplicação em pontes provisórias. Assim, 
existem sistemas que utilizam scanners a laser, fazendo leituras em determinados pontos da estrutura, 
com algumas semelhanças à fotogrametria, e sistemas que controlam a variação da posição dum feixe 
de laser - transdutores laser de deslocamento (laser tracker).  

Os primeiros são designados por scanners a laser terrestres (terrestrial laser scanners - TLS) e permitem 
obter informação 3D detalhada duma “nuvem” de pontos sobre um objeto ou superfície. Têm como 
vantagens a medição remota, gravação visual permanente e alta densidade de dados espaciais, tal como 
a fotogrametria, embora sem a necessidade de alvos. Permitem ainda observações nas três dimensões, 
ao contrário de sensores de contacto comuns que são normalmente empregues na monitorização de 
deformações (Gordon et al., 2003). 

 

 
Figura 5.17 – TLS (à esquerda); Imagem resultante do scan dum viaduto (à direita) (Attanayake, 2011) 

No que se refere aos transdutores laser de deslocamento, eles funcionam pela projeção do feixe através 
dum transmissor laser sobre um recetor ótico-eletrónico ligado à estrutura – o “alvo”. 

 

            
Figura 5.18 – Transmissor laser (à esquerda); Recetor ótico (à direita) (Oy, s.d.) 

O feixe de laser visível no recetor é bloqueado numa posição firme. O recetor reconhece o feixe ótico 
no ecrã e mede a sua posição com resolução superior a 0,2mm e uma frequência máxima de 500 Hz. O 
transmissor pode estar a uma distância até 350 m a partir do recetor, dependendo das condições 
ambientais. Estes sistemas estão preparados para trabalhar sob condições climatéricas adversas, 
nomeadamente sob chuva e nevoeiro (Oy, s.d.).  
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Figura 5.19 – Ponte Seitenhafenbridge, Viena, Austria – Transmissores laser (junto ao encontro esquerdo) e 
duas placas refletoras (Geier et al., 2014)  

Para efetuar medições corretas, o transmissor terá de estar apoiado num ponto onde não existam 
deslocamentos ou rotações. De facto, e para que tal seja possível numa estrutura com alguma 
flexibilidade como uma ponte provisória, o transmissor terá de estar colocado num ponto exterior à 
ponte, o que apresenta algumas limitações. Assim, e de forma a contornar este aspeto, o recurso a 
clinómetros poderá permitir corrigir a parcela de deformação decorrente da rotação sobre o apoio. No 
entanto, e atendendo que o alvo tem um diâmetro de 200mm (exemplo da Figura 5.18) e que o 
posicionamento para o feixe de laser é feito para o centro do alvo, o sistema medirá +/-100mm. Esta 
variação pode revelar-se insuficiente nos casos em que o transmissor e o alvo estão afastados de várias 
dezenas de metros.   

Na Figura 5.19 apresenta-se o exemplo de monitorização instalado desde 2011 na ponte 
Seitenhafenbridge em Viena, o qual inclui vários sensores, nomeadamente acelerómetros, clinómetros, 
sondas de temperatura e dois transmissores laser. 

Neste caso, a leitura do sinal é efetuada pelo próprio equipamento transmissor através da reflexão de 
sinal (medição de distâncias já vulgarizada). Note-se que estes sensores (laser) estão a monitorizar 
continuamente a variação do comprimento da ponte (Geier et al., 2014).  

Tal como referido, a tecnologia laser é também utilizada na medição de vibrações. Designados por 

scanning laser vibrometer (SLV) ou laser doppler vibrometer (LDV), estes equipamentos conseguem 

abranger toda a superfície dum objeto, permitindo detetar frequências de vibração e separá-las nos 
diferentes modos de vibração (Chen, 2012).  
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5.4.2.3.Acelerómetros 

Os acelerómetros são sensores ou transdutores que medem acelerações. A aceleração é uma medida de 
quão rapidamente a velocidade varia e pode ser obtida segundo uma, duas ou três direções, utilizando 
acelerómetros uni, bi ou triaxiais, respetivamente. Existem vários tipos de acelerómetros – 
piezoelétricos, piezoresistivos, capacitivos, force balance, servo ou MEMS2 (Rodrigues, 2004). 

Os acelerómetros piezoelétricos baseiam-se na propriedade que alguns cristais apresentam de, quando 
sujeitos a uma deformação, gerarem cargas elétricas proporcionais a essa deformação. Essa propriedade 
é atribuída ao facto de a deformação corresponder a uma alteração de forma que, num cristal que não 
possua um centro de simetria de carga, resulta na geração de uma carga elétrica (Rodrigues, 2004).  

No caso dos acelerómetros piezoresistivos explora-se o efeito piezoresistivo dos materiais, que consiste 
na alteração da resistência elétrica resultante da deformação a que os materiais estão sujeitos. Os 
acelerómetros piezoresistivos são constituídos por uma massa ligada a uma viga em flexão à qual estão 
ligados os elementos piezoresistivos (sílica), formando uma ponte de Weathstone ativa. Quando a massa 
é sujeita a uma aceleração, os elementos de sílica deformam-se e a ponte de Weathstone fica 
desequilibrada, dando origem a um sinal elétrico proporcional à aceleração (Rodrigues, 2004).  

Os acelerómetros capacitivos têm uma construção semelhante à dos piezoresistivos, no entanto, são 
colocados de modo a formar uma meia-ponte capacitiva. Quando a massa é sujeita a uma aceleração 
essa ponte desequilibra-se, gerando-se um sinal proporcional a essa aceleração (Rodrigues, 2004).  

Outra diferença entre os acelerómetros piezoelétricos e os piezoresistivos e capacitivos é o facto de que 
nos primeiros o sinal elétrico é proporcional à aceleração e gerado no próprio transdutor, enquanto que 
nos segundos é necessário fornecer aos transdutores um sinal elétrico de alimentação (Rodrigues, 2004).  

Tanto os acelerómetros piezoresistivos como os capacitivos têm uma boa resposta nas baixas 
frequências, uma característica que não é possível obter nos acelerómetros piezoelétricos. 

Os acelerómetros do tipo servo-controlado (force balance) são constituídos por uma massa e por um 
mecanismo servo que controla a posição dessa massa. Ao ser sujeita a uma aceleração, a massa tende a 
mover-se, havendo um elemento sensível que deteta esse movimento e dá origem a um sinal de erro no 
ciclo servo, criando um fluxo de corrente numa bobina, que gera uma força magnética que equilibra a 
força induzida pela aceleração na massa. O valor da corrente necessária para manter a massa na sua 
posição é assim proporcional à aceleração que sobre ela atua (Rodrigues, 2004).  

As suas características, nomeadamente a resposta dinâmica e a grande sensibilidade fazem com que 
sejam os acelerómetros mais apropriados para aplicações no domínio da identificação modal estocástica 
de estruturas de engenharia civil, nomeadamente para estruturas muito flexíveis (com frequências 
naturais de vibração com valores muito baixos) ou para estruturas em que os níveis de resposta, 
induzidos pelas ações ambiente, são muito baixos (Rodrigues, 2004).  

A aplicação de acelerómetros tipo MEMS encontra-se em expansão essencialmente devido ao seu baixo 
custo e pequenas dimensões. Inicialmente aplicados na indústria automóvel, sobretudo nos sistemas de 
airbags, têm expandido a sua aplicação a campos tão diversos como a medicina, equipamentos 

                                                      

 

 

 
2 MEMS - Micro-Electro-Mechanical Systems  
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eletrónicos como telemóveis ou tablets, ou à indústria aeroespacial, entre outros (Andrejašiˇc , 2008). 
Os acelerómetros são constituídos por uma massa móvel com chapas capacitivas ligadas a uma 
envolvente de referência através dum sistema de suspensão mecânico. As chapas móveis e fixas 
representam capacitores. O movimento da massa é medido usando a diferença de capacitância (Dias, 
2013).  

Recentemente têm sido desenvolvidos sistemas de medição de deslocamentos com base numa “matriz” 
de acelerómetros (Shape Accel Array – SAA) tri-axiais MEMS espaçados igualmente e criteriosamente 
ao longo duma manga plástica, com troços rígidos articulados entre si. A cada troço rígido corresponde 
um acelerómetro que mede a inclinação desse troço, fornecendo informação semelhante à dum 
clinómetro (ver 5.4.2.4). Este sistema tem como principal vantagem, integrar informação ao longo da 
manga, que poderá ter até 100m de comprimento e acelerómetros espaçados de 305mm ou de 500mm 
entre si, permitindo assim ter informação contínua ao longo da manga com frequência até 50Hz e uma 
precisão de ± 0,029º em cada segmento e de ±1,5mm para 32m (Ingenieros, s.d.).  

Este sistema pode ser instalado na horizontal ou na vertical, neste último caso, com especial interesse 
para a monitorização de obras geotécnicas. 

 

   

Figura 5.20 – SAA; fornecimento em forma de bobine (à esquerda); instalação para controlo de taludes, na 
horizontal (ao centro) e na vertical (à direita) (Ingenieros, s.d.) 

 

5.4.2.4.Clinómetros 

Os clinómetros são sensores que permitem medir rotações de pontos superficiais de estruturas. Estes 
podem ser mecânicos ou elétricos, sendo que atualmente os clinómetros medem inclinações com 
variações entre +/-1º e com precisão até 3x10-5º.  

 

Figura 5.21 – Exemplos de clinómetros da marca Sherborne, modelos com e sem fios (Sherborne, 2014) 
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Tal como no caso dos acelerómetros, também os clinómetros podem ser colocados segundo uma matriz 
(em rede), permitindo desta forma medir deformações. Recorrendo-se a curvas de splines cúbicos 
aumenta-se a exatidão dos resultados no cálculo de linhas de deformação. Esta matriz de clinómetros 
pode ser aplicada não só no acompanhamento de ensaios de carga estática numa ponte (tempo de 
monitorização curto), mas também na monitorização a longo prazo durante o funcionamento em serviço 
(Olaszek, 2014). 

 

5.4.2.5.Interferometria  

A interferometria é um sistema de medição radar baseado em interferometria de micro-ondas que 
permite monitorizar remotamente e em tempo real o comportamento estático e dinâmico de pontes ou 
outras estruturas, sob condições climatéricas adversas, e em ambiente diurno ou noturno. Este sistema, 
à semelhança dos scanners a laser não necessita de qualquer alvo ou referência externa a ser colocada 
na estrutura em análise, e apresenta a possibilidade de a monitorizar até 1km de distância. Dependendo 
da distância a que se encontra do objeto, a precisão na leitura de deslocamentos varia entre 0,01mm e 
0,1mm, tendo uma frequência de aquisição de 200Hz (IDS Corporation, s.d.). 

     
Figura 5.22 – Sistema de interferometria utilizado no controlo de deformações e dinâmico em pontes (IDS 

Corporation, s.d.) 

Estes sistemas têm sido testados em diversos estudos comparativos com outros sensores que envolvem 
contacto com a estrutura em análise, nomeadamente acelerómetros e LVDT’s. Os resultados divulgados 
demonstram ser uma solução possível para a monitorização de deslocamentos e vibrações. À semelhança 
doutros sistemas de instrumentação, apresenta a limitação de ser necessário um ponto fixo para 
posicionamento do radar (Pieraccinia et al., 2007) (Pieraccinia et al., 2008) (Gentile, 2010).  

 
  

5.4.2.6.Transdutores baseados em sistemas de satélites de navegação global  

Recentemente tem sido estudada a aplicação de sistemas de navegação global por satélite (Global 
Navigation Satellite System – GNSS) no controlo de deformações e vibrações de estruturas, 
nomeadamente de pontes de grande vão e edifícios altos. De forma a aumentar a fiabilidade e precisão 
das leituras, diferentes sistemas (utilizando diferentes satélites) podem ser combinados, assim como a 
inclusão de outros aparelhos de medição, como acelerómetros ou estações totais robóticas (RTS). A 
aplicação dos vários sistemas de posicionamento tem sido estudada, entre eles o Global Positioning 
System (GPS) e o Russian Global Navigation Satellite System (GLONASS) (Rodrigues, 2004) (Stiros 
et al., 2014).  
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Figura 5.23 – Recetores GPS instalados em pontes; Ponte Forth Road (à direita) (Roberts et al., 2005) 

Algumas pontes encontram-se a ser monitorizadas recorrendo a transdutores GNSS. São exemplo disso 
as pontes Akashi Kaikyo no Japão, Tsing Ma em Hong Kong, ou a Forth Road Bridge na Escócia, entre 
outras (Rodrigues, 2004) (Roberts et al., 2005).  

Com o objetivo de aumentar a precisão das medições de deslocamentos com base nos sistemas de 
satélites de navegação global, tem sido estudada a utilização dos pseudo-satélites (pseudolites - PL) que 
são transmissores colocados em Terra, em pontos fixos, que emitem sinais semelhantes aos dos satélites, 
mas alternativos ao GNSS. Desta forma, e utilizando um número suficiente de PLs (pelo menos 4), é 
possível dispensar a análise dos sinais emitidos pelos satélites (Rodrigues, 2004) (Barnes et al., s.d.). 
 

5.4.3. SISTEMAS COMPLEMENTARES DE MONITORIZAÇÃO 

Tal como referido em 5.4, a passagem do modo stand-by para o modo on do OPS deverá ocorrer para 
um nível de carregamento superior a um limite previamente definido. Para tal, será necessário efetuar a 
pesagem do veículo antes de este entrar na ponte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.24 – Sistema de pesagem. Célula de carga (à esquerda); sinalização luminosa associada ao sistema 
(superior direita); utilização em ambientes adversos (inferior direita) (Mettler, 2010) 
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Assim, prevê-se que na rampa de aproximação à ponte exista um sistema que efetue essa monitorização, 
nomeadamente uma balança incorporada na rampa de acesso à ponte que pese os veículos em 
movimento.  
Estas balanças têm como sensores principais células de carga, podendo estas ser hidráulicas, analógicas 
ou mais recentemente digitais. Estas últimas, para além de apresentarem uma maior robustez, permitem 
uma pesagem dinâmica de veículos até velocidades de 100km/h (Mettler, 2010). 
Estes sistemas de pesagem em movimento (weigh-in-motion - WIM), são controlados de forma 
semelhante a outros sistemas de monitorização, tendo para isso um software de tratamento e 
apresentação dos dados recolhidos. Adicionalmente, os sistemas podem incorporar sinalização luminosa 
para auxiliar no controlo da passagem e informar os condutores de eventuais excessos de carga, e/ou 
barreiras físicas que controlem a passagem dos veículos mediante certos limites pré-definidos (Mettler, 
2010). 

 

Figura 5.25 – Controlo do peso, distancia entre eixos e velocidade de passagem em tempo real (CESTEL, 2015)  

Estes sistemas apresentam erros máximos que variam entre os 0,2% e os 2% consoante o equipamento 
e a velocidade de passagem. O erro de 2% é apresentado como valor máximo para medições de veículos 
a circular até 16km/h (Limited, s.d.) (Mettler, 2013).  

Existem também sistemas WIM baseados em extensometria e LVDT’s, que permitem efetuar medições 
da distância entre eixos, da carga por eixo e da velocidade de passagem. Este tipo de sistemas WIM têm 
sido por exemplo aplicados em pontes em serviço como sistemas de monitorização para prevenção de 
fenómenos de fadiga (Guo et al., 2012) (Jacob et al., 2012).  

Para além da caracterização do veículo e consequentemente do carregamento, também o seu 
posicionamento na ponte pode ser uma informação relevante, como será discutido no Capítulo 6. Para 
este tipo de controlo existem vários sistemas tipo radar3, à semelhança dos que existem atualmente na 
industria automóvel quer para controlo da distância a outros veículos ou objetos, nomeadamente cruise 
control adaptativo, quer para travagem automática. Este tipo de equipamento apresenta erros na ordem 
de 1% para distâncias inferiores a 90m (Mobileye, s.d.).  

 

                                                      

 

 

 
3 Alguns sistemas utilizam câmaras de alta sensibilidade alternativamente aos radares.  
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Figura 5.26 – Controlo contínuo da distância relativa a outros veículos (SEAT, s.d.) (Automotorblog, s.d.) 

 

5.5. EFEITOS ESTÁTICOS 

Os critérios de dimensionamento da estrutura da ponte provisória com OPS, devem atender a diversos 
aspetos transversais a todas as pontes provisórias, mas também a aspetos particulares por se tratar duma 
estrutura orgânica. Tal como referido no Capítulo 3, o OPS é um sistema de controlo ativo que atua 
numa estrutura base. O dimensionamento dessa estrutura não é independente da ação do OPS. Aliás, 
para garantir o efetivo desempenho do sistema de controlo é necessário que a atuação do OPS seja 
integrada no dimensionamento da estrutura base. 

Assim, ainda durante a fase de conceção, devem ser definidos os limites de funcionamento do OPS, ou 
seja, em que circunstâncias o sistema deve atuar, e atendendo à especificidade da aplicação do OPS a 
uma estrutura provisória em que o tempo de utilização poderá ser, em alguns casos, indefinido face a 
constrangimentos e variáveis de diversa ordem, nomeadamente socioeconómicas.   

Na fase de modelação e dimensionamento, os limites definidos durante a fase de conceção poderão ser 
ajustados face a eventuais resultados condicionadores do desempenho do sistema, e a eventual 
otimização da estrutura. 

 

5.5.1. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO 

Os critérios de dimensionamento duma estrutura estão normalmente condicionados pela regulamentação 
que rege o tipo de estrutura em causa. No caso duma ponte provisória com OPS (estrutura orgânica), 
critérios adicionais devem ser considerados e ponderados pelo projetista, para as várias fases de 
funcionamento da ponte e para os estados limites último e de serviço. 

No que concerne às fases de funcionamento (ver 5.2.1 e 5.2.2), ambas podem ser muito condicionantes 
no dimensionamento da estrutura, destacando-se a preponderância da fase construtiva. Nesta fase, 
decisões como o processo de montagem/lançamento ou limitação da deformação por questões funcionais 
e operacionais influenciam critérios de dimensionamento. 

Para a fase de exploração, os critérios de dimensionamento são influenciados pelas cargas atuantes e 
pela atuação do OPS. Podendo ser considerada uma ação favorável e sendo por isso não majorada ou 
mesmo minorada (adoção de coeficiente de minoração de 0,9) (EC0, 2009), o OPS será dimensionado 
considerando critérios de conceção e dimensionamento definidos pelo projetista da estrutura orgânica.  

Resumidamente, caberá ao projetista, face às condicionantes das fases de funcionamento da ponte, 
definir critérios adicionais àqueles já introduzidos no Capítulo 3, nomeadamente: 
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Fase de Lançamento: 

- eventuais ações acidentais;  

- coeficientes de segurança; 

- combinações de Ações; 

- limites de Deformação. 

Fase de Utilização: 

- definição da classe da ponte provisória (sobrecarga rodoviária);  

- definição dos critérios de funcionamento do OPS. 

No que se refere a este último, é possível enumerar vários critérios possíveis de funcionamento do OPS. 
Como foi referido no Capítulo 4, nas aplicações de OPS em cimbres a deformação a meio-vão tem sido 
utilizada como secção de controlo, sendo que o sistema atua quando uma determinada deformação (pré-
definida) é atingida. O OPS é utilizado para nivelar a estrutura e posteriormente “zerado”, sendo que a 
partir desse momento o OPS atua respondendo à deformação causada pelo carregamento. 

No que se refere às pontes provisórias, o projetista poderá manter o critério até à data implementada, ou 
alternativamente, definir outros critérios como aqueles que se apresentam abaixo, considerando a 
possibilidade de os combinar entre si: 

- colocação dos elementos do tabuleiro antes ou após o nivelamento da estrutura principal da ponte;  

- contra flecha máxima a ser aplicada na conclusão da fase de montagem; 

- limite mínimo de carga para a atuação do OPS; 

- flecha máxima admissível sem aplicação de OPS; 

- flecha máxima admissível com aplicação de OPS. 

Refira-se que estes são critérios possíveis de adotar numa estrutura orgânica e que condicionam todos 
os elementos constituintes da mesma, e não apenas a estrutura base da ponte.  

 

5.6. EFEITOS DINÂMICOS 

A análise dinâmica da ponte provisória deverá contemplar a análise das várias fases, 
montagem/lançamento e serviço. Durante a fase de serviço importa distinguir a análise da estrutura com 
comportamento passivo, ou seja considerando-a com pré-esforço passivo, e com comportamento ativo, 
isto é, com pré-esforço ativo. Durante a fase de montagem, a dinâmica da estrutura terá de ser compatível 
com as ações ambientais e com cargas rolantes associadas a sistemas de montagem do tabuleiro ou de 
outros elementos. Na fase de serviço, a análise dinâmica dependerá de diversos fatores e do estado do 
sistema orgânico (passivo ou ativo). Enquanto no estado passivo, deverão ser verificados os efeitos 
dinâmicos da passagem dos veículos tendo em consideração a velocidade de passagem, as imperfeições 
do pavimento, e as características dos veículos, no estado ativo, para além de atender aos aspetos sob 
análise durante a fase passiva, deverá ser analisada a velocidade de reação e a frequência de atuação do 
OPS e a eventual interação desta com a frequência própria da estrutura e a frequência do carregamento.  

Em fase de projeto duma ponte, e de forma a simplificar a sua análise, é corrente substituir as ações 
dinâmicas por ações estáticas equivalentes. Estas últimas são constituídas por modelos de cargas 
majoradas por um fator de amplificação dinâmica, para atender aos efeitos dinâmicos. Esta forma de 
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considerar a ação dinâmica é proposta na maior parte das normas de dimensionamento de pontes, e 
utilizada em conjunto com os modelos de cargas de tráfego, deverão cobrir os efeitos dinâmicos da 
estrutura em termos de deslocamentos, esforços ou deformações (Calçada, 2001).  

Desde meados do séc. XIX que o comportamento dinâmico de pontes sob a ação de cargas de tráfego 
tem sido alvo de vários estudos analíticos e experimentais. Tal facto assentou na necessidade de 
responder a vários colapsos de pontes ferroviárias em Inglaterra ocorridos na primeira metade desse 
século. Desde então, diversos estudos foram desenvolvidos com o objetivo de estudar o tema das 
amplificações dinâmicas, tendo-se gradualmente observado e concluído sobre vários aspetos, os quais 
se apresentam resumidamente (Calçada, 2001):  

- Em 1889, Souleyre chegou à conclusão que a amplificação dinâmica decresce com o aumento do vão 
da ponte; 

- Deslandres, em 1892, concluiu que para pequenas amplitudes do carregamento, por exemplo o trote 
dos cavalos, podem produzir-se vibrações de larga amplitude quando a frequência da excitação coincide 
com a frequência fundamental da estrutura; 

- Em 1928, Fuller, com base nos primeiros trabalhos experimentais dedicados exclusivamente ao 
comportamento de pontes rodoviárias, colocou em causa a dependência do coeficiente de impacto do 
vão da ponte, tal como tinha sido proposto para as pontes ferroviárias. Para pontes com vão até 12m, 
propôs um coeficiente de 25%. Também a partir dos seus trabalhos experimentais, foram apresentadas 
as primeiras referências às propriedades dos veículos, tipos de pneus e irregularidades do pavimento; 

- Vários autores (Timoshenko – 1922 e 1929, Inglis – 1934, Hillerborg – 1948, Kolousek – 1956), 
propuseram a introdução de forças de carácter impulsivo e consideração do amortecimento da ponte nos 
modelos de análise teórica; 

- Em 1956, a Highway Research Board, através dum dos seus boletins, aborda pela primeira vez a 
origem da ressonância da estrutura se dever à coincidência entre a frequência fundamental da ponte e da 
ação, quando o tempo entre a passagem dos diversos eixos do veículo num determinado ponto iguala o 
período fundamental de vibração da ponte, assim como a influência das condições de movimento iniciais 
do veículo e a medição das frequências de vibração do veículo.  

- Oehler, em 1957, verificou através de ensaios em 15 pontes rodoviárias com frequências entre os 4,3Hz 
e os 8,1Hz que, regra geral, as pontes com menores frequências registavam as maiores amplificações 
dinâmicas;  

- Em 1961, a AASHO (atual AASHTO) realizou um extenso programa de ensaios que totalizou 1900 
passagens em 15 pontes, com 14 veículos de teste distintos, que permitiu verificar a importância dos 
parâmetros relacionados com o veículo, em especial das suspensões, e da irregularidade do pavimento 
na resposta dinâmica das pontes rodoviárias; 

- Em 1962, Wright et al., verificaram que a amplificação dinâmica numa ponte com frequência de 
2,15Hz, pode ser reduzida em 70% com a aplicação dum pavimento liso face a um pavimento rugoso; 

Desde a segunda metade do séc. XX, foram desenvolvidos em vários países, nomeadamente Canadá, 
Estados Unidos e Suíça entre outros, diversos estudos experimentais baseados em ensaios dinâmicos e 
em amostras consideráveis de pontes rodoviárias. Estes estudos tiveram em consideração vários 
parâmetros como o tipo de suspensão dos veículos, a frequência da caixa dos veículos, a frequência dos 
eixos, o vão das pontes, as irregularidades do pavimento, etc., sendo que simultaneamente foram 
desenvolvidos vários modelos numéricos dinâmicos, mais ou menos complexos, para simularem os 
vários tipos de suspensão e a sua interação com a ponte. Estes modelos tiveram como principal objetivo 
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definir fatores de amplificação dinâmica a adotar em diferentes tipos de pontes, que se encontram 
atualmente referidos em algumas normas (por exemplo na norma canadiana CHBDC, ou a norma suíça 
640 521 (Calçada, 2001).    
 

5.6.1. AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA 

A amplificação dinâmica é um fenómeno que ocorre quando as vibrações induzidas por uma carga 
dinâmica (por exemplo um veículo) sobre uma estrutura, provocam esforços ou deslocamentos 
superiores àqueles que seriam provocados pela mesma carga aplicada de uma forma estática.   

No caso das pontes, a amplificação dinâmica e o efeito dinâmico resultante da passagem de um veículo 
sobre estas, pode ser simulado através dum sistema constituído por uma massa suspensa por intermédio 
de uma mola e de um amortecedor. Quando o veículo circula ao longo duma estrada com um perfil 
horizontal e liso, a massa descreve uma trajetória horizontal, pelo que a força nos pneus é constante. 
Quando o veículo entra na ponte, e à medida que avança, a ponte deforma-se alterando o seu perfil 
inicial (horizontal). Considerando que o veículo contacta permanentemente com a ponte, a alteração do 
perfil traduz-se num deslocamento da roda do veículo, e portanto num deslocamento relativo na 
suspensão. Este deslocamento provoca forças elásticas e de amortecimento que atuam diretamente sobre 
a massa do veículo, provocando a sua vibração e consequente alteração da força de interação entre o 
veículo e a ponte. A ponte tende a adotar uma nova configuração, de que resultam novas forças elásticas, 
de inércia e de amortecimento. Por sua vez, os movimentos do veículo são influenciados pela nova 
configuração da ponte, resultando em novas forças de interação. Este processo de ajuste sucessivo ocorre 
ao longo do percurso do veículo até à sua saída da ponte (Calçada, 2001).  

 

Figura 5.27 – Ilustração da passagem dum veículo sobre uma ponte (perfil liso) (Calçada, 2001) 

De facto, e atendendo às condições correntes, o perfil das estradas não é horizontal e liso devido às 
irregularidades do pavimento. Estas provocam a vibração do veículo ao longo do percurso, seja nos 
acessos à ponte, seja sobre a ponte. Assim, quando o veículo entra na ponte já se encontra submetido a 
determinadas condições iniciais de movimento. Sobre a ponte, os movimentos do veículo correspondem 
à soma dos movimentos introduzidos pela irregularidade do pavimento e pela deformação da ponte. 

 

Figura 5.28 – Ilustração da passagem dum veículo sobre uma ponte (perfil irregular) (Calçada, 2001) 
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As vibrações do sistema ponte-veiculo podem ser afectadas por outras formas de excitação, 
nomeadamente as ações do vento, de arranque ou  frenagem dos veículos, da presença de outros veículos 
sobre a ponte, que contribuem para a alteração da intensidade da força de interação ponte-veículo. 
Assim, ponte e veículo constituem dois sistemas vibratórios, estreitamente acoplados. 

Decorrentes das vibrações induzidas pelo tráfego rodoviário em pontes, podem surgir problemas 
associados a fenómenos de amplificação dinâmica, de fadiga e conforto humano. No caso das pontes 
provisórias, estes dois últimos fenómenos, apesar de não desprezáveis, são menos relevantes face à 
amplificação dinâmica, atendendo ao carácter temporário da estrutura.  

De forma a traduzir graficamente a amplificação dinâmica, apresenta-se na Figura 5.29, a resposta 
dinâmica e “quase estática” (velocidade muito baixa) duma ponte, sob a ação dum veículo isolado, 
relativa ao deslocamento vertical a meio vão (Calçada, 2001).  

A amplificação dinâmica (DA – Dynamic Amplification) da resposta é obtida através da seguinte 
expressão: 

	
� = �������
���

                                                     (5-1) 

ou 

	
� = ���
���

- 1                                                         (5-2) 

 

onde ���� e ���� são os valores máximos das respostas dinâmicas  e estática.  Resolvendo a expressão 
5-2 em ordem à resposta dinâmica, verifica-se que a amplificação dinâmica traduz o incremento relativo 
da resposta dinâmica em relação à resposta estática. Assim: 

 

���� = ����(1 + 
�) 	                                           (5-3) 

 

Onde (1+DA) é denominado por fator de amplificação dinâmica (DAF – Dynamic Amplification 
Factor), sendo que: 

 

	
� = ���
���

                                                           (5-4) 
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Figura 5.29 – Ilustração de resposta estática e dinâmica duma ponte (Calçada, 2001) (Kim et al., 2005) 

 

O DAF pode ser avaliado de forma experimental ou numericamente. No que concerne à forma 
experimental, é necessária a obtenção das respostas dinâmica e estática máximas. A resposta dinâmica 
máxima pode ser obtida tomando diretamente o valor máximo da série medida experimentalmente, 
desde que seja usado equipamento que permita medições dinâmicas (taxa de amostragem elevada).  

A resposta estática máxima pode ser obtida tomando o máximo da série determinada por intermédio de 
um dos seguintes procedimentos: (Calçada, 2001)  

Realizando um ensaio quase estático (veículo movendo-se a baixas velocidades <15km/h); 

i) Aplicando filtros digitais por forma a eliminar as componentes dinâmicas do sinal; 
ii)  Numericamente, com base num conjunto de análises estáticas, em que a ponte é solicitada 

pelas cargas relativas ao veículo, colocadas nas diversas posições ocupadas pelo veículo 
durante a passagem. 

A avaliação da resposta dinâmica da ponte pode ser obtida através duma análise dinâmica efetuada num 
modelo numérico do sistema ponte-veículo. Esta análise pode ser realizada com base em metodologias 
alternativas: 

i) desprezando a interação ponte-veículo; 
ii)  considerando a interação ponte-veículo, mas desprezando o efeito das irregularidades do 

pavimento; 
iii)  considerando a interação ponte-veículo e o efeito das irregularidades. 

Y sta.máx 

resposta estática 
resposta dinâmica 

∆Y  DAF=∆Y / Y sta.máx. 

ciclo 

medida 

tempo resposta  
(flecha vertical) 

tsta tdyn 

Rsta Rdyn 



Estudo da Aplicação de Pré-esforço Orgânico em Pontes Provisórias 

 

5.27 
 

Alternativamente, a resposta estática pode ser obtida a partir duma análise dinâmica desprezando a 
interação ponte-veículo (i) e em que o amortecimento  e a massa da ponte são considerados nulos.   

As respostas estática e dinâmica são obtidas diretamente tomando os valores máximos das séries obtidas 
através das análises atrás referidas. 

Através dos valores máximos das séries, determinados através das análises referidas, obtém-se as 
respostas estática e dinâmica da ponte. 

É também corrente utilizar-se a designação de fator de impacto (IM – Impact Factor). Este fator tem o 
mesmo significado que a amplificação dinâmica (DA) sendo geralmente expresso em percentagem 
(Leslaw et al., 2006): 

!" =	#������
− 1% × 100%                                       (5-5) 

 

5.6.2. PARÂMETROS DO SISTEMA PONTE-VEÍCULOS 

Tal como já foi introduzido em 5.6, a resposta dinâmica do sistema ponte-veículos depende de alguns 
fatores, nomeadamente das características da ponte, do pavimento como elemento de interface entre 
ponte e veículos, e dos próprios veículos como fonte de excitação. (Calçada, 2001) 

 

5.6.2.1.Parâmetros da ponte 

Do ponto de vista dinâmico, o comportamento da estrutura duma ponte é condicionado pela sua rigidez, 
massa e amortecimento. (Calçada, 2001) 

No caso da rigidez duma ponte, esta depende principalmente dos seguintes aspetos: 

i) tipologia estrutural (viga, treliça, arco, pórtico, suspensa, atirantada, etc.); 
ii)  características geométricas (vãos e secções dos elementos); 
iii)  materiais constituintes (betão, metal, mistas, alvenaria ou madeira); 

Existem outros aspetos menos relevantes mas que podem influenciar a rigidez da ponte, nomeadamente 
a forma de apoio do tabuleiro nos pilares (através de aparelhos de apoio ou monolíticas), a existência de 
elementos estruturais secundários (carlingas, diafragmas, nervuras, etc.), ou ainda o grau de conexão 
(total ou parcial) entre os diversos elementos da estrutura ou entre os diferentes materiais numa dada 
secção mista.      

Em relação à massa da ponte, devem ser contabilizadas as massas dos elementos estruturais e não 
estruturais. Estas últimas, como a do pavimento, separadores, passeios, lancis, ou vigas de bordadura 
entre outras, podem ser assumidas como cargas uniformemente distribuídas longitudinalmente 
atendendo à forma como se distribuem na ponte, ao longo dessa direção. 

Relativamente ao amortecimento duma ponte em vibração, este está associado à dissipação de energia 
mecânica, podendo ser considerada como o resultado da conjugação das contribuições dos elementos 
estruturais, dos elementos não estruturais e da energia irradiada para o solo.  

O contributo dos elementos estruturais para o amortecimento é constituído por duas parcelas, uma 
referente ao amortecimento do material, e outra referente ao amortecimento localizado nas juntas ou 
apoios da estrutura. Na Tabela 5.1 apresentam-se alguns coeficientes de amortecimento viscosos 
equivalentes para materiais correntemente utilizados na construção de pontes rodoviárias. (Calçada, 
2001) 
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Tabela 5.1 – Coeficientes de amortecimento material (Calçada, 2001) (Zhenga et al., 2008)  

Material Amortecimento � (%) 

Betão armado 

Estado não fendilhado 

Estado fendilhado (níveis de tensão baixos)  

Estado fendilhado (níveis de tensão 
elevados) sem plastificação de armaduras 

 

0,7 – 1,0 

1,0 – 4,0 

0,5 – 0,8 

Betão armado pré-esforçado 

Estado não fendilhado 

Estado fendilhado  

 

0,4 – 0,7 

0,8 – 1,2 

Betão com agregados de borracha 1,2 – 2,4 

Aço 0,1 – 0,2 

Alumínio  0,2 – 0,4 

Compósitos 0,2 – 0,3 

 

No que se refere à contribuição dos elementos não estruturais para o amortecimento, esta depende do 
seu número, tipo e dimensões relativas. Existe ainda o contributo não desprezável para o amortecimento 
da dissipação de energia por irradiação para o solo. Através da utilização da infraestrutura da ponte 
(pilares e fundação) as vibrações induzidas ao nível do tabuleiro (super estrutura) são transmitidas ao 
solo. 

Outro parâmetro da ponte que tem influência no seu comportamento dinâmico é o seu vão máximo. De 
facto, diversos estudos experimentais têm sido realizados de forma a avaliar a relação entre a frequência 
fundamental da ponte (F) e o vão máximo (L), tendo permitido a apresentação de correlações entre estes 
dois parâmetros, nomeadamente  = 90,6,�-,./0, válida para vãos entre os 10 e os 90m (obtida a partir 

duma amostra com mais de 200 pontes construídas na Suiça), 1	 = 22-
3  para pontes atirantadas 

(Calçada, 2001).  

 

5.6.2.2.Parâmetros do pavimento 

As irregularidades do pavimento são um fator relevante na resposta dinâmica do sistema ponte-veículos. 
Em geral, as imperfeições existentes ao longo do desenvolvimento longitudinal são aquelas que têm 
maior influência, atendendo a que os veículos se deslocam paralelamente a essa direção. As 
irregularidades do pavimento podem ter também origem em assentamentos de apoio, flechas provocadas 
por ações permanentes ou contra-flechas não compensadas, entre outras.   

No caso das pontes provisórias, o pavimento é geralmente constituído por um conjunto de peças 
metálicas apoiadas na estrutura principal ou secundária da ponte. Este facto origina que existam 
irregularidades com uma distribuição aproximadamente uniforme ao longo da ponte. De alguns estudos 
experimentais realizados para análise do efeito das irregularidades no pavimento, distribuídas 
uniformemente, na dinâmica do veículo militar M977 HEMTT, verificou-se que irregularidades com 
dimensões superiores a 6,4mm induzem movimento no chassi, tendo por isso influência no 
comportamento do veículo (Calçada, 2001) (Jones, 1994).  
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Figura 5.30 – Veículo militar M977 HEMTT (NSN Center Uk, 2015) 

5.6.2.3.Parâmetros dos veículos 

No que se refere aos veículos, e em particular aos veículos pesados, pelos efeitos que provocam na 
estrutura, existe um conjunto de parâmetros que interessam à análise estática e dinâmica. Os principais 
parâmetros de que dependem os efeitos estáticos são: a composição do tráfego, a constituição e 
características dos veículos (peso bruto, peso por eixo e distâncias entre eixos), o volume de tráfego, e 
as distâncias entre veículos. Para os efeitos dinâmicos, para além dos parâmetros já referidos para os 
efeitos estáticos, importa a velocidade e a dinâmica dos veículos que depende essencialmente da 
suspensão e dos pneus. A frequência natural para suspensões em veículos equipados com pneus 
encontra-se geralmente no intervalo entre 10-15Hz (Calçada, 2001) (Jones, 1994).  

No caso dos veículos militares, existem vários intervalos de frequências relevantes, atendendo às 
especificidades da suspensão. De facto, e no âmbito do mesmo estudo referido na secção anterior, 
verificou-se que devido à constituição da suspensão do veículo M977 HEMTT e da sua ligação ao 
chassi, ele apresenta 3 frequências naturais entre os 2-3Hz, condicionada pelo chassi, e entre os 6-7Hz 
e os 12-13Hz, condicionada pela suspensão (Calçada, 2001) (Jones, 1994). 

  

 
Figura 5.31 – Alçado esquemático da suspensão do veículo militar M977 HEMTT (Jones, 1994). 

Os veículos militares com lagartas apresentam características dinâmicas distintas daqueles equipados 
com pneus. Num estudo desenvolvido na Universidade do Michigan, recorrendo à modelação 
tridimensional em elementos finitos, obtiveram-se valores mais elevados de frequências naturais; a 
primeira frequência natural próxima dos 28Hz, sendo que a segunda tem um valor próximo dos 54Hz 
(Pierre et al., 2013).  
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Figura 5.32 – Ilustração dos aspetos que influenciam a dinâmica dum veículo de lagartas (Pierre et al., 2013) 

5.6.3. O EFEITO DINÂMICO NO DIMENSIONAMENTO DE PONTES RODOVIÁRIAS PROVISÓRIAS 

Durante a fase de projeto duma ponte rodoviária definitiva, as considerações sobre as ações a adotar no 
dimensionamento dependem da regulamentação nacional e/ou internacional adotada pelo país para o 
qual se está a projetar. No entanto, no que concerne aos efeitos dinâmicos provocados por cargas de 
tráfego, estes são normalmente contabilizados a partir dos efeitos estáticos majorados por um fator de 
amplificação dinâmica (DAF). No caso da legislação nacional ainda em vigor4 – Regulamento de 
Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA, 1983), encontra-se referido que os 
valores adotados para as sobrecargas são suficientes para atender aos efeitos dinâmicos, não estando por 
isso perfeitamente explícitos (Calçada, 2001).  

No caso da Parte 2 do Eurocódigo 1 (EN 1991-2:2003), são definidas as ações relacionadas com o 
tráfego a considerar no dimensionamento de pontes. Para o tráfego rodoviário são apresentados quatro 
modelos de carga aplicáveis em pontes com vãos até 200m que já incluem as amplificações dinâmicas 
determinadas para pavimentos de média qualidade (com irregularidades) e veículos com suspensões 
pneumáticas, para além de outros fatores. Para vãos superiores a 200m, a EN 1991-2:2003 remete para 
o anexo nacional e para a possibilidade de serem definidos modelos de carga específicos que deverão 
ser definidos pelo Dono de Obra (EC1, 2003).  

Outras normas como a Standard Specifications for Highway Bridges da AASHTO (E.U.A.), apresentam 
fatores de amplificação dinâmica (Tabela 5.2) a serem aplicados ao veículo tipo ou ao eixo duplo tipo e 
dependendo do elemento estrutural em análise. A sobrecarga rodoviária considerada nesta norma 
consiste ainda na combinação das ações do veículo tipo ou eixo duplo tipo com uma carga 

                                                      

 

 

 
4 Não tendo sido revogado, o Decreto-Lei n.º 235/83º (RSA),  continua a ser a legislação que terá de ser 
obrigatoriamente cumprida em Portugal. No caso do Eurocódigo 1 – Ações em Estruturas (NP EN 1991) apenas 
algumas partes foram traduzidas. A Parte 2 referente a ações em pontes encontra-se incluída no conjunto de 
documentos ainda não traduzidos. 

interação 
roda-lagarta- terreno 

motor 
Lagarta – roda dentada 

Vibração da lagarta 
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uniformemente distribuída longitudinalmente e numa faixa transversal de 3,0m (10ft), designada por 
carga de via. No caso desta última carga, o valor a adotar já considera os efeitos dinâmicos. 

 
 Elemento DAF 

Juntas do tabuleiro (todos os estados limite) 1,75 

Restantes elementos  

- Estado limite de fadiga ou fratura 

- Restantes estados limites 

1,15 

1,33 

Tabela 5.2 – Fatores de amplificação dinâmica (DAF) segundo AASHTO (Calçada, 2001) 

 
A norma canadiana CAN/CSA-S6-00 apresenta algumas semelhanças com a norma americana 
nomeadamente na consideração de afetar a ação do veículo pelo DAF, mas não afetar a carga de via. No 
entanto, esta norma apresenta considerações bem distintas relativas à imposição de flechas limite 
associadas a valores limite de acelerações, que em fase de projeto são consideravelmente mais difíceis 
de determinar que as deformações. Os limites de aceleração e por conseguinte de flecha depende da 
intensidade de utilização de peões (Calçada, 2001).                        

 
Figura 5.33 – Limites de vibração excessiva em função de limites da deformação (Calçada, 2001) 

A quantificação do efeito dinâmico da ação rodoviária em pontes provisórias poderá ser efetuada 
recorrendo-se a fatores de majoração dos efeitos das ações estáticas. No caso da circulação de veículos 
sobre a ponte ser limitada a velocidades baixas v<40 km/h, então essa majoração pode eventualmente 
ser nula, dependendo de outros fatores, nomeadamente das irregularidades do pavimento e da distância 
entre eixos dos veículos.   

 

5.6.4. O EFEITO DINÂMICO NO DIMENSIONAMENTO DE PONTES PROVISÓRIAS COM OPS 

No caso duma ponte provisória com OPS, a rigidez e consequentemente a frequência varia ao longo do 
carregamento atendendo à variação das componentes material e geométrica da rigidez. A rigidez do 
sistema estrutural varia (aumenta) com o incremento da força nos cabos (efeito do pré-esforço) e a 
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rigidez geométrica aumenta5 com a variação da posição do cabo face à estrutura base da ponte (aumento 
da excentricidade do cabo). Assim, esta variação da rigidez e consequentemente da frequência própria 
da estrutura deverá ser avaliada e analisada a sua sensibilidade (excitabilidade) durante todo o 
carregamento. 

Após a análise da variação da rigidez, importa também avaliar a frequência de atuação do sistema OPS 
para as velocidades de projeto. O sistema OPS, não deverá ser ele próprio uma fonte de excitação à 
estrutura, sendo por isso necessário que o algoritmo de controlo seja definido atendendo a este 
fenómeno.             

   

5.7. ALGORITMOS DE CONTROLO 

Tal como apresentado no Capítulo 4 (ver 4.2.11.3), o OPS instalado em cimbres tem como base um 
algoritmo do tipo feedback control, que executa incrementos unitários no curso do atuador (output) 
exclusivamente com base na deformação estática a meio vão (input), e não atendendo a aspetos como o 
atraso na resposta do sistema de controlo ou na interação dinâmica entre o carregamento e o sistema. A 
aplicação de OPS em pontes provisórias implica o desenvolvimento dum novo algoritmo ou eventual 
adaptação do atual, que atenda às características específicas do tipo de carregamento - carga rolante 
(velocidade de circulação, frequência, etc.) a que este tipo de estruturas estão sujeitas, ao número de 
atuadores, e ao número de secções de controlo. Verificando-se que o algoritmo de controlo é dependente 
da estratégia de controlo definida para pontes provisórias e das características da própria estrutura. 
Apresenta-se este assunto de forma mais detalhada no Capítulo 6. 

  

                                                      

 

 

 
5 Para o modelo apresentado no Capítulo 6 
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GLOSSÁRIO 

Aacid – ação acidental 

αcr – parâmetro de carga crítica 

DSB – Dry Support Bridge 

δq – deformação no plano do sistema de contraventamento devido a sobrecargas (q) acrescidas 
de outras ações externas calculadas a partir duma análise de primeira ordem  

e  – excentricidade dos cabos de pré-esforço 

e0 – imperfeição geométrica inicial   

EF – Elementos finitos 

fy – tensão de cedência  

FOPS  – força de pré-esforço do OPS 

Fcorda – Resultante dos esforços axiais nas cordas superiores F������ – OPS instalado com força base F�á
��� – OPS instalado com força máxima   

FS – Fator de segurança 

η  – Rendimento 

L – Vão da ponte 

m – o nº de elementos comprimidos a estabilizar (2 cordas superiores). 

µ – Coeficiente de atrito 

M – Momentos fletores  

Mud – Ação da lama 

MLC – Military Load Class 

Ned – Esforço axial no banzo comprimido 

PP – Peso próprio 

Pot – Potência 

PMáx – Pressão máxima  

PPav  – Peso do pavimento  

qd – Cargas laterais equivalentes  

RCP – Restantes cargas permanentes  

SC – Sobrecarga 

T – Temperatura 

tanálise – Tempo para processamento da informação e transmissão de atuação, aqui designado 
como tempo de análise 

V – Esforço transverso 
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vatuação  – Velocidade de atuação do hidráulico 

VT – Veículo tipo  

W – Ação do vento 

WIM – Weigh-in-motion systems 

W1 – Ação do vento em serviço 

W2 – Ação acidental do vento 

z  – Distancia entre eixos da corda superior e inferior 
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6. 
CASO DE ESTUDO – 

DIMENSIONAMENTO DE PONTES 
PROVISÓRIAS COM OPS PARA 

VÃOS ATÉ 80M 
 
 

6.1. INTRODUÇÃO 

O presente capítulo refere-se à conceção e dimensionamento de pontes provisórias com OPS para vãos 
até 80m. Apresentam-se as várias fases de desenvolvimento da ponte com o sistema de controlo ativo 
integrado, efetua-se uma análise do comportamento da estrutura orgânica e retiram-se ilações acerca da 
aplicação do OPS em pontes provisórias. 

 

 OBJETIVOS 

O desenvolvimento duma ponte provisória para vãos até 80m tem como principal objetivo criar um 
produto com elevado potencial comercial para responder a situações excepcionais, provocadas por 
contingências sócio-económicas, eventos climáticos excecionais ou ações militares. Este produto 
pretende enquadrar-se numa gama de vãos (>50m) para a  qual, até ao momento, não é conhecida no 
mercado específico das pontes provisórias uma oferta que conjugue esses vãos com a rapidez de 
montagem.  

De facto e conforme apresentado no Capítulo 2, para além das pontes de assalto em que a sua montagem 
demora poucos  minutos (em geral <10min.), estando no entanto limitadas a vãos de aproximadamente 
de 30m, as pontes de apoio/logística atingem vãos até 50m com um tempo de montagem anunciado 
inferior a 90min. Acima desta gama de vãos, a montagem implica, em geral, duração superior a um dia 
e o recurso a equipamentos de elevação ou de empurre. Existem, por exemplo, pontes de caráter 
provisório que atingem os 70m de vão mas a sua montagem demora vários dias e são dimensionadas 
para cada caso específico. Em 2003, foi montada uma ponte provisória no Kosovo com 81m (NATO, 
2004). 

Analisando-se a oferta atualmente existente no mercado, verifica-se que várias pontes permitem a 
passagem de veículos MLC120. Julga-se por isso, ser este também um objetivo a alcançar com a ponte 
provisória que aqui se desenvolve. 

Assim sendo, definem-se como principais objetivos a conceção e dimensionamento de uma ponte 
provisória que atinja os 80m de vão com um processo de montagem com duração de um dia solar (12h 
a14h) e para uma classe de véiculos MLC120. 
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Tabela 6.1 – Estudos preliminares sobre a aplicação de OPS em pontes provisórias 

Solução Estrutural Características Básicas 

78 m
 

Peso aproximado – 135 toneladas 

Curso / Força por atuador OPS – 150mm / 
220ton  

Altura da viga – 4,3m + 4,65m (escoras) 

Deformação Máxima sem OPS (PP) – 250mm 

18 m 42 m

78 m
 

Peso aproximado – 140 toneladas 

Curso / Força por atuador OPS – 120mm / 
160ton 

Altura da viga – 4,3m + 15,0m (mastros) 

Deformação Máxima sem OPS (PP) – 250mm 

78 m
 

Peso aproximado – 105 toneladas 

Curso / Força por atuador OPS – 200mm / 
180ton 

Altura da viga – 4,3m + 6.0m (flecha) 

Deformação Máxima sem OPS (PP) – 290mm 

78 m
 

Peso aproximado – 105 toneladas 

Curso / Força por atuador OPS – 500mm / 
160ton 

Altura da viga – 4,3m + 8.3m (escoras) 

Deformação Máxima sem OPS (PP) – 160mm 

78 m
 

Peso aproximado – 120 toneladas 

Curso / Força por atuador OPS – 260mm / 
215ton 

Altura da viga – var. 4,3 - 10.3m  

Deformação Máxima sem OPS (PP) – 165mm 

78 m
 

Peso aproximado – 120 toneladas 

Curso / Força por atuador OPS – 360mm / 
315ton 

Altura da viga – var. 3,25 - 7.55m  

Deformação Máxima sem OPS (PP) – 165mm 

 

A fim de introduzir o leitor num trabalho preliminar desenvolvido de forma a avaliar diferentes soluções 
estruturais, apresentam-se na Tabela 6.1 alguns estudos concetuais de pontes provisórias com vão de 
80m. O traçado dos cabos de OPS (reto, triangular ou trapezoidal) aplicado em cada solução estrutural 
atende à forma em que a sua ação é mais efetiva.  
 

 

 

80m

80m

18m 44m

80m 

80m 

80m

80m
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6.2. CONCEÇÃO 

 ASPETOS GERAIS 

Tendo em conta os objetivos apresentados em 6.1.1, procura-se conferir elevada versatilidade, 
funcionalidade e operacionalidade em todas as operações associadas à montagem e funcionamento da 
ponte provisória. Apresentam-se algumas das principais premissas consideradas como “linhas guia” em 
fase de conceção da ponte provisória com OPS:  

• Possibilidade de ser utilizada para fins civis e militares, sendo classificada como MLC120; 

• Uma única via para circulação alternada de veículos; 

• Viabilização da montagem da estrutura unicamente a partir de um dos encontros; 

• Reduzir o número total de elementos para materialização da estrutura; 

• Estrutura modular que permita a execução de diferentes vãos, menores ou iguais a 80m; 

• Homogeneizar os elementos, minimizando o número de elementos diferentes; 

• Controlo do peso da estrutura considerando a possibilidade de recurso a materiais não 
correntes (aços de ultra alta resistência, aluminio estrutural, compósitos) e aplicação do 
sistema OPS; 

• Ligações estruturais simples, cuja materialização seja rápida e envolva o menor número 
possivel de meios auxiliares; 

• Pavimento de rápida montagem, modular e leve; 

• Assegurar que todo o equipamento se consegue transportar por via terrestre ou via maritima, 
ou mesmo aérea, evitando ou minimizando  operações com transportes de medidas não 
standards. 

 

 INFLUÊNCIA DO OPS NA CONCEÇÃO 

Conforme já foi referido no Capítulo 4, a conceção duma estrutura orgânica é efetuada de forma 
integrada, não devendo ser o OPS tratado como um reforço da estrutura colocado à posteriori em fase 
de dimensionamento, mas como um componente integrante da estrutura e como tal considerado desde a 
fase de conceção.  

Assim, desde a fase inicial deverá ser considerada a ação do OPS na conceção geral da ponte provisória, 
a definição do traçado dos cabos, localização dos pontos de desvio (selas e/ou escoras) e pontos de 
amarração.  

O OPS introduz uma ação perpendicular ao eixo longitudinal da ponte e de sinal contrário às ações das 
cargas permanentes e sobrecargas, e simultaneamente esforço axial de compressão. Este último aspeto, 
implica uma atenta análise a fenómenos de instabilidade global da ponte, para além da análise local de 
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peças comprimidas, em que o seu desempenho seja condicionante para o funcionamento global, 
nomeadamente as escoras de desvio. 

 

6.2.2.1.Atuação do sistema OPS 

Conforme abordado em 5.2. a atuação do OPS numa ponte provisória deve ser avaliada tendo em 
consideração vários fatores e em particular compreendendo o fim da sua utilização - civil ou militar. 
Atendendo ao caráter provisório da estrutura e à possibilidade de ser instalada em qualquer local, podem 
ser definidos modos de atuação distintos, com implicações estruturais também distintas. 

No caso da solução de ponte provisória a que este capítulo se dedica, definiu-se concetualmente que o 
sistema OPS terá dois modos de atuação distintos: modo 1 – funcionamento passivo, e modo 2 – 
funcionamento ativo. Esta distinção entre modos, apresenta como principal vantagem não fazer 
depender a capacidade de carga da ponte da atuação do sistema OPS, para qualquer nível de 
carregamento. Assim, e por conseguinte, é também expectável que se diminuam as exigências ao sistema 
OPS, permitindo simultaneamente que até um determinado nível de carga não existam restrições 
especiais, nomeadamente no que se refere à velocidade de circulação na ponte.   

 

6.2.2.2.Modos de atuação 

No modo 1, é aplicado um pré-esforço inicial na estrutura para que a resposta desta se desenvolva de 
forma passiva até um determinado nível de carga. Durante o modo 1, o sistema mantém-se em stand-by 
até esse nível de carga ser excedido. Definiu-se o veículo MLC60 como o limite de carga a partir do 
qual o sistema passa do modo 1 (stand-by) para o modo 2 (on).  

No modo 2, o sistema encontra-se em modo automático, respondendo à solicitação exterior de acordo 
com o algoritmo de controlo, tendo-se definido como carregamento máximo o veículo MLC120. 

A utilização da Military Load Class (MLC) para definição do limite entre os modos 1 e 2 é justificada 
pela intenção de que este equipamento seja, também, utilizado para fins militares. Este assunto, assim 
como uma correspondência entre cargas militares e cargas rodoviárias é abordado em 6.3. Naturalmente 
este pressuposto pode ser alterado em função das circunstâncias.  

 

 INFLUÊNCIA DO PROCESSO CONSTRUTIVO  

A definição do processo construtivo/montagem duma ponte provisória é fundamental na conceção geral 
da estrutura e no tempo total para entrada em serviço. A montagem pode ser mais ou menos 
condicionante para o dimensionamento da estrutura dependendo das premissas iniciais, nomeadamente: 

• Montagem a partir de uma ou das duas margens; 

• Lançamento da estrutura a partir duma margem por deslocamentos sucessivos; 

• Montagem da estrutura a partir duma margem por avanços sucessivos; 

• Recurso a meios de elevação auxiliares para suspensão total ou parcial da estrutura; 

• Utilização de estrutura provisória que permita a montagem da ponte sobre a mesma; 

• Montagem por movimento basculante (preferencialmente horizontal); 

• Outros (incluindo combinações dos anteriores). 
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O processo construtivo duma ponte, provisória ou definitiva, tem uma influência muito significativa na 
conceção geral da estrutura e no seu dimensionamento. Atendendo que, no caso das pontes provisórias, 
os equipamentos auxiliares e o tempo de montagem assumem particular relevância para a otimização do 
peso da estrutura, deve o processo construtivo ser alvo de análise detalhada. 

Considerando alguns dos processos construtivos de pontes mais correntes, nomeadamente cimbre ao 
solo, utilização de cimbres autolançáveis, por avanços sucessivos, ou por deslocamentos sucessivos, 
verifica-se naturalmente que quanto “mais apoio” existe da estrutura de suporte, menor é a influência 
do processo construtivo no dimensionamento e conceção, podendo no caso dos cimbres ao solo ser, tal 
efeito, desprezável.  

Analisando o caso dos tabuleiros vigados pré-fabricados de um único vão com rotação livre sobre o 
apoio em torno dum eixo transversal às vigas, são normalmente montados recorrendo a uma ou duas 
gruas móveis que os eleva nas extremidades, ou a terços de vão dependendo do comprimento das vigas. 
Caso a elevação seja nas extremidades (situação corrente), a influência do processo construtivo é 
desprezável, mas se a elevação for efetuada a terços de vão, os esforços (momentos negativos) que 
existirão na viga durante o processo de montagem já devem ser considerados no dimensionamento da 
estrutura.   

 
Figura 6.1 – Elevação de viga pré-fabricada com recurso a duas gruas móveis (Resende, 2012) 

 
Pretendendo-se que a ponte provisória apresentada no corrente capítulo tenha apenas um único vão com 
80m de comprimento e que esta seja montada a partir duma margem, os processos construtivos correntes 
de maior aplicabilidade seriam o de avanços sucessivos e o de deslocamentos sucessivos, este último 
aplicado na montagem das pontes Bailey (ver Figura 2.42). Qualquer um destes processos, introduz 
esforços significativos de sinal contrário àqueles que se verificarão durante a fase de serviço, tendo por 
isso um impacto considerável na conceção e dimensionamento das secções.  

 
Figura 6.2 – Esquema de montagem duma ponte provisória por avanços sucessivos 
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Observando-se algumas das pontes de logística ou de comunicação introduzidas no Capítulo 2, verifica-
se que na sua maioria utilizam estruturas auxiliares que minimizam a influência do processo de 
montagem na conceção da ponte.  

No caso das pontes DSB (ver 2.3.3.1), o processo construtivo permite que a estrutura da ponte tenha 
esforços de flexão (devido à ação do peso próprio) com o mesmo sinal promovido pelas ações em 
serviço. Este aspeto possibilita a otimização estrutural. 

No caso da Eurobridge, a influência do processo construtivo é ainda menor atendendo que a ponte se 
apoia integralmente na viga provisória, estando sujeita apenas a flexão transversal decorrente da forma 
como a ponte se apoia na viga. 

Assim, e de forma a minimizar o impacto do processo construtivo/montagem da ponte provisória na sua 
conceção e dimensionamento, interessa que esse processo dependa duma estrutura provisória com 
capacidade para suportar a ponte, reduzindo assim os esforços decorrentes dessa fase. No Capítulo 5 
(ver 5.2.1.) apresentam-se alguns dos processos construtivos estudados. 

Tal como referido em 6.1.1, pretende-se que a ponte seja montada durante as horas solares dum dia. Este 
aspeto, deverá ser igualmente atendido aquando da conceção do processo de montagem. 

 

 GEOMETRIA LONGITUDINAL E TRANSVERSAL 

Quanto à geometria da ponte, consideram-se na fase de conceção dois aspetos relevantes e 
condicionantes: 

• Longitudinalmente a ponte deve permitir vencer um vão teórico máximo (ver 3.3.1.) de 80m;  

 

 
   Figura 6.3 – Vão teórico da ponte provisória 

 

• O perfil transversal da ponte deve permitir a passagem de veículos civis (tráfego leve e pesado) 
e veículos militares da classe MLC120.  

80,0 m
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   Figura 6.4 – Distância entre eixos e largura de rodados (wheeled)/lagartas (tracked) dos veículos tipo MLC60 e 

MLC120 segundo STANAG 2021 (Agreement, 2006) 

 

A STANAG 2021 refere que a secção transversal da ponte provisória deve garantir uma altura livre de 
5,0m. Sendo esta referência particularmente condicionante para secções em caixão treliçado (alma 
vazada) em que os veículos circulam no interior do mesmo. Em fase de conceção privilegiou-se a 
possibilidade dos veículos circularem sobre o banzo superior. Esta possibilidade, tem benefícios para a 
otimização dos elementos transversais que suportam o pavimento, atendendo que as almas do caixão 
podem ser alinhadas sob os eixos dos carregamentos mais condicionantes, diminuindo desta forma os 
esforços de flexão transversais.  

                     
   Figura 6.5 – Posicionamento dos veículos no caixão; ao nível do banzo superior (à esquerda) e ao nível do 

banzo inferior à direita (Agreement, 2006) 

 

• A geometria longitudinal e transversal, devem ser compatíveis com a modularidade pretendida 
para a ponte provisória para que possa ser utilizada numa gama alargada de vãos. 
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 MATERIAIS 

A escolha dos materiais estruturais deve ser realizada atendendo a vários critérios, nomeadamente 
resistência, durabilidade, módulo de elasticidade e peso específico. As pontes provisórias apresentam 
componentes com solicitações distintas, recorrendo-se por isso a materiais estruturais distintos. Assim, 
considerando-se que a ponte provisória enquanto sistema é composta pelo equipamento de lançamento 
ou montagem, pela estrutura da ponte e pelo “pavimento”, é expectável que diferentes materiais 
estruturais com especificações concretas à sua aplicação sejam utilizados em fase de projeto.  

Em fase de conceção deve ser equacionada a aplicação de diversos tipos de materiais estruturais, tirando 
partido das melhores características de cada um consoante o elemento onde será utilizado. Assim, 
consideram-se como possíveis materiais de aplicação os aços de alta resistência (S355, S420 e S460), 
os aços de ultra alta resistência (com tensões de cedência superiores a 600MPa), alumínio e materiais 
compósitos.  

 

 AÇÕES 

As ações devem ser definidas atendendo às várias fases de funcionamento da ponte provisória. Importa, 
por isso, distinguir aquelas que atuam em cada uma dessas fases: fase construtiva e fase de serviço.   

 

6.2.6.1.Fase construtiva 

Na fase construtiva as ações a considerar são o peso próprio (PP) da estrutura principal e de alguns 
elementos secundários que são colocados ainda na fase de lançamento/montagem, o vento (W) 
atendendo à condição de situação transitória, e sobrecarga construtiva (SCconst). 

Não se considerou a ação do sismo devido à pequena duração da montagem. 

Durante esta fase, e dependendo se no processo de montagem da ponte intervém um equipamento de 
elevação ou empurre, podem ser consideradas ações acidentais (Aacid) relevantes para a verificação da 
segurança (resistência e estabilidade) desses equipamentos. Para essa verificação devem ser igualmente 
consideradas as ações do peso próprio e vento atuando sobre a estrutura do equipamento de montagem 
e da ponte provisória. 

As ações acidentais pretendem tratar cenários excecionais apresentados pelas normas e legislação 
aplicável, mas também cenários possíveis considerados pelos projetistas, caso a caso, em função das 
condições particulares de cada aplicação. 

  

6.2.6.2.Fase de utilização 

Na fase de utilização, devem ser consideradas as ações do peso próprio, restantes cargas permanentes 
(RCP), sobrecargas rodoviárias (SC), vento (W), lama (M), e eventuais ações acidentais (Aacid). As 
restantes cargas permanentes resultam de elementos estruturais secundários, estrutura do pavimento e 
eventuais revestimentos, e os componentes do OPS. A ação da temperatura (T) deverá ser igualmente 
considerada para dimensionamento dos apoios. 
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 FUNDAÇÕES 

As fundações da ponte provisória deverão ser concebidas para se apoiarem em terrenos com baixa 
capacidade de carga, como é o caso das areias soltas a medianamente compactas. Embora se apresente 
em 3.3.1. as tensões de contacto máximas que deverão ser consideradas no dimensionamento de 
fundações, julga-se que será prudente e garantia de maior versatilidade para utilização da ponte, 
considerar valores inferiores aos considerados pelo Trilateral Design and Test Code for Military 
Bridging and Gap-crossing Equipment (Hornbeck et al., 2005). Assim, em fase de conceção considera-
se uma tensão máxima de contacto de 100kPa e 150 kPa, para combinações de ELS e ELU 
respetivamente.   

Atendendo à possibilidade de existirem assentamentos diferenciais no mesmo encontro, o que 
introduziria um efeito de distorção da secção transversal, a fundação deverá contemplar um sistema 
hidráulico que permita efetuar a sua compensação durante as fases de montagem e de utilização.  

 

 TRANSPORTE 

Tal como referido em 6.2.1, logo em fase de conceção deve ser considerada a premissa de que uma 
ponte provisória pode ser montada em “qualquer local” do globo, sendo por isso a sua transportabilidade 
um aspeto fundamental. Assim, a dimensão dos elementos e equipamentos constituintes da ponte 
deverão ser compatíveis com o transporte corrente por via terrestre ou via maritima. Uma forma de 
garantir essa compatibilidade é ter como base os contentores utilizados para transporte marítimo e 
terrestre, nomeadamente os tipo open top 40’ que têm sido utilizados para transporte de elementos 
estruturais de cimbres. Estes contentores permitem o transporte de elementos com as seguintes 
dimensões máximas: 12,4m de comprimento, 2,3 metros de largura e 2,25 metros de altura1.  

 

 
Figura 6.6 – Contentor open top 40’ em transporte marítimo, ferroviário e rodoviário (CKVision, s.d.) (Leão, s.d.) 

(Cunha, 2013) (Storekit, s.d.)  

O transporte aéreo, embora com um custo consideravelmente superior ao dos restantes meios de 
transporte, deve ser considerado como uma alternativa para situações em que o tempo de colocação da 
ponte provisória assim o exija. A título de exemplo refere-se a utilização do Antonov An-225 Mriya2 (o 

                                                      

 

 

 
1 Dimensões interiores do contentor Open Top 40’ – 12,403 x 2.338m x 2.272m; Carga Máxima 25,181 kg  
2 Principais características – capacidade de carga 250ton., volume interior 1300m3, área de pavimento 280 m2, 
altura máxima 4,40m, largura máxima 6,40m e comprimento 43,3m.  
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avião de carga com maior capacidade – 250ton.), no transporte de camiões, buldózeres e tratores no 
auxílio prestado pelo governo japonês ao Haiti após o sismo ocorrido naquele país em fevereiro de 2010 
(AN-225, 2015).  

  

  
Figura 6.7 – Antonov  An-225  Mriya (AN-225, 2015) 

 

6.3. DIMENSIONAMENTO  

 DEFINIÇÃO DO PERFIL LONGITUDINAL E TRANSVERSAL 

Tendo sido estudadas várias hipóteses de soluções estruturais que atenderam aos aspetos referidos em 
6.2, fixou-se o conceito estrutural da ponte provisória numa solução de viga em caixão treliçado cuja 
plataforma de piso se localiza ao nível da corda superior, reforçada com introdução do sistema OPS. 
Nas  Figura 6.8 e Figura 6.9 pode-se observar o desenho da treliça, a localização da plataforma de 
pavimento e excentricidades dos cabos de pré-esforço do sistema OPS. 

 
    Figura 6.8 – Alçado da ponte provisória 

Comparativamente com os estudos preliminares apresentados na Tabela 6.1, esta solução apresenta 
como principal vantagem um menor peso (aprox. 93 ton.) para uma altura total de estrutura de 4m 
acrescidos de 2m de escoras de desvio. Prevê-se que os quatro atuadores (dois por cada alinhamento) 
tenham um curso de 750mm e uma força máxima de 72ton.   

 

80,0 m
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   Figura 6.9 – Corte transversal da ponte provisória  

Para aumentar a excentricidade do OPS, decidiu-se criar escoras de desvio com um comprimento 
mínimo de 2,0m. De forma a tirar maior partido do contributo do OPS para a rigidez, optou-se por 
aplicar o pré-esforço através de escoras ativas. Assim, prevê-se que o pré-esforço deixe de ser aplicado 
na ancoragem ativa e passe a ser aplicada por hidráulicos existentes nas escoras; ambas as ancoragens 
existentes nas extremidades da ponte são passivas.  

Considerando a transportabilidade pretendida e já referida em 6.2.8, procurou-se conferir modularidade 
à ponte, sendo que todas as partes constituintes da ponte provisória podem ser acomodadas em 
contentores do tipo open top 40’.  

 

 

 

    

 

 

 
Figura 6.10 – Módulos da ponte provisória (à esquerda); Ilustração esquemática de algumas das configurações 

da ponte provisória  

 

Na Figura 6.11 apresenta-se um dos módulos da ponte, em que os elementos estão ligados entre si através 
de ligações cavilhadas e aparafusadas. De forma a reduzir o número de operações no local de montagem 

4,0 m

5,0 m

3,25 m

Var.
min. 2,0m
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da ponte provisória, prevê-se que os módulos possam ser previamente montados em armazém/estaleiro 
do fornecedor da ponte e posteriormente transportados para o local.  

 

   Figura 6.11 – Modularidade da ponte provisória  

 

Para o pavimento foram estudadas várias soluções: 

• pavimento constituído por painéis extrudidos em alumínio apoiados em vigas transversais 
IPE270, tendo-se estimado 1,5kN/m2 como peso do conjunto (ver Figura 6.12).  

 
   Figura 6.12 – Pavimento constituído por painéis extrudidos em alumínio apoiados em vigas transversais 

 

• gradil metálico (aço S355) largamente divulgado e semelhante ao utilizado nas plataformas de 
trabalho e circulação nos cimbres (ver Figura 6.13). As peças de gradil apoiam-se em perfis 
transversais afastados de 1,0m ou alternativamente 2,0m; 

5000

IPE270

2000

Paineis de Pavimento

3250

corda superior
estrutura principal

IPE270

Corte transversal Alçado
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Figura 6.13 – Gradil metálico (BERD, 2014) (Meiser, 2014) 

Tendo-se recorrido a uma empresa fabricante e fornecedora de gradis industriais, obtiveram-se pesos 
(apenas do gradil) de 1,77kN/m2 para afastamentos entre perfis transversais de 1,0m e 2,4kN/m2 para 
afastamentos de 2,0m. Para além disso, o peso de cada módulo do gradil (170-240kg) limita a 
versatilidade da montagem e pode implicar o recurso a meios mecânicos de elevação.  

 

• perfis compósitos de fibra de vidro apoiados diretamente na estrutura principal. 

Alternativamente às ligas metálicas de aço ou alumínio, consideraram-se igualmente os materiais 
compósitos poliméricos reforçados com fibras – FRP’s (Fiber Reinforced Polymer). Existindo no 
mercado um perfil reforçado em fibra de vidro - GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) já aplicado 
em tabuleiros de pontes, avaliou-se a possibilidade de recorrer a este material. O perfil FBD600 
produzido pela Fiberline apresenta capacidade resistente adequada ao VT MLC120 e um peso 
aproximado de 1kN/m2. 

 
Figura 6.14 – Tabuleiro constituído por perfis FBD600 (Fiberline, s.d.) 

Como aspetos menos vantajosos na utilização dos perfis FBD600, referem-se o desgaste à abrasão do 
material (que é resolvido com a aplicação dum revestimento adicional) e o elevado custo de aquisição. 
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• painéis de alumínio apoiados diretamente na estrutura principal. 

A solução de painéis de alumínio foi já considerada, mas esta alternativa passa por utilizar painéis 
transversais apoiados diretamente nas cordas superiores da ponte, dispensando por isso a estrutura 
transversal secundária, no caso IPE’s 270. Esta solução, para além de reduzir o peso face às 
considerações iniciais (1,5kN/m2 → 0,6kN/m2), permite desenvolver um sistema de montagem rápida 
do tabuleiro, do tipo “persiana” conforme ilustrado na Figura 6.15. A montagem do pavimento é feita 
com a colocação de painéis a partir da margem da qual a ponte foi montada. Os painéis são encaixados 
entre si e são simultaneamente puxados por guinchos, deslizando sobre placas de PTFE existentes na 
face superior da corda superior da ponte. Os guinchos encontram-se colocados na estrutura da ponte, na 
extremidade oposta àquela onde estão a ser montados os painéis. 

     
Figura 6.15 – Tabuleiro constituído por painéis extrudidos de alumínio  

Após avaliação das quatro alternativas consideradas para a estrutura do tabuleiro/pavimento da ponte 
provisória, considerou-se que a solução de painéis de alumínio aplicados transversalmente e diretamente 
sobre a estrutura seria a globalmente mais vantajosa (peso, montagem e custo).  

O processo de montagem/construtivo da ponte, apresentado em anexo a esta tese, não tem implicações 
consideráveis no dimensionamento da estrutura da ponte. Assim sendo, apresentam-se nos próximos 
subcapítulos as considerações de dimensionamento desenvolvidas para a geometria apresentada da 
ponte, não se considerando ações específicas devidas ao processo de montagem/construtivo.  

 

 AÇÕES 

Apresentam-se as ações consideradas no dimensionamento da ponte provisória e equipamento de 
montagem, destacando-se quando necessário, a diferença na quantificação de ações nas duas fases 
distintas – fase de montagem e fase de serviço. 

 

6.3.2.1.Ações permanentes 

• Peso próprio (PP) 

O peso próprio da estrutura metálica corresponde à densidade usual do material aço, afetado de um 
coeficiente (1,10) para peso de ligações que é variável conforme a zona da estrutura. Este coeficiente de 
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majoração é posteriormente ajustado em fase de desenho e modelação tridimensional da estrutura. Esta 
ação é automaticamente incluída pelo programa de análise estrutural.  

Peso do aço: 77kN/m3 

• Restantes cargas permanentes (RCP) 

Como restantes cargas permanentes consideram-se o peso do pavimento e o peso da guarda e eventual 
guarda-roda. Considerou-se a solução de pavimento constituído por painéis de alumínio dispostos 
transversalmente ao eixo longitudinal da ponte e apoiados diretamente sobre as cordas superiores da 
estrutura principal, tendo-se adotado conservativamente, um peso para o pavimento de 0,75kN/m2 de 
forma a contemplar alguns acessórios para ligação e montagem e eventuais ajustes aquando da análise 
estrutural detalhada destes elementos.   

No caso das guardas e guarda-rodas, sendo elementos secundários no que se refere ao dimensionamento, 
considerou-se uma carga linear de 1kN/m aplicada ao longo das extremidades transversais do tabuleiro.  

 

6.3.2.2.Ações variáveis  

• Cargas de tráfego 

No caso das cargas de tráfego, tiveram-se em particular atenção as cargas dos veículos militares 
definidos pela STANAG 2021 (Agreement, 2006), efetuando-se a comparação com cargas rodoviárias 
definidas pelo Eurocódigo 1 (EC1). Esta abordagem torna-se relevante quando considerada a aplicação 
civil das pontes provisórias devendo a sua capacidade de carga ser definida face a normas aplicáveis, 
por exemplo, as normas europeias. 

Assim, e conforme referido em 6.2.2.1, definiu-se que na fase de serviço da ponte existem dois modos 
distintos de funcionamento do OPS condicionados pela carga de tráfego, nomeadamente a MLC60 e 
MLC120 (ver Figura 6.16).  

        Figura 6.16 – Características dos veículos tipo MLC60 e MLC120 segundo STANAG 2021 (Agreement, 
2006) 

Para além da carga por eixo e por rodado/lagarta e superfícies de contacto, a STANAG 2021 apresenta 
esforços (momentos fletores - M e esforços transversos - V) característicos mínimos a considerar no 
dimensionamento das secções. Estes esforços e momentos fletores permitem, pelo processo inverso, 
definir qual a classe militar de pontes e veículos. Os esforços são apresentados em tabela e de forma 
gráfica, e dependem do vão conforme se apresenta nas Figura 6.17 (Agreement, 2006). 
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Figura 6.17 – Esforços característicos para veículos com rodado MLC60 e MLC120 segundo STANAG 2021 

(Agreement, 2006); à esquerda: momentos fletores; à direita: esforços transversos 

 

       
Figura 6.18 – Esforços característicos para veículos com lagartas MLC60 e MLC120 segundo STANAG 2021 

(Agreement, 2006); à esquerda: momentos fletores; à direita: esforços transversos 

 

Assim, para o vão de cálculo de 80m a ponte provisória terá que resistir aos seguintes esforços 
característicos. 

Tabela 6.2 – Esforços atuantes correspondentes a MLC60 e MLC120 (Agreement, 2006) 

 VT com rodado VT com lagartas 

 M (kNm) V (kN) M (kNm) V (kN) 

MLC60 163,01 x 80 = 

13040,8 
847,43 164,84 x 80 = 

13187,2 
862,91 

MLC120 305,84 x 80 = 

24467,2 
1589,4 310,68 x 80 = 

24854,2 
1615,89 

  

Os esforços definidos pela STANAG 2021 são comparados com os esforços resultantes da ação 
característica preconizada pelo EC1 de forma a avaliar uma correspondência entre os dois 
códigos/normas. Consideraram-se os dois primeiros modelos de carga (LM1 e LM2) por serem os mais 
condicionantes para o vão em análise. Assim, e tal como apresentado em 3.3.2.2.2., o LM1 tem duas 
configurações de carregamento distintas (a e b), que originam os seguintes esforços: 

  

a) Cargas concentradas de 300kN aplicadas em dois eixos afastados entre si 1,2m (EC1, 2003); 
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Ma
máx = 11700 kNm 

Va
máx = 300 kN 

 

b) Carga uniformemente distribuída (9kN/m2) na largura da via (3,0m), face ao caráter provisório 
da estrutura, poderá considerar-se a dispensa da sobrecarga sobre as bermas (EC1, 2003).  

 

Mb
máx = 21600 kN.m  

Vb
máx = 1080 kN 

Assim, a simultaneidade dos carregamentos resulta nos seguintes esforços: 

Mmáx = 21600 + 11700 = 33300 kN.m 

Vmáx = 1080 + 300 = 1380 kN 

 

Os efeitos provocados por este modelo de carga do EC1 (LM1) são equiparáveis aos efeitos dos MLC 
definidos pela STANAG 2021; no caso do esforço transverso, é equiparável ao MLC120 e para os 
momentos fletores equiparável a MLC150. Assim sendo, e considerando-se que prevalece a classe mais 
elevada enquanto ação (veículo) e a classe mais baixa enquanto resistência (ponte), o modelo LM1 é 
classificado como MLC150 (por simplificação). 

Relembre-se que, no caso da legislação nacional ainda em vigor - Regulamento de Segurança e Ações 
para Estruturas de Edifícios e Pontes (Decreto-Lei n.º 235/83), são apresentadas como ações rodoviárias 
para travessias (pontes e viadutos) pertencentes a vias principais, um veículo tipo (VT) de 600kN 
distribuídos por 3 eixos afastados entre si de 1,5m no sentido do eixo da ponte, e 2,0m transversalmente, 
ou em alternativa (e não simultaneamente) uma carga uniformemente distribuída (UDL) de 4 kN/m2 

combinada com uma carga de faca de 50 kN/m aplicada a toda a largura do tabuleiro e na secção mais 
desfavorável para o esforço em análise. Estas ações aplicadas à ponte em estudo resultariam em esforços 
semelhantes aos provocados por um MLC903. 

                                                      

 

 

 

3 VT – M= 300x40-200x1,5 = 11700 kN.m  (MLC60)   e  V = 300 kN (MLC20) 

UDL -  M = 4x4x802/8  + 50x4x80/4 = 12800 + 4000 = 16800 kN.m  (MLC90);                                              
V= 4x4x80/2+50x4/2 = 640 + 100 = 740 kN (MLC60)  
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Desta análise pode-se concluir que a classe de carga definida para a ponte provisória – MLC120, não 
permite atender aos requisitos do LM1, embora oferecendo resistência a solicitações superiores àquelas 
que são atualmente adotáveis em Portugal. O caráter provisório da ponte assim como possíveis 
limitações no tráfego, podem permitir prescindir da verificação de cenários particularmente gravosos 
como aquele que é proposto pelo LM1 do EC1. 

   

• Vento 

A ação do vento sobre a ponte provisória foi calculada de acordo com o Trilateral Design and Test Code 
(Hornbeck et al., 2005). 

O efeito da ação do vento nos veículos que atravessam a ponte, é quantificado de acordo com os 
parâmetros geométricos definidos na STANAG 2021 (Agreement, 2006) e que dependem da MLC do 
veículo.  

Tabela 6.3 – Características geométricas dos VT MLC60 e MLC120 (Agreement, 2006) 

Tipo de Veículo MLC 
Altura do centro de 

gravidade (m) 
Área lateral de 
incidência (m2) 

Altura do centro de 
pressão (m) 

Lagartas 
60 1,36 20 1,53 

120 1,72 33,59 1,90 

Rodados 
60 2,40 45 2,20 

120 2,00 45 2,20 

  

Considerando-se os valores da velocidade do vento já apresentados na Tabela 3.9, a pressão do vento 
(wp) a considerar em fase de construção/lançamento é de 0,138 kN/m2. Para a fase de serviço, 
consideram-se dois cenários distintos, a pressão do vento atuando sobre a ponte e veículos que circulam 
sobre esta é de 0,245 kN/m2, e atuando apenas sobre a estrutura da ponte com uma pressão de 0,552 
kN/m2. 

 

 COMBINAÇÕES DE AÇÕES 

Na Tabela 6.4 apresentam-se as combinações de ações utilizadas nas fases de pré-dimensionamento e 
de dimensionamento para projeto de execução. Estas foram definidas atendendo às disposições 
regulamentares e normativas, mas também a critérios associados à experiência na aplicação do OPS em 
cimbres, e a vários cenários de carregamento e utilização considerados pelo autor.  
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Na fase de pré-dimensionamento, embora dando uma particular atenção aos estados limites últimos 
(ULS), foram considerados os estados limites de utilização (SLS) e um cenário de acidente (ALS). Na 
fase de dimensionamento, considerou-se a ação do vento nas combinações de SLS e ULS, e foram 
considerados dois cenários de acidente. Apresentam-se algumas considerações que estão na base da 
definição dos cenários considerados condicionantes para a estrutura principal da ponte: 

• Após a montagem da estrutura da ponte, o OPS é aplicado com uma força base, sendo essa 
força considerada como a ação mínima do OPS (������) para qualquer cenário. Para garantir tal 
condição, existirá um sistema de segurança4 que garante que após a aplicação do OPS mínimo, 
as escoras ativas ficam com a recolha impedida, podendo apenas aumentar o seu curso, e 
consequentemente a força do OPS; 

• O OPS base a instalar (������), será o necessário para garantir que o comportamento passivo do 
OPS permita a passagem do VT ≤ MLC60;   

• A deformação provocada a meio vão pela passagem do VT MLC60, deverá anular a contra 
flecha do OPS mínimo (δ1) e provocar uma deformação (δ2) de valor aproximadamente igual 
em módulo, pretendendo-se que a flecha a meio vão (δ1/2 vão)  varie entre δ1 e δ2, sendo que |δ1| 
≈ |δ2|; 

• Para cargas superiores ao VT MLC60, considera-se a ação do VT MLC120 como a mais 
condicionante, sendo que o OPS deverá atuar para as combinações de ULS e SLS; 

• Consideram-se os seguintes cenários de acidente, decorrentes de falhas do sistema de 
monitorização do tipo de VT ou por qualquer outro tipo de falha associada ao sistema OPS e 
condições climatéricas excecionais (ventos ciclónicos):  

� acionamento do OPS por um VT ≤ MLC60, atingindo o sistema o seu valor máximo 
de atuação ��á���� (para VT MLC120).  Considera-se a carga de acionamento do sistema 
50% do VT MLC60 (ALS_A);  

� passagem dum VT MLC120 sem atuação do OPS (ALS_ B_1); 

� ventos ciclónicos (200km/h). Considera-se que neste cenário a ponte não se encontra 
em utilização. (ALS_B_2) 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 
4 À semelhança do que acontece com OPS aplicado em cimbres. Nesse caso existe um anel de bloqueio que impede 
a recolha não prevista do hidráulico.  
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Tabela 6.4 – Combinações de ações  

onde: 
 �����.��� – OPS operando normalmente;       ������– OPS com força base instalada; 

A – cenário para carregamento VT MLC≤60;  

B – cenário para  carregamento VT MLC>60 (MLC120); 

W1 – Vento em serviço segundo (Hornbeck, et al., 2005);  

W2 – vento acidental. 

M / S – Lama /neve (a mais condicionante); 

Nota: O OPS atua com o seu valor característico, não sendo por isso minorado ou majorado em 
qualquer uma das combinações. 

  

 FASE CONSTRUTIVA 

Durante a fase construtiva as ações a considerar serão o peso próprio da estrutura e restantes cargas 
permanentes, sobrecarga construtiva que pode depender do processo de montagem definido e dos 
equipamentos auxiliares utilizados, e vento. No caso desta última, e seguindo disposições para outras 
estruturas provisórias, como os cimbres autolançáveis, é corrente limitar as operações de movimentação 
a uma velocidade média5 do vento de 40km/h e a rajadas de 60km/h (Herrero et al., 2007).  

                                                      

 

 

 
5 Velocidade média num intervalo de 10 minutos (Herrero et al., 2007). 

 Ações 

 

Combinação 
PP RCP OPS 

VT 
MLC60 

VT 
MLC120 

W1 W2 M / S 

Dimensionamento 
para execução 

(DE) 

DE_SLS_A 1,00 1,00 ������ 1,00 - 1,0 - - 

DE_SLS_B 1,00 1,00 �����.���  - 1,00 1,0 - - 

DE_ULS_A 1,35 1,35 ������ 1,50 - 0,90 - 0,90 

DE_ULS_B 1,35 1,35 �����.���  - 1,50 0,90 - 0,90 

DE_ULS_W 1,35 1,35 �����.���  - 1,05 1,50 - - 

DE_ALS_A 1,00 1,00 ��á���� 0,50 - - - - 

DE_ALS_B_1 1,00 1,00 ������ - 1,0 - - - 

DE_ALS_B_2 1,00 1,00 ������ - - - 1,0 - 
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A grande influência do processo construtivo/montagem na distribuição de esforços, implica que nem 
sempre as ações consideradas especificamente durante esse processo condicionam a estrutura. A ação 
mais relevante nesta fase é o peso próprio da estrutura e a distribuição dos esforços resultantes desta, 
durante o processo construtivo. Este aspeto será discutido aquando da apresentação do sistema 
construtivo/montagem em anexo. 

  

 FASE DE UTILIZAÇÃO 

6.3.5.1.Deformações impostas 

A ponte provisória que se pretende desenvolver constitui uma estrutura dum único vão simplesmente 
apoiado, sendo que as deformações impostas (ex: assentamento de apoio) no sentido longitudinal, são 
estruturalmente desprezáveis. No caso de assentamento diferencial entre apoios da mesma margem, a 
ocorrer, iriam introduzir esforços de torção. Conforme já referido em 6.2.7, considera-se que em ambas 
as margens, os apoios deverão estar equipados com hidráulicos que permitam nivelar transversalmente 
a ponte e compensar assentamentos ao longo do período de utilização.  

As tolerâncias de fabrico deverão ser controladas para que estas não se tornem, por si só, deformações 
impostas relevantes. Portanto, não se consideram. 

  

6.3.5.2.Ação do OPS 

Numa fase inicial de conceção duma estrutura orgânica (estrutura base + OPS) tem de ser efetuado um 
pré-dimensionamento dos cabos de forma a permitir que, desde essa fase, a estrutura seja dimensionada 
atendendo à existência dessa ação (favorável) do OPS.  

O pré-dimensionamento dos cabos teve por base a consideração de que a força mínima instalada nestes 
elementos contribui para uma redução da ordem de 35%6 do valor do momento fletor máximo na treliça 
para o seguinte conjunto de ações: PP + RCP + VT (MLC60).   

O momento fletor máximo (secção de meio vão) sem contribuição do OPS vem dado pela expressão                  
(6-1). 

                                         ��á� � ������ � � � 7632 � 4 � 30528	)*+                  (6-1) 

onde: 

Fcorda  – Resultante dos esforços axiais nas cordas superiores (kN); 

z  –  distancia entre eixos da corda superior e inferior (4m). 

 

                                                      

 

 

 
6 Percentagem considerada para primeira aproximação ao valor da força de pré-esforço máxima a aplicar pelo 
OPS, e definida com base na experiência do Departamento de Produção da BERD. 
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A força de pré-esforço a aplicar pelo OPS (FOPS ) obtém-se da expressão: �,��- � 0,65 � ��á� � ��á� − ���� � 0                                       (6-2) 

resolvendo em ordem a ����, 
���� � �1á234.56��1á2� � 2671,2	)*                                                        (6-3) 

onde: 

e  –  excentricidade dos cabos de pré-esforço (4 metros). 

 

Considerando a utilização de monocordões (mo) de 0,6’’ (1,57cm) de diâmetro, apresentam-se as suas 
características fundamentais (CEN, 2000): 

• Área = 1,5 cm2 

• Tensão de cedência (σpy) = 1600 MPa 

• Tensão de rutura (σpu) = 1860 MPa 

• Carga última = 279 kN  

• Carga máxima OPS (����á�) = 139,5 kN  

Considera-se, como fator de segurança adicional, que a força instalada nos monocordões em qualquer 
fase de funcionamento do sistema OPS, não ultrapassa os 50% da carga máxima de serviço, à 
semelhança das obras atirantadas, por questões de fadiga.   

Para o cenário acima apresentado e para a fase de pré-dimensionamento, considera-se que cada 
monocordão estará solicitado a cerca de 40% da carga máxima de trabalho, para que em fase de 
dimensionamento essa carga não ultrapasse o limite de 50%. A expressão (6-4) indica a determinação 
da força instalada por monocordão. 

 0,4 � 139,5	)* � 55,8	)* (6-4) 

Atendendo que existem dois cabos, um por cada treliça vertical longitudinal, a sua materialização 
consegue-se pelo agrupamento dos monocordões em dois conjuntos. 

O número de monocordões por conjunto obtém-se através da expressão: 

 2671,255,8 � 2 � 23,94 → 24	+:;:<:=>õ0@                                      (6-5) 

 

As forças de OPS máxima e mínima disponiveis obtêm-se pelas expressões   (6-6) e   (6-7): 

 

������ � 	24 � 2 � 55,8 � 	2678,4	)*   (6-6) 
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										������� � 	24 � 2 � 139,5 � 	6696	)*   (6-7) 

 

A força do OPS disponivel em serviço, com esta solução, encontra-se no intervalo A2678,4	)*	; 6696	)*C. 
A partir da modelação numérica apresentada em 6.3.6, verificou-se que a força máxima instalada nos 
cabos é de 3554kN, o que corresponde a 53% da força máxima de serviço. 
 

 MODELAÇÃO NUMÉRICA 

Desenvolveu-se um modelo numérico em Autodesk Robot Structural Analysis (ARSA) tendo por base 
um pré-dimensionamento inicial e algumas considerações geométricas, nomeadamente o vão livre entre 
apoios, afastamento entre os planos de treliças, posicionamento das escoras, e tipo de ligações entre 
elementos.  
 

 
Figura 6.19 – Modelo numérico – geometria / alçado 

As ligações foram modeladas de forma a simular ligações monolíticas das barras que materializam os 
banzos das vigas principais e ligações rotuladas das barras diagonais.   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.20 – Modelo 3D – Ligações monolíticas e articuladas  

Ligações 
articuladas 

(travamento da 
corda superior)

Ligações 
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cordas superior e 

inferior)

Ligações 
monolíticas (entre 
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6.3.6.1.Ações 

O conjunto de ações já apresentadas em 6.2.6, são introduzidas no modelo de forma automática (caso 
do peso próprio) ou de forma manual (restantes ações). As restantes cargas permanentes são aplicadas 
diretamente nas barras da corda superior através de cargas lineares e a ação do vento transversal é 
aplicada através de forças distribuídas em todas as barras expostas nos planos das duas longarinas.  

No caso da ação acidental do vento (velocidade de pico 200km/h), adotou-se a metodologia apresentada 
no EC1 Parte 1-4. Assim, determinou-se a ação atuante (coeficientes de força - Cf e pressão q) nas barras 
tendo-se considerado o efeito de sombreamento do primeiro plano em relação ao segundo comparando 
valores obtidos para estrutura  treliçada plana e treliçada espacial.  

                 
Figura 6.21 – Coeficientes de força Cf,0 e parâmetros para a sua determinação (EC1, 2010) 

Na Figura 6.21 apresentam-se a os coeficientes de força para estruturas treliçadas sem efeitos de 
extremidade - Cf,0 para uma estrutura treliçada plana e espacial do tipo 3, em função do índice de cheios 
– φ.  

A determinação do coeficiente de força Cf  é determinado através da expressão: 

                                     D, � D,,4 	� 	EF                                             (6-8) 

O coeficiente de efeito de extremidade - ψλ, é função da esbelteza efetiva da estrutura - λ, calculada com 
l e b. Obtendo-se assim Cf = 2,59. 

       

Figura 6.22 – Determinação da esbelteza efetiva (λ) e do coeficiente de efeito de extremidade ψλ, (EC1, 2010) 

Assim, a pressão atuante (q) sobre a estrutura é determinada através da expressão: 

                            G � 	DH	D� � D, � G�	(J�)                                    (6-9) 

Onde Cs é um coeficiente dimensional, Cd é um coeficiente dinâmico, qp é a pressão de pico e Ze é a 
altura de referência para a pressão exterior exercida pelo vento. Obteve-se uma pressão atuante 
q=5,03kPa para Ze= Zc, valor claramente superior àquele apresentado por Hornebeck et al. Esta pressão 
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foi aplicada nas barras correspondentes às cordas (superiores e inferiores) e às diagonais inseridas nos 
dois planos verticais (almas do caixão vazado). 
A aplicação das cargas dos VT’s MLC60 e MLC120 foi efetuada para 12 e 17 posições distintas 
respetivamente, representativas do efeito de carga rolante. Optou-se por não recorrer à carga rolante 
definida no software por se ter identificado algumas limitações na leitura dos resultados. Na Figura 6.23 
apresenta-se de forma esquemática a passagem da carga rolante sobre a ponte.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.23 – Ilustração da passagem da carga rolante na ponte – representação de algumas das 17 posições do 

MLC120 consideradas para a análise estrutural. 
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As cargas e as distâncias entre eixos apresentados na Figura 6.24, correspondem àquelas que constam 
na Figura 6.16.   

 
Figura 6.24 – Modelo numérico – Carregamento para VTMLC120 (os valores das forças indicadas correspondem 

a ação por rodado, metade da ação por eixo) 

 

6.3.6.2.OPS 

O OPS foi modelado através de barras com comportamento uniaxial à tração e com características 
geométricas semelhantes aos cabos (2 por cada treliça longitudinal) constituídos por 6 monocordões de 
1,5cm2, totalizando 24 monocordões. A ação do OPS é simulada através do alongamento das barras que 
simulam as escoras de desvio ativas.  

 

 
Figura 6.25 – Aplicação do OPS no modelo numérico- alongamento (∆l) da escora. 

 

Os cabos de pré-esforço encontram-se ligados às ancoragens (passivas) através de ligações rotuladas. 
As ancoragens são simuladas no modelo global por barras de grande inércia.  

 

cabos de 

pré-esforço 

corda inferior 

escora ativa 
∆l 
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Figura 6.26 – Modelo de barras – ancoragem dos cabos de pré-esforço 

 

 ESTRUTURA BASE 

A partir do modelo numérico e das ferramentas de dimensionamento disponibilizadas pelo software 
ARSA, efetuou-se a validação das secções em estado limite último e a avaliação do comportamento da 
estrutura em serviço.  

Na Figura 6.27, apresenta-se o modelo numérico com as secções validadas para as combinações 
apresentadas na Tabela 6.4. Recorreu-se em geral a perfis reconstituídos soldados (PRS), utilizando-se 
perfis laminados em pontos particulares, que permitem ter inércia necessária em ambas as direções e 
controlar simultaneamente o peso das secções.     

 

 
Figura 6.27 – Modelo estrutural em ARSA – identificação de secções 

Optou-se por recorrer ao aço S460 por permitir uma otimização entre resistência e inércia das secções. 
Como a inércia das secções não depende da classe de aço mas sim da geometria destas, o recurso a aços 
de ultra-alta resistência não apresenta vantagens significativas em relação aos aços de alta resistência. 
Este aspeto assume maior relevância na esbelteza dos elementos comprimidos e da sua suscetibilidade 
a fenómenos de instabilidade local. 

cabos de 

pré-esforço 

Ligações rotuladas

Ancoragem passiva
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Figura 6.28 – Ponte provisória; secção corrente com identificação de secções (à esquerda) e secção com escora 

(à direita) 

 

 ELEMENTOS DE INTERFACE ESTRUTURA METÁLICA - OPS 

Os elementos de interface são fundamentais no bom desempenho da estrutura orgânica. Nestes 
elementos efetua-se a transferência da ação do OPS à estrutura metálica da ponte. Neste contexto, 
referem-se como principais elementos de interação as ancoragens, as escoras ativas, as selas de desvio, 
e os cabos de pré-esforço. 

 

Figura 6.29 – Identificação e posicionamento dos elementos de interação  

6.3.8.1.Ancoragens  

As ancoragens (passivas) existentes em cada uma das extremidades da ponte, são elementos que fazem 
parte da estrutura base da ponte e recebem 24 (12+12) monocordões que constituem os “cabos” de pré-
esforço do OPS.  
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Figura 6.30 – Ancoragem - planta, alçado (A-A’) e corte (B-B’)   

As ancoragens foram dimensionadas com base num modelo EF de casca (ver Figura 6.31) que permitiu 
a verificação de tensões máximas nas chapas e a avaliação da suscetibilidade a fenómenos de 
encurvadura local. 

 

     
Figura 6.31 – Modelo da ancoragem em EF do tipo casca 

 

6.3.8.2.Escoras de desvio 

As escoras de desvio são os elementos onde se efetuará a aplicação do OPS, sendo por isso designadas 
como escoras ativas (ver Figura 6.32). Prevê-se a existência duma camisa metálica que envolve o 
hidráulico que terá um curso máximo de 900mm e as características apresentadas na Tabela 6.12. 

      
Figura 6.32 – Escoras ativas  
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De forma a minimizar os esforços de flexão nas escoras, alinhou-se o eixo longitudinal destas com a 
bissetriz do ângulo formado pelos cabos de pré-esforço. Como a posição dos cabos varia mediante o 
curso dos hidráulicos, optou-se por considerar o valor médio das bissetrizes determinadas com os 
hidráulicos recolhidos e com curso máximo (correspondente ao OPS máximo), conforme apresentado 
na Figura 6.33. 

 
Figura 6.33 – Bissetrizes do angulo formado pelo cabo na posição de escoras recolhidas e com curso máximo  

 
6.3.8.3.Selas de desvio 

As selas de desvio encontram-se na extremidade das escoras ativas e ligadas rigidamente à cabeça do 
hidráulico. À semelhança das aplicações de OPS em cimbres autolançáveis, considera-se a aplicação de 
um revestimento com baixo coeficiente de atrito (µ=0,05), nomeadamente PTFE, para que as bainhas 
dos cabos possam deslizar na sela de desvio (André, 2004). Desta forma minimiza-se a ação horizontal 
na base da sela e consequentemente o momento fletor na escora. Na Figura 6.34 apresenta-se uma 
ilustração da modelação da ligação entre a sela de desvio (fixada à extremidade da escora ativa) e o cabo 
de pré-esforço, a qual permite simular o deslizamento do cabo na sela. 

    

 
Figura 6.34 – Ilustração da modelação em EF barras (ARSA) da ligação cabo de pré-esforço – selas de desvio  

O dimensionamento das selas foi efetuado com recurso a um modelo em EF do tipo casca conforme 
apresentado na Figura 6.35. 

 

cabos de pré -esforço  
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Figura 6.35 – Modelo da sela de desvio; modelação 3D com software Tekla (à esquerda) e modelo em EF do tipo 
placa (ASRA) 

De forma a aumentar a esbelteza das peças e consequentemente diminuir o peso global de cada sela, 
optou-se por considerar o aço S460 como material constituinte, à semelhança dos restantes elementos 
principais da ponte provisória. O recurso a esta classe de aço permite acomodar concentrações de tensões 
existentes em algumas das chapas das selas, nomeadamente na zona de encastramento sela-escora e nas 
nervuras interiores da sela (ver Figura 6.36). 

  

 
Figura 6.36 – Análise de tensões (Von Mises) para a combinação condicionante (ASRA) 

 

 PAVIMENTO 

Conforme apresentado em 6.3.2.1, em fase de pré-dimensionamento avaliaram-se várias soluções 
alternativas de pavimento, tendo-se concluído que a solução de painéis de alumínio aplicados 
transversalmente e diretamente sobre a estrutura seria a globalmente mais vantajosa (peso, montagem e 
custo). Assim, a partir dum modelo em EF do tipo casca (ver Figura 6.37) avaliaram-se os esforços e as 
deformações para vários cenários de carregamento VT’s MLC60 e MLC120.  

Na Tabela 6.5 apresentam-se as ações consideradas no dimensionamento dos painéis de tabuleiro. 
Apesar do VT MLC120 ser a ação globalmente mais condicionante, o VT MLC60 corresponde ao 
cenário mais gravoso no que respeita à pressão de contacto. 
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Tabela 6.5 – Ações consideradas na verificação dos painéis de tabuleiro  

VT MLC60 VT MLC120 

  

  

 

 

Figura 6.37 – Modelo EF dos painéis de tabuleiro – carregamento para VTMLC60  

A partir do modelo EF otimizou-se as espessuras das chapas de forma a cumprir os requisitos de 
segurança e de serviço. Considerou-se a classe AW-6005 como alumínio estrutural dos painéis, e as 
dimensões destes foram definidas atendendo às dimensões máximas das prensas de extrusão dos 
principais fabricantes de elementos em alumínio.    

 

 
Figura 6.38 – Modelo EF dos painéis de tabuleiro – carregamento VTMLC60; mapa de tensões (Von Mises) e 

deformação  

Na Figura 6.39 apresenta-se a secção validada para os painéis de tabuleiro a serem apoiados na corda 
superior da ponte. 
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Figura 6.39 – Secção otimizada dos painéis de tabuleiro 

 

6.4. ANÁLISE ESTRUTURAL  

 GENERALIDADES 

Ainda numa fase de pré-dimensionamento efetuou-se a validação da estrutura aos estados limites 
últimos atendendo a um carregamento próximo do meio vão. Posteriormente efetuou-se o 
dimensionamento da estrutura (longitudinal e transversal) sujeita às cargas rolantes do VTMLC60 e do 
VTMLC120 e atendendo às várias combinações de ações apresentadas na Tabela 6.4. Neste subcapítulo 
apresenta-se a análise efetuada ao comportamento estrutural da ponte quando sujeita às cargas rolantes 
incluindo a avaliação da resposta do sistema OPS e dos seus componentes. 

 

 SUPERESTRUTURA 

Analisaram-se os deslocamentos da ponte em 9 secções previamente selecionadas (ver Figura 6.40) e 
representativas do comportamento geral da estrutura. 

 
Figura 6.40 – Localização das secções (9) consideradas para análise da deformação da estrutura sob as ações 

dos VT MLC60 e MLC120.  

 

Na Figura 6.41 apresentam-se as linhas de influência do deslocamento para cada uma das 9 secções 
assinaladas na Figura 6.40. Estas linhas foram traçadas pela passagem do VT MLC120 e considerando 
a presença passiva dos cabos com as escoras recolhidas (2,0m).  
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Figura 6.41 – Linhas de Influência de deformação para cada uma das 9 secções, traçadas pela passagem do VT 

MLC120. 

 

Avaliou-se igualmente a evolução da deformação provocada pela passagem do VTMLC60.  

 
Figura 6.42 – Deformação provocada pelo VT MLC60 ao longo da ponte para 12 posições de carga. 

 

Para além da resposta (deformação) da estrutura sujeita aos dois carregamentos limite definidos para a 
ponte provisória, avaliou-se a deformação devido a cargas permanentes (CP) e a contra flecha provocada 
pelo OPS. Na Figura 6.43 apresenta-se a contra flecha provocada pelo OPS aplicado em cada um dos 
pares de escoras e alternadamente (carregamento assimétrico longitudinal), para incrementos de curso 
de 0,50m e de 0,75m aplicados numa fase em que os cabos estão esticados e ajustados à estrutura, sendo 
por isso o seu comportamento linear. Verifica-se que a rigidez global da ponte é suficiente para que a 
contra flecha máxima seja a meio vão, quando sujeita a um carregamento assimétrico. Desta forma, 
conclui-se que não tem particular interesse ter um funcionamento independente de cada par de escoras, 
nomeadamente quando o veículo circula entre troços escora ativa – apoio. 
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Figura 6.43 – Contra flecha provocada a meio vão por OPS aplicado em cada par de escoras ativas. 

A avaliação do efeito não linear geométrico provocado pela alteração de posição do cabo face à ponte 
(OPS aplicado através de escoras ativas) foi avaliado duma forma simplificada, através dum artifício de 
modelação. De facto, quando se introduz uma ação de alongamento ou encurtamento numa barra, as 
análises lineares consideram as forças internas que se geram, mas a posição geométrica dos nós não é 
alterada. Assim, e para que de facto seja considerado o alongamento/encurtamento dessa barra e a 
variação do comprimento da mesma, é necessário alterar a geometria da barra com o 
alongamento/encurtamento que se pretende dar e aplicar a ação, ou em alternativa, poderá ser efetuada 
de uma forma automática recorrendo a uma análise não-linear geométrica. No caso das escoras, efetuou-
se a variação do comprimento até ao curso máximo de 0,90m, tendo-se verificado uma variação média 
de rigidez de 5,17% entre o curso mínimo e o curso máximo. A variação de rigidez apresentada foi 
avaliada com base na variação da flecha a meio vão da ponte para cada uma das 17 posições de 
carregamento.   
 

 
Figura 6.44 – Deformação provocada pela carga permanente (CP) e contra flecha provocada pelo OPS base. 
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Considerando a deformação provocada pela passagem do VT MLC60 e a contra flecha provocada pelo 
OPS, definiu-se o curso de 0,425m como aquele que corresponde ao OPS base (������) e que permite 
que a variação entre contra flecha e flecha seja aproximadamente simétrica (+/- 6cm) em relação à 
posição indeformada da estrutura. 

 

 CABOS DE PRÉ-ESFORÇO 

Conforme referido em 6.3.5.2, os dois “cabos” de pré-esforço são, de facto, dois agrupamentos de 12 
monocordões auto embainhados. O recurso a monocordões auto embainhados tem vantagens 
significativas, nomeadamente na durabilidade e na diminuição da força de atrito nas selas. Para além 
disso, e atendendo ao menor peso de cada monocordão, existe maior facilidade na montagem e 
colocação nas peças de interação (ancoragens e selas de desvio). 

Em fase de dimensionamento verificou-se que cada cabo/conjunto de monocordões pode estar sujeito a 
uma força máxima em ELU de 1792,3kN, totalizando 3584,6kN. Este valor encontra-se dentro do 
intervalo estimado em fase de pré-dimensionamento A2678,4	)*	; 6696	)*C, e representa cerca de 54% 
da força máxima disponível. A partir do modelo numérico verificaram-se os seguintes níveis de força e 
tensão instalados nos cabos, apresentados na Tabela 6.6 

Tabela 6.6 – Força e tensão instalada nos cabos de pré-esforço (ELS) 

Carregamento / Combinação FOPS (kN) σOPS (MPa) % σuk ∆σ (MPa) 

PP + RCP + ������  1392,6 386,8 20,8 
88,1 

PP + RCP + ������	+  
VTMLC60(1/2vão) 

1709,6 474,9 25,5 

252,2 
PP + RCP + �����.��� 	+ 
VTMLC120(1/2vão) 

2617,6 727,1 39,1 

 

Verifica-se que a força base instalada representa cerca de 21% da força última dos cabos de pré-esforço 
(Fpuk), valor significativamente baixo face aos valores de referência para controlo de fenómeno de fadiga 
0,45Fpuk (EC3, 2006). No entanto, e face às sobrecargas de utilização da ponte provisória, a variação de 
tensão entre a situação base (PP+RCP+F������) e a passagem do VT MLC120 é cerca de 340,3MPa. 
Apesar de poder existir uma considerável variação de tensão, que numa continuada utilização da ponte 
provisória poderá levar ao aparecimento de fenómenos de fadiga, tal não se afigura de fácil ocorrência. 
De facto, e conforme referido anteriormente, nas aplicações civis onde se prevê que possa existir maior 
número de passagens de veículos (de qualquer forma muito inferior aos 2x106 ciclos), a variação de 
tensão máxima é de 88,1MPa. No entanto, devido a eventuais fenómenos de fadiga, a reutilização dos 
cabos bem como a sua utilização por longos períodos de tempo deve ser alvo de análise (EC3, 2006). 

 

6.4.3.1.Fadiga 

A realização de um estudo sobre resistência à fadiga dos cabos de pré-esforço justifica-se pelo facto 
destes estarem sujeitos a um número baixo de ciclos de carga/descarga caracterizados por amplitudes 
tensionais elevadas em comparação com obras correntes. Este facto, torna a verificação de estado limite 
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último de resistência à fadiga num caso particular que sai do âmbito dos regulamentos existentes, 
nomeadamente do EC3 (EC3, 2006). 

Existem essencialmente duas aproximações de base no que respeita à avaliação da resistência à fadiga. 
Um dos métodos é baseado na fratura elástica linear e considera uma análise da propagação de fissuras 
no ponto estrutural em estudo. O outro método recorre à utilização de curvas empíricas mais conhecidas 
por curvas S-N (também designadas por curvas de Wohler) representadas na Figura 6.45. Na avaliação 
da resistência à fadiga em fase de projeto, como é o caso, o segundo método é o mais utilizado, sendo a 
seleção da curva apropriada para cada situação particular facilitada pela existência de um 
enquadramento regulamentar.   

 

 
Figura 6.45 – Curvas de resistência S-N à fadiga para cabos de pré-esforço tracionados segundo EC3 (EC3, 

2006) 

A exatidão da avaliação do tempo de vida de um elemento estrutural à fadiga depende 
consideravelmente das curvas S-N adotadas e da precisão com que se pode definir a magnitude e número 
de ciclos de carga. Mesmo assumindo a existência de rigor na definição dos três parâmetros 
anteriormente mencionados, mantém-se alguma incerteza na estimativa do período de “vida de fadiga” 
de um elemento estrutural devido à dubiedade inerente à curva S-N adotada, pois resulta de um ajuste 
de resultados experimentais de testes de fadiga. 

Da pesquisa realizada sobre a avaliação de fenómenos de fadiga, no caso particular de cabos de pré-
esforços sujeitos a elevadas variações de tensões mas a um baixo número de ciclos, não foram 
encontrados elementos bibliográficos para além daqueles produzidos no âmbito de estudos relacionados 
com o OPS. 

Em 2005, no âmbito do projeto piloto do Rio Sousa, o Grupo OPS elaborou uma avaliação ao estado 
limite último de resistência à fadiga de cabos e barras de pré-esforço com base na metodologia de cálculo 

k1= 

k2= 
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apresentada nos códigos EC2 e MC907, embora nestes regulamentos os cabos sejam considerados 
embebidos no betão. Esse estudo, apresentou uma proposta para a consideração duma terceira curva 
(para além das duas representadas na Figura 6.46) referente ao intervalo de 0 a 10000 ciclos, de forma 
a reproduzir com maior aproximação elementos sujeitos a poucos ciclos de carregamento e com grande 
variação de tensão, no caso, as betonagens.  

 

 
Figura 6.46 – Proposta de curvas de resistência à fadiga (S-N) para cabos de pré-esforço tracionados entre  0 e 

10000 ciclos. (Borges et al., 2005) 

6.4.3.2.Avaliação do dano determinado com base num espectro de níveis de carga 

O método de cálculo da resistência à fadiga por avaliação do dano, para além de ter em conta o período 
de vida da obra em análise, permite determinar o dano acumulado provocado por um determinado 
número de classes de níveis de carga atuantes. Sendo assim, este método torna-se particularmente 
adequado para a verificação da resistência à fadiga de elementos estruturais sujeitos a ações cíclicas de 
várias grandezas, tal como é o caso dos cabos de pré-esforço (Pacheco, 1999). 

O método consiste em somar o dano provocado por cada classe de carga, segundo a regra cumulativa 
de Palmgreen-Miner, de modo a obter o dano global equivalente, e comprovando que este é inferior à 
unidade (Borges et al., 2005). 

As classes de carga i são definidas a partir de um espectro de níveis de carga que se considera 
previamente definido. 

 

                                                      

 

 

 
7 O Model Code for Concrete Structures 1990 (MC90) foi entretanto substituído pelo MC2010. No entanto não 
existiu alteração ao nº de ciclos de análise (106), assim como às constantes k1(5) e k2(9) que definem a inclinação 
de cada um dos troços das Curvas S-N (MC90, 1993) (MC2010, 2013). 
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ni = nni=2ni=1 ni

Qi

 

Figura 6.47 – Níveis de carga em função do número de ocorrências na vida do elemento estrutural (Borges et al., 
2005) 

Cada classe de carga i (cuja carga representativa é Qi), é caracterizada por produzir uma amplitude 
tensional ∆σfat(Qi) que se prevê ocorrer num determinado número de vezes ni durante a vida do elemento 
estrutural.  

Por outro lado, com base nas curvas de resistência S-N, é possível determinar o número de vezes que 
poderá ocorrer a amplitude tensional ∆σfat(Qi) até se atingir a rotura (Schijve, 2009): 
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onde γsd e γs,fat são coeficientes de segurança de ações e coeficientes de segurança do material. 

Assim, pode-se determinar o dano esperado devido à ocorrência dos carregamentos representados pela 
carga Qi, (Borges et al., 2005) 

                                                     
RiN

ni
Di =                                                       (6-11) 

Finalmente, o dano total provocado num elemento estrutural pela ocorrência de ni carregamentos 
caracterizados por um espectro de níveis de carga com nci classes de carga, é dado por: 
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                                               (6-12) 

Considera-se verificada a segurança ao estado limite último de resistência à fadiga no período em causa 
se (Schijve, 2009): 

                                                               1<D                                                      (6-13) 

 

Não existindo um espetro de cargas predefinido para pontes provisórias, apresenta-se na Tabela 6.7 uma 
estimativa de número de ciclos de carga para um ano e para um cenário conservativo de tráfego e a 
tensão instalada nos cabos para os instantes antes, durante e após a passagem dos veículos. 

Tabela 6.7 – Cenário de tráfego, ciclos num ano e variação de tensão nos cabos  

Veículo  Tráfego  Número de ciclos estimado  
Variação de Tensão nos Cabos 

(MPa) 

Veículos ligeiros 30/h 262800 386,8 / 389,7 / 386,8 

VT MLC30 4/h 35040 386,8 / 421,9 / 386,8 

VT MLC60 4/h 35040 386,8 / 474,9 / 386,8 

VT MLC120 2/dia 730 386,8 / 727,1 / 386,8 

  

Face à pequena variação de tensão gerada pela passagem de veículos ligeiros, o contributo deste 
carregamento para a análise à fadiga pode ser desprezado. Assim, considerando os vários VT obtém-se 
uma estimativa de dano D<<1 para um período de um ano, conforme apresentado na  Tabela 6.8. 

Tabela 6.8 – Avaliação do dano (D)  

 

 

Apesar do dano estimado estar significativamente abaixo do limite máximo, julga-se que este aspeto 
deverá ser alvo de uma análise detalhada futura, nomeadamente através de resultados experimentais. 

 

 APLICAÇÃO DO OPS NA PONTE PROVISÓRIA 

Tal como referido em 6.1 as pontes provisórias são estruturas com características que potenciam a 
aplicação de OPS. No entanto e face ao apresentado no Capítulo 2, estas pontes devem ser montadas 
com rapidez e envolvendo o menor número de operações. A introdução dum sistema de controlo, implica 
a implementação de todos os componentes físicos que os constituem, o que poderá ter algumas 
implicações, nomeadamente no aumento do prazo de montagem.  

Veículo
Amplitude tensional 

atuante de serviço (MPa)
Nri ni Di = ni/Nri

VT MLC30 35,1 4,3789E+09 35040 0,0000080

VT MLC60 88,1 1,7513E+07 35040 0,0020008

VT MLC120 340,3 3,8168E+04 730 0,0191259

∑Di= 0,02
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Conforme apresentado, as pontes não standards são concebidas para um local em concreto, dando 
resposta a uma determinada necessidade, normalmente por um período alargado de tempo (pontes de 
apoio/logística e pontes de comunicação) e recorrendo a meios e materiais disponíveis. Atendendo que 
o OPS tem de ser ajustado e calibrado para cada estrutura distinta, julga-se que a sua aplicação neste 
tipo de ponte será limitada. No que concerne ao outro tipo de pontes provisórias – pontes standards, a 
aplicação do OPS deverá ser aferida, principalmente para as categorias de apoio/logística e de 
comunicação. No caso das pontes de assalto, em que a minimização e automatização de processos e a 
rapidez da montagem e desmontagem são cruciais, o estudo da aplicação de OPS é mais complexo. 
Julga-se por isso, que a aplicação do OPS em pontes de assalto deverá ser estudada posteriormente à 
validação da aplicação em pontes de apoio/logística e de continuidade. 

Assim, discutem-se as duas fases relevantes na conceção e funcionamento das pontes provisórias – a 
fase construtiva e a fase de serviço, para as pontes de apoio/logística e de continuidade. 

 

6.4.4.1.Fase construtiva 

A fase construtiva ou fase de montagem das pontes provisórias é particularmente relevante para a 
conceção e dimensionamento das pontes. De facto e conforme apresentado no Capítulo 2, existem 
diversos processos de montagem. No caso das pontes de apoio/logística e pontes de comunicação, em 
que a montagem não é normalmente realizada por um equipamento militar tipo carro de combate, os 
processos de montagem podem envolver ou não estruturas provisórias, meios de elevação (tipo grua 
móvel) e/ou de empurre (lançamentos sucessivos).  

O recurso ao OPS na fase de montagem pode ser interessante para o equipamento de montagem e não 
tanto para a ponte que, normalmente, só terá de resistir à ação do seu peso próprio. De qualquer forma, 
este aspeto será discutido aquando da apresentação do sistema de lançamento/montagem. 

 

6.4.4.2.Fase de exploração 

Durante a fase de exploração, a aplicação de OPS tem benefícios claros no desempenho estrutural da 
ponte, seja na capacidade resistente, seja na sua rigidez. Sendo a ponte provisória uma estrutura dum 
único vão e simplesmente apoiada, o traçado do pré-esforço é simples podendo discutir-se o número de 
pontos de contacto do OPS com a estrutura. Em relação a este aspeto, utilizou-se um traçado de cabo 
composto por três troços retilíneos (duas selas de desvio) à semelhança de outras aplicações em cimbres 
autolançáveis. No entanto, estas aplicações referem-se a carregamentos lentos “quasi-estáticos”, 
significativamente distintos das cargas rolantes, ou seja, carregamentos por veículos que atravessam a 
ponte. Este aspeto aumenta a dificuldade na conceção e dimensionamento do OPS, velocidade de reação 
do sistema, sistema de monitorização, algoritmo de controlo, etc.   

Para além das vantagens referidas, o OPS permite o controlo dos deslocamentos da estrutura e a sua 
monitorização. Este último aspeto é particularmente relevante no que se refere à segurança da estrutura.  

A aplicação de OPS não apresenta apenas vantagens. De facto, as características do sistema podem 
limitar a sua aplicação em determinadas situações. O OPS requer uma fonte de energia exterior que, 
como será discutido em 6.5.2, tem de ter potência considerável, exigindo por isso disponibilidade de 
elevadas quantidades de energia. Este aspeto, e no que se refere à aplicação de OPS em pontes 
provisórias que podem ser instaladas em locais remotos, pode ser limitativo. Outro aspeto que importa 
considerar, é a necessidade de monitorizar o bom funcionamento do sistema e realizar ações de 
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manutenção aos vários componentes e à suscetibilidade de danos exteriores por causas naturais ou 
eventuais atos de vandalismo. 

   

 ESTABILIDADE 

O OPS, à semelhança dos sistemas de pré-esforço convencional, introduz esforços de compressão não 
desprezáveis e que necessitam de particular atenção. Assim, após o dimensionamento geral da estrutura 
efetuado através de análises lineares, realizou-se uma análise detalhada à estabilidade global da 
estrutura. Para tal, realizaram-se vários tipos de análises: análise de encurvadura (buckling), análise não 
linear simples, análise linear com forças de instabilidade equivalentes, e análise não linear com 
geometria inicial alterada. A alteração da geometria inicial de modo a favorecer a instabilidade foi 
efetuada através de dois processos distintos: geometria alterada segundo o primeiro modo de 
instabilidade global e geometria alterada segundo a deformação devido a uma carga transversal. 
Verificou-se que ambos os processos provocam uma deformação lateral no ponto de meio vão da corda 
superior, de grandeza equivalente à imperfeição máxima (L/500) apresentada nas normas EN1090, 
referentes à regulação do fabrico e montagem de estruturas metálicas.  

Como já foi referido, o dimensionamento da estrutura foi efetuado com recurso ao programa de análise 
estrutural ARSA (Robot Millennium v.2015). De modo a assegurar a validação e a redundância da 
análise, considerou-se relevante recorrer a outro programa comercial com características semelhantes, 
o SAP2000 (v.17).    

   
  Figura 6.48 – Modelos numéricos; à esquerda - Robot Millennium, à direita SAP2000  

O estudo foi efetuado para a fase de funcionamento corrente da ponte provisória, atendendo que apenas 
nesta fase as cordas da ponte estarão sujeitas a esforços de compressão. 
 

6.4.5.1.Instabilidade 

Realizou-se a análise de encurvadura para a combinação que provoca maior compressão na corda 
superior – combinação para o estado limite último com o VT localizado a meio vão da ponte - 
DE_ULS_B (ver Tabela 6.4). Apresentam-se os modos mais relevantes até um parâmetro de carga 
crítica (αcr) =10, valor abaixo do qual os fenómenos de segunda ordem devem ser considerados no 
dimensionamento. Alguns modos repetidos são ignorados, apresentando-se apenas o correspondente ao 
αcr mais baixo para cada configuração de instabilidade.  

Conforme referido em 6.4.5, a análise efetuada em ARSA foi replicada em SAP2000. Assim, 
apresentam-se algumas figuras ilustrativas dos fenómenos de encurvadura assim como os fatores de 
instabilidade obtidos a partir dos dois modelos. 
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  Figura 6.49 – Primeiro modo de instabilidade global lateral – modo 8 (αcr =5,66) – modelo ARSA 

    

 
Figura 6.50 – Primeiro modo de instabilidade global lateral - modo 22 (αcr =5,81) – modelo SAP2000 

  

 

 
Figura 6.51 – Primeiro modo de instabilidade local lateral (em cima) e vertical (em baixo) da corda superior – 

modo 5 (αcr =5,59) e modo 6 (αcr =5,96) respetivamente – modelo ARSA 
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Figura 6.52 – Instabilidade vertical da corda superior - modo 24 (αcr =5,87) (em cima); Instabilidade transversal 

da corda superior – modo 25 (αcr =6,38) (em baixo) – modelo SAP2000 

Comparando-se os resultados obtidos através dos dois modelos, verificam-se configurações semelhantes 
para os primeiros modos relevantes, e valores de αcr da mesma ordem de grandeza. No entanto, em 
qualquer um dos modelos verificam-se αcr <10 para fenómenos de instabilidade global e local, sendo 
por isso necessário efetuar uma análise de 2ª ordem e os respetivos efeitos considerados no 
dimensionamento de todos os componentes da estrutura, barras e ligações. 

 

6.4.5.2.Análise de 2ª ordem 

Atendendo que para a análise elástica linear se verificaram vários modos com αcr <10, e considerando 
as disposições do EC3 relativamente a efeitos de segunda ordem, efetuaram-se vários tipos de análises 
não lineares geométricas de forma a clarificar a suscetibilidade da estrutura a estes efeitos, permitindo 
simultaneamente elevar o grau de fiabilidade dos resultados.  

Ambos os softwares utilizados efetuam uma análise iterativa de 2ªordem, a partir da configuração inicial 
da estrutura, ou seja, sem que haja alguma deformação inicial.  

Outra análise efetuada, com semelhanças à anterior, distingue-se em partir duma geometria inicial 
deformada a partir da qual o programa irá efetuar a análise de 2ª ordem. Para o corrente caso, essa 
geometria corresponde à configuração do modo 8 de encurvadura (ver Figura 6.49). Esta “geometria 
inicial” da estrutura é definida pelo ponto de meio-vão da corda superior, que é deslocado de L/500 
transversalmente relativamente à configuração indeformada. A grandeza do deslocamento máximo 
inicial (80/500) equivale a 16cm e corresponde ao possível erro geométrico de uma treliça definido pela 
EN1090 – L/500. Embora se tenha considerado o valor de L/500 para deslocamento inicial, julga-se que 
este valor deverá ser alvo de discussão, atendendo que não se trata de uma estrutura corrente, nem em 
termos de fabrico, nem de montagem.  

Para esta análise obteve-se uma deformação final (deslocamento total transversal) de 165mm, ou seja, 
verificou-se um acréscimo de 5mm face à “geometria inicial”. 

O EC3 na parte 1-1: 5.3.3 apresenta uma metodologia alternativa para verificação de elementos 
comprimidos estabilizados lateralmente através dum sistema treliçado de contraventamento. Para isso 
são determinadas cargas laterais equivalentes (qd) que são aplicadas no alinhamento dos nós do sistema 
de contraventamento. 

                                               G� � ∑*��8 �MNδOPQ                                              (6-14) 
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                                 e                             04= R� L/500                                                    (6-15) 

                                 e                             R� � S0,5 T1 + V�W                                          (6-16) 

onde: 

Ned – é o esforço axial no banzo comprimido; 

e0 – imperfeição geométrica inicial;   

δq – é a deformação no plano do sistema de contraventamento devido a sobrecargas (q) acrescidas 
de outras ações externas calculadas a partir duma análise de primeira ordem. Este valor pode ser 
considerado nulo tratando-se duma análise de 2ª ordem; 

L – o vão da ponte (80m); 

m – o nº de elementos comprimidos a estabilizar (2 cordas superiores). 

 

    obtendo-se: 

           R� � S0,5 T1 + VXW � 0,866   

     04= 0,87 � Y4644 �	 0,139m 

                  G� � 	6446 � 8 � 4,V[\Y4Q � 1,12	kN/m 

 

Resultando assim numa carga lateral instabilizadora total de 89,6 kN (1,12x80) que provoca um 
deslocamento transversal máximo de 23mm. 

Na Tabela 6.9 apresentam-se os resultados obtidos para as barras mais condicionantes identificadas na 
Figura 6.53. 

  

 
Figura 6.53 – Identificação de barras condicionantes na análise de 2ª ordem 
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Tabela 6.9 – Avaliação de rácios (esforços atuantes/resistência) das barras mais comprimidas através do ARSA 
e SAP2000 

Nº de barra 

(ver Figura 6.53) Elemento 
Análise linear 

Análise não linear 

– sem deformação 

inicial 

Análise não linear 

– com deformação 

inicial  

ARSA SAP2000 ARSA SAP2000 ARSA SAP2000 ARSA SAP2000 

1 4 
Corda 

superior 
0,921 0,926 0,972 0,968 1,012 1,021 

2 17 
Corda 

superior 
0,901 0,867 0,939 0,894 0,949 0,890 

3 405 
Diagonal 

horizontal 
0,182 0,110 0,176 0,110 0,199 0,170 

4 287 
Diagonal 

vertical 
0,543 0,606 0,572 0,616 0,629 0,614 

5 224 
Diagonal 

apoio 
0,308 0,286 0,315 0,297 0,317 0,322 

 

Da análise da Tabela 6.9, verifica-se que os esforços de 2ª ordem representam um acréscimo máximo 
nos rácios da ordem dos 10% (ARSA – 9,9% e SAP2000 – 10,3%). No caso da corda superior, 
verificam-se em ambos os modelos rácios superiores a 1, implicando por isso o reforço desses 
elementos. 

Genericamente toda a estrutura verifica a segurança segundo o EC3, existindo uma exceção na corda 
superior no meio-vão para a análise com deformação inicial. Assim, considera-se que o módulo central 
da ponte provisória deverá apresentar secções distintas na corda superior, considerando-se por isso o 
aumento das chapas que constituem esses perfis reconstituídos soldados (PRS). 

 

 CARACTERÍSTICAS DINÂMICAS 

Os três primeiros modos de vibração da ponte provisória correspondem ao três modos fundamentais 
para cada uma das direções (horizontal e vertical) e torção.  

 

 
Figura 6.54 – 1º modo de vibração – Frequência de flexão no plano horizontal = 1,096Hz  

 



Estudo da Aplicação de Pré-esforço Orgânico em Pontes Provisórias 

 
 

6.47 
 

 

 

 
Figura 6.55 – 2º modo de vibração – Frequência de flexão no plano vertical = 1,759Hz 

 
Figura 6.56 – 3º modo de vibração – Frequência de torção = 2,699Hz 

Aplicando a expressão apresentada em 5.6.2.1. que permite estimar a frequência natural vertical de 
pontes com vãos entre os 10 e os 90m, obtém-se: � � 90,6]34,\X[ = 1,755Hz  ,  para L = 80m                      (6-17) 

Comparando o valor obtido a partir da expressão (6-17) com o do modelo numérico, verifica-se uma 
grande aproximação, apesar das características muito particulares desta ponte.  

Quando comparadas as frequências da ponte provisória em estudo, com as frequências de pontes 
rodoviárias não provisórias em estrutura metálica ou de betão armado, verifica-se que as mesmas são, 
geralmente, inferiores a 3Hz (Menn, 1990). 

 

6.5. SISTEMA OPS 

O OPS enquanto sistema de controlo ativo tem de ser concebido de forma a responder às solicitações a 
que previsivelmente a estrutura estará sujeita. Para tal, é necessário definir claramente qual o objetivo 
do sistema de controlo, desenhando uma estratégia de controlo adequada e definindo limites de 
funcionamento do sistema. Numa fase seguinte, e após a conceção do sistema, definem-se os elementos 
necessários à sua implementação. Conforme introduzido em 4.2.2., os sistemas de controlo ativo são 
constituídos por três tipos de elementos principais: sensores, controlador e atuador. 

Consideraram-se duas abordagens sobre o sistema OPS, uma adotando o algoritmo de controlo 
“tradicional” que tem sido utilizado em cimbres e lançadeiras, e outra implementando um novo 
algoritmo de controlo.  
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 CONCEÇÃO E COMPOSIÇÃO DO SISTEMA 

Conforme já foi referido em 6.2.2.1, definiu-se que os limites de atuação do OPS estariam associados 
ao nível de carregamento MLC60, que corresponde ao tráfego rodoviário corrente. Ao limitar-se o 
funcionamento do OPS para carregamentos > MLC60 e ≤ MLC120, pretende-se promover um sistema 
de controlo mais simples e com menores necessidades energéticas, e simultaneamente conceber uma 
ponte provisória que permita velocidades de circulação semelhantes às de uma ponte convencional, até 
ao patamar de carga definido como MLC60. 

 

 ALGORITMO DE CONTROLO “TRADICIONAL” 

Um sistema de controlo ativo é baseado numa estratégia de controlo que posteriormente é traduzida num 
algoritmo de controlo a ser implementado no controlador do sistema. O sistema deve dar uma resposta 
adequada às ações a que determinada estrutura está sujeita. De facto, e considerando-se a estratégia do 
tipo circuito fechado (ver Figura 4.8) em utilização no OPS aplicado em cimbres, importa verificar se 
esta é aplicável e adequada a um carregamento que é significativamente mais rápido, quando comparado 
com a betonagem dum tabuleiro. O algoritmo de controlo já apresentado em 4.3.3.3, baseia-se no 
controlo da deformação na secção de meio vão.  

No caso das pontes provisórias, a velocidade de circulação dos veículos é o aspeto mais relevante na 
definição da estratégia e algoritmo de controlo por condicionar a velocidade de atuação do sistema. 

Numa primeira fase, e atendendo ao apresentado na Tabela 3.11, considerou-se como velocidade de 
projeto a velocidade máxima de 15km/h. Para esta velocidade efetuaram-se estimativas rápidas que 
permitiram identificar os principais requisitos do sistema, nomeadamente caudais e potência da bomba 
de óleo.  

Quando um veículo circula à velocidade de 15km/h (4,167m/s) atravessa os 80m da ponte provisória 
em cerca de 19,2s. O OPS terá de atuar, ou seja, os hidráulicos terão de efetuar o avanço de 0,40m a 
partir do “OPS base” e posteriormente recuar durante esse período de tempo. Considerando a hipótese 
favorável do funcionamento do hidráulico ser em contínuo, isso representaria uma velocidade de avanço 
do curso do cilindro de 0,0417m/s. No entanto, e considerando-se algumas das características 
fundamentais da estrutura que já foram apresentadas, revela-se que existe a necessidade de recolha de 
informação sobre o estado da deformação da estrutura durante algum tempo entre avanços do hidráulico. 
Para além deste aspeto, existe ainda um tempo para processamento da informação e transmissão de 
atuação, aqui designado como tempo de análise (tanálise). Para o primeiro aspeto e face à frequência 
própria da estrutura de F=1,76Hz considerou-se serem necessárias leituras com intervalo de 0,1s para 
caracterizar de forma adequada as oscilações associadas a esta frequência. De forma a garantir que se 
consegue separar as oscilações da estrutura dos deslocamentos associados à sua deformação (ou seja, 
para obter uma leitura estática e não dinâmica) considerou-se, de forma conservativa, necessitar de 3 
períodos (T), ou seja 3x1/F = 1,70s. No caso do tempo de processamento e transmissão considerou-se o 
valor de 0,5s, totalizando 2,20s. Relembrando a velocidade de passagem do veículo, verifica-se que ao 
fim 2,20s o veículo percorreu cerca de 9,2m, ou seja aproximadamente 1/4 do percurso até atingir o 
meio-vão da ponte provisória. Isto representaria, que no limite o sistema poderia atuar 2 vezes até a 
carga atingir o meio vão. Para esta possibilidade a velocidade de atuação do cilindro é determinada 
dividindo-se o curso 0,40m/2 = 0,20m/atuação; considerando 2s por atuação, então a velocidade de 
avanço (vatuação) é cerca de 0,10m/s. Tal velocidade implica o recurso a bombas de óleo muito potentes, 
necessitando por isso de elevada disponibilidade de energia, conforme se apresenta na Tabela 6.10 e na 
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Tabela 6.11. A potência total apresentada, refere-se ao somatório das potências dos quatro motores 
instalados, um por cada escora ativa e determinada a partir da expressão: ^:_`��`� � ��á�	�a544	�b � �c                                            (6-18) 

onde, 

Potbomba – Potência do motor da bomba óleo-hidráulica; 

PMáx – Pressão máxima no óleo; 

Q – Caudal de óleo debitado pela bomba; d – rendimento da bomba; �c − Fator de segurança (1,18) 

A potência dos geradores corresponde a uma majoração de 50% da potência nominal necessária de 
forma a garantir a vida útil dos geradores. As características físicas dos atuadores foram determinadas 
com base no curso total necessário e força máxima de atuação, considerando o funcionamento a média 
pressão (233bar) e alta pressão (377bar) e duas velocidades de atuação conforme apresentado nas tabelas 
seguintes. A primeira linha das tabelas refere-se à atuação contínua do atuador e a segunda linha a uma 
atuação discreta. A velocidade de avanço do atuador obtém-se dividindo o curso do atuador (400mm) 
pelo tempo da atuação contínua, ou pelo somatório do tempo das várias atuações no caso da atuação 
discreta.  
 

Tabela 6.10 – Caudais e potências das bombas óleo-hidráulicas potência do gerador (média pressão) 

 

Tabela 6.11 – Caudais e potências das bombas óleo-hidráulicas e potência do gerador (alta pressão) 

 

Apesar do funcionamento a média pressão ser mais vantajoso do ponto de vista técnico e económico, as 
potências e disponibilidade energética necessárias mantém-se inalteradas e elevadas.  

Face ao exposto, e de forma a reduzir as exigências do sistema de controlo, no contexto deste algoritmo 
optou-se por baixar a velocidade de circulação de 15 para 5km/h na ponte provisória. Embora esta 
velocidade, não cumpra o disposto no Trilateral Design and Test Code no que concerne à passagem de 
todos os veículos militares MLC>30, para MLC≤60 não existirão limitações significativas de 
velocidade, pelo menos associadas ao funcionamento do OPS. O cumprimento de uma imposição de 

                                                      

 

 

 
8 Fator de segurança correntemente adotado no OPS pelo Departamento de Equipamento e Automação da BERD. 

Velocidade 

Veículos

Distância 

Percorrida

Tempo 

Atuação

Curso 

Atuador

Velocidade 

Avanço Atuador

Área Compressão 

Atuador

Pressão 

Máxima

Caudal 

Bomba

Potência 

Motor

Potência 

Total

Potência 

Gerador

15 km/h 40 m 9,6 s 400 mm 41,7 mm/s 294,5 cm2 232 bar 73,6 l/min 35,6 kW 142,4 kW 266,9 kVA

15 km/h 40 m 4,0 s 400 mm 100,0 mm/s 294,5 cm2 232 bar 176,7 l/min 85,4 kW 341,6 kW 640,6 kVA

Velocidade 

Veículos

Distância 

Percorrida

Tempo 

Atuação

Curso 

Atuador

Velocidade 

Avanço Atuador

Área Compressão 

Atuador

Pressão 

Máxima

Caudal 

Bomba

Potência 

Motor

Potência 

Total

Potência 

Gerador

15 km/h 40 m 9,6 s 400 mm 41,7 mm/s 181,4 cm2 377 bar 45,4 l/min 35,6 kW 142,5 kW 267,1 kVA

15 km/h 40 m 4,0 s 400 mm 100,0 mm/s 181,4 cm2 377 bar 108,8 l/min 85,5 kW 341,9 kW 641,1 kVA
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circulação a velocidade inferior a 15km/h pode ser questionável. Nesse aspeto, realça-se que 
primeiramente o OPS só irá atuar em uso militar, considerando-se a inerente disciplina militar de 
cumprimento de limites estipulados, ou para veículos civis em casos excecionais e devidamente 
monitorizados. Assim, e face ao exposto, considera-se a velocidade máxima de 5km/h para a análise do 
efeito da circulação de veículos sobre a ponte provisória e comportamento da estrutura orgânica.  

Para a velocidade de circulação de 5km/h (v=1,389m/s), o veículo demora cerca de 28,8s a atingir o 
meio vão permitindo um maior número de atuações e uma redução na velocidade de atuação. Para se 
avaliar o número de atuações expectável, considera-se que: 

                           tpassagem = natuações x tatuação + nperíodos de análise x tanálise                  (6-19) 

onde, 

tpassagem – tempo que o veículo demora a percorrer 1/2 vão da ponte; 

tatuação – tempo de atuação (avanço ou recuo) do hidráulico; 

tanálise –tempo de análise (inclui leitura, processamento e transmissão); 

natuações – número de atuações do hidráulico; 

nperíodos de análise – número de períodos de análise. 

 

Considerando que existe um igual número de atuações e de períodos de análise e processamento, e que 
tpassagem = 28,8s e tanálise =2,20s, verifica-se iterativamente que para n=4: 

tatuação = 5,0s por curso/atuação de 0,10m e vatuação = 0.02m/s, resultando num tempo total de atuação de 
20s. 

 
Na Tabela 6.12, apresentam-se as potências necessárias considerando o cenário exposto acima. Como 
se pode verificar as potências decrescem aproximadamente 67%, reduzindo assim as necessidades de 
disponibilidade energéticas. 
 

Tabela 6.12 – Caudais e potências das bombas óleo-hidráulicas potência do gerador (média e alta pressão) 

 

 

De qualquer forma, e mesmo reduzindo as potências necessárias, as dimensões dos geradores são 
consideráveis, conforme é possível verificar na Figura 6.57. Este aspeto implica que o gerador tenha que 
ser instalado fora da ponte e ligado a um quadro elétrico instalado nesta. 

 

Velocidade 

Veículos

Distância 

Percorrida

Tempo 

Atuação

Curso 

Atuador

Velocidade 

Avanço Atuador

Área Compressão 

Atuador

Pressão 

Máxima

Caudal 

Bomba

Potência 

Motor

Potência 

Total

Potência 

Gerador

5 km/h 40 m 28,8 s 400 mm 13,9 mm/s 294,5 cm2 232 bar 24,5 l/min 11,9 kW 47,4 kW 89,0 kVA

5 km/h 40 m 20,0 s 400 mm 20,0 mm/s 294,5 cm2 232 bar 35,3 l/min 17,1 kW 68,3 kW 128,1 kVA

5 km/h 40 m 28,8 s 400 mm 13,9 mm/s 181,4 cm2 377 bar 15,1 l/min 11,9 kW 47,5 kW 89,0 kVA

5 km/h 40 m 20,0 s 400 mm 20,0 mm/s 181,4 cm2 377 bar 21,8 l/min 17,1 kW 68,4 kW 128,2 kVA

Média 

Pressão

Alta 

Pressão
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Figura 6.57 – Exemplo de gerador (gasóleo) com 143kVa de potência (Modelo HIMOINSA) (Himoinsa, s.d.) 

Efetuou-se a simulação numérica assumindo a velocidade de circulação de 5km/h (1,389m/s) e um 
atraso da resposta de 2,20s. Atendendo que existe atraso na resposta, a flecha de controlo pode ser 
definida ainda para valores de flecha positiva (contra flecha). Conforme referido em 6.4.2, a ponte terá 
um OPS base que corresponde a uma contra flecha de aproximadamente 6cm.  

Na Figura 6.58 apresenta-se a variação da flecha na secção de meio vão ao longo do carregamento 
máximo previsto (MLC120) e a circular a 5km/h, para uma flecha de controlo de (+) 2cm, ou seja, ainda 
em fase de contra flecha. Na mesma figura encontra-se igualmente representada a variação do curso dos 
cilindros hidráulicos instalados nas escoras ativas.   

 

Figura 6.58 – Variação da flecha na secção de meio vão provocada pela passagem dum veículo MLC a 5km/h; 
flecha de controlo para o OPS (+2cm) 

Na Figura 6.59 apresenta-se a correspondente variação de tensões nas cordas superiores e inferiores, 
para a situação da passagem do veículo MLC120 com o valor base de pré-esforço (OPS base), e para a 
situação em que o OPS está ativo (OPS on).  
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Figura 6.59 – Variação de tensão na secção de meio vão provocada pela passagem dum veículo MLC120 a 
5km/h; flecha de controlo para o OPS (+2cm) 

De forma a avaliar a relevância do valor definido para a flecha de controlo, efetuou-se uma análise 
numérica referente à flecha de (+) 3cm. 

 

Figura 6.60 – Variação da flecha a meio vão provocada pela passagem dum veículo MLC a 5km/h; flecha de 
controlo para o OPS (+3cm) 

Na Figura 6.61 apresenta-se a correspondente variação de tensões nas cordas superiores e inferiores.  
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Figura 6.61 - Variação de tensão na secção de meio vão provocada pela passagem dum veículo MLC120 a 

5km/h; flecha de controlo para o OPS (+2cm) 

Da análise da Figura 6.58 e da Figura 6.60, verifica-se que existe uma translação da deformação em 
relação às duas flechas de controlo, tal como seria expectável. No caso da flecha de controlo de 2cm, 
verifica-se que a resposta do OPS acontece após anular a contra flecha (valores negativos de 
deformação). Na Figura 6.60, verifica-se que a primeira atuação do sistema é efetuada ainda com contra 
flecha na estrutura, e que durante a fase de descarga (aproximação da carga móvel do limite da ponte) e 
após o segundo 45, o atraso na resposta do OPS possibilita que o valor de contra flecha base seja 
ultrapassado. 

Avaliando-se a variação de tensões apresentadas na Figura 6.59, verifica-se que no intervalo de tempo 
entre os 6s e os 12s, a tensão de compressão na corda inferior é superior àquela que se verifica na corda 
superior, ultrapassando a envolvente de tensões definida para o mesmo carregamento com o OPS base, 
encontrando-se em consonância com a evolução da flecha a meio vão. No caso da Figura 6.61, verifica-
se igualmente uma correspondência com a evolução da flecha a meio vão ao longo do carregamento, ou 
seja, na fase de descarga a tensão na corda inferior excede a envolvente de tensões para a situação do 
carregamento se efetuar apenas com OPS base. Em ambos os casos o benefício do OPS é evidente e não 
contraproducente quer no controlo da flecha quer na diminuição da amplitude da variação das tensões, 
sobretudo ao nível da corda inferior. Na Figura 6.59 verifica-se que a tensão máxima com OPS base é 
de -124,9MPa, e com OPS ativo é de 20,9MPa, ou seja uma redução de 145,8MPa . Avaliando-se ainda 
a corda inferior, a variação entre a tensão inicial (76,8 MPa) quando a ponte está sujeita ao OPS base e 
a tensão máxima durante a passagem do veículo sem e com OPS ativo, verifica-se uma amplitude de 
201,7MPa e de 55,9MPa respetivamente, o que corresponde a uma redução de amplitude de 72,3%. 

Ao nível da corda superior, o efeito do OPS não é tao significativo por existir uma componente de 
esforço axial de compressão que é introduzida aquando da aplicação do OPS. Esta componente reduz a 
o esforço de tração introduzido pelas forças de sentido ascendente nos alinhamentos das escoras ativas, 
traduzindo-se numa redução de 17,5% da tensão máxima na corda superior. 
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Considerando os resultados obtidos, verifica-se que o algoritmo de controlo implementado nos cimbres 
autolançáveis com OPS é aplicável a pontes provisórias, embora demonstrando algumas limitações 
relacionadas com a velocidade de circulação e atraso na resposta, que condicionaram em primeira 
instância a velocidade de projeto com o OPS ativo. 

A simulação numérica apresentada foi realizada com base no sistema de monitorização do OPS aplicado 
em cimbres, em que a medição da deformação a meio vão é efetuada através de transdutores de pressão. 
No entanto, e da experiência da BERD e do seu departamento de equipamento e automação, considera-
se que face à velocidade do carregamento e à sensibilidade do equipamento para ações dinâmicas, deve 
ser encontrada uma alternativa de monitorização para a medição da deformação, nomeadamente entre 
os sistemas de medição discutidos em 5.4. 

Não sendo diretamente comparável com uma ponte provisória sem OPS, verificou-se a título 
informativo que, para as mesmas características geométricas da ponte e considerando apenas a 
verificação aos estados limites últimos (ELU), a estrutura da ponte pesaria cerca de 11,4kN/m, ou seja, 
cerca de 26% mais do que a solução com OPS. No entanto, e conforme referido, a estrutura foi validada 
apenas para ELU, tendo resultado numa deformação a meio vão de 340mm (L/235).  

 

 NOVO ALGORITMO DE CONTROLO 

No seguimento do que foi exposto em 6.5.2, julga-se ser pertinente o desenvolvimento dum novo 
algoritmo de controlo, baseado numa estratégia de controlo também distinta, e mais adequado às 
características do carregamento duma ponte. Assim, pretende-se que o funcionamento do sistema OPS 
não dependa (apenas) da resposta da estrutura. De facto, se existir um conhecimento do comportamento 
da estrutura quando sujeita a um carregamento móvel previamente definido, pode-se condicionar a 
atuação do OPS apenas à posição do carregamento e não da resposta da estrutura quando submetida a 
este.  

Conforme apresentado em 5.4.3, existem no mercado sistemas de monitorização que permitem 
determinar a distância entre eixos, a respetiva carga, bem como a posição do veículo na ponte. Em 6.5.4, 
apresentam-se os sistemas considerados para avaliação do algoritmo de controlo que aqui se desenvolve.  

Obtidos os dois dados, características do carregamento e posição, o comportamento estrutural pode ser 
determinado a partir de formulações de análise elástica de estruturas, nomeadamente a partir de linhas 
de influência de deformação. 

A linha de influência da deformação para uma secção genérica duma viga simplesmente apoiada é dada 
pelas expressões: 

 

]e	(f) � g �5Phi Ajk(2k + j)l − kl[C																																																																												0 m l m j
�5Phi A−j[(k + j) + j(2kX + 4jk + 3jX)l − 3j(k+j)lX − kl[C			j m l m ]    (6-20) 

 

onde a, b, P e L se encontram representados na Figura 6.62.  
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Figura 6.62 – Desenho esquemático de carga rolante sobre viga simplesmente apoiada  

Para a secção de meio vão (x = L/2) a expressão (6-20) assume o seguinte aspeto: 

]e(fnQ) � opq
pr �5Phi sjk(2k + j) PX− k TPXW[t																																																																												PX m j

�5Phi u−j[(k + j) + j(2kX + 4jk + 3jX) PX− 3j(k+j) TPXWX − k TPXW[v 			j m PX
    (6-21) 

 

6.5.3.1.Algoritmo para veículos de rodados 

Considerando um veículo tipo com n eixos, então existirá uma sobreposição de efeitos desfasados da 
distância entre eixos (yn-1), e afetados da carga Pi correspondente ao eixo i. 
 

 

Figura 6.63 – Configuração genérica dum carregamento com veículo tipo de rodados 

Obtendo-se a seguinte expressão: 

 

fw�w�- �
opp
pq
ppp
r V5Phi s∑ ̂ xjk(2k + j) PX− k TPXW[y�zV t																																																																																								

V5Phi {|
||
}∑ ̂ xjk(2k + j) PX− k TPXW[y�zV +																																																																																										
∑ ̂ ~−j[(k + j) + j(2kX + 4jk + 3jX) PX − 3j(k+j) TPXWX − j TPXW[��z�NV ��

��
�		

V5Phi u∑ ̂ ~−j[(k + j) + j(2kX + 4jk + 3jX) PX− 3j(k+j) TPXWX − j TPXW[��zV v
(6-22) 
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Sendo cada uma das expressões válidas dentro dos seguintes limites: 

  

                                            

opq
pr			PX m j ∧	PX m jNV � j − �� 																																						PX m j 	∧ 	jNV � j − �� m PX 		∧ 	� + 1 m + m ;	j m PX 		∧ jNV � j − �� m PX																																					

                      (6-23) 

 

onde m é o número de eixos que se encontram entre 0 e L/2. 

 

Considerando-se o atravessamento da ponte provisória por um veículo tipo MLC120, o carregamento 
assume a configuração apresentada na Figura 6.64. 

 

 
Figura 6.64 – Configuração do carregamento do veículo MLC120 (n =5) 

 
Na Figura 6.65 apresenta-se a flecha provocada na secção de meio vão por cada um dos eixos do veículo 
MLC120 (Delta Eixo 1 a 5), e a sobreposição de efeitos (Delta Total - fw�w�-). Como se pode verificar, 
o desfasamento existente nos primeiros metros do percurso, corresponde à distância entre o primeiro e 
o último eixo (eixo n) a entrar na ponte �∑ ���3V�zV � 13,11+�. O eixo dianteiro do veículo tem assim de 

percorrer 93,11m até que todos os eixos percorram o vão da ponte de 80m. 

Conforme já referido, a rigidez (EI) da ponte varia com a aplicação do OPS, o que não se encontra 
traduzido nas expressões anteriormente apresentadas. No entanto, e atendendo a que essa variação é 
próxima dos 5% entre o valor base do OPS e o valor máximo em fase ativa (OPSon), pode-se adotar 
uma rigidez média para a estrutura, assumindo-se em simultâneo um erro variável máximo de 2,5%.     

 
 

80m 
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Figura 6.65 – Linhas de influência da deformação na secção de meio vão (n =5) 

Desta forma, a atuação do OPS é efetuada em conformidade com a posição do carregamento e não da 
resposta da estrutura. A velocidade máxima de passagem do veículo fica apenas condicionada pela 
velocidade de atuação dos hidráulicos, ficando muito reduzido o tempo de análise. 

Assim, em cada instante o algoritmo de controlo deverá determinar o curso do hidráulico (∆c) necessário 
para que a flecha final a meio vão (somatório da flecha provocada pelo carregamento e da contra flecha 
aplicada pelo OPS) correspondente à posição da carga seja igual à flecha de controlo pré-definida (f�). 
A flecha a meio vão provocada pelo carregamento é determinada para cada posição segundo a expressão 
6-22, sendo que a contra flecha introduzida pelo OPS (f���) na mesma secção é dada pela expressão  6-
24 obtida graficamente, através de regressão polinomial de segundo grau, da relação curso do cilindro / 
contra flecha provocada a meio vão.  

                         f��� � 7,93160∆�X + 42,82449∆� + 0,01587                       (6-24) 

Pretende-se assim que:  

                                                    f� �	f��� +	fw�w�-                                          (6-25) 

                           então,                	f��� 	� f� − fw�w�-                                           (6-26) 

 

Recorrendo-se à fórmula resolvente, determina-se o curso do cilindro para cada posição de 
carregamento. 

                ∆�� 3�X,YX��\±��X,YX��\Q3���,\[V54�A4,4V6Y�3(��3������)CX��,\[V54               (6-27) 

80m

Eixo 1

Eixo 2Eixo 3
Eixo 4Eixo 5

δtotal
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A velocidade (v) de passagem do veículo pode ser introduzida nesta formulação, na determinação da 
posição do veículo9 (x) em cada instante (t), l(_) � �_	(+). Atendendo à expressão 6-21, pode-se 
assumir x=a, possibilitando a formulação genérica do algoritmo de controlo que se propõe. 

Então:  

                              �l(_) 			⇒		∆�� 3�±��Q3��(,3(��3������(�))X� 	                    (6-28) 

 

onde: 

d, e e f são constantes que dependem do desempenho do OPS. 

  

6.5.3.2.Algoritmo para veículos de lagartas 

No caso dum veículo militar com lagartas, a ação deixa de ser pontual (por eixo) para atuar ao longo da 
lagarta de forma distribuída. A deformação na secção de meio vão obtém-se através do produto da carga 
P pela área delimitada pelo desenvolvimento da carga (B) e pela linha de influência, conforme 
representada na Figura 6.66. A área delimitada na figura pode ser determinada através de integração. 

 
Figura 6.66 – Representação qualitativa da linha de influência do deslocamento na secção de meio vão   

                         f(�) � �5Phi � sjk(2k + j) PX− k TPXW[t�VN��V                      (6-29) 

 

Atendendo que b = L - a, então: 

 

fw�w�-	(�) � �5Phi � �j(] − j) � A2 � (] − j) + jC PX− (] − j) � TPXW[��VN��V      (6-30) 

 

                                                      

 

 

 
9 A posição do veículo é definida pela posição do eixo dianteiro, a partir do qual são definidas as posições dos n 
eixos do veículo 

L

x1

P

B

LI(δ         )1/2 vão
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⇔		fw�w�-	(�) � �5Phi� ��P�X − [�QPQX + ��PX − ]��																		�VN��V   para    
PX m j (6-31) 

 

Para o tramo complementar a determinação da deformação a meio vão obtém-se a partir da expressão: 

fw�w�-	(�) � ^6]�e   ¡−j[(k + j) + j(2kX + 4jk + 3jX) ]2 − 3j(k+j) x]2yX − k x]2y[¢�V∗�
�V 			 

      válida para 	j m PX                                                                                                           (6-32) 

Considerando que b = L-a, então: 

⇔		fw�w�-	(�) � ^6]�e   ¡−2j[]X + 2jX]X − j[]+3j[]2 − 58j][ − ]�8 ¢			�VN�
�V 		 

      válida para	j m PX                                                                                                           (6-33) 

 

Quando o veículo se encontrar sobre a secção de meio vão, em que parte da carga se encontra à esquerda 

e outra parte à direita dessa secção (
PX− l1 < ¥)	conforme se apresenta na Figura 6.67, a expressão para 

determinação da deformação a meio vão deverá combinar as expressões (6-30) e (6-32). 

 

 
Figura 6.67 – Veículo de lagartas posicionado próximo do meio vão (L/2-x1 ≤ B)  

Assim, a expressão para determinar a deformada no caso ilustrado na Figura 6.67 é dada por: 

fw�w�-	(�) � �5Phi � ~−2j[]X + 2jX]X − j[]+ [��PX − 6Yj][ − P¦Y �P/X�V 	+ 	 �5Phi� T�P�X − [�QPQX +�VN�P/X��PX − ]�W									  válida para  	TPX− l1 m ¥W	                                                                 (6-34) 

Onde a é a posição do centro de gravidade da carga à esquerda e da carga à direita da secção de meio 
vão.   

 

6.5.3.3.Validação do algoritmo 

Considerando-se a passagem do veículo MLC120 a 5km/h conforme ilustrado na Figura 6.65, e tendo-
se caracterizado o tipo de veículo na rampa de acesso à ponte, e anunciando que a resposta do sistema à 



Estudo da Aplicação de Pré-esforço Orgânico em Pontes Provisórias 

 

6.60 
 

posição da carga tem um atraso de 1s10, apresenta-se na Figura 6.68 a evolução da deformação na secção 
de meio vão assim como a variação do curso dos hidráulicos instalados nas escoras ativas. 

 

 
Figura 6.68 – Variação da flecha a meio vão provocada pela passagem dum veículo MLC120 a 5km/h; ação do 

OPS controlada pela posição do veículo   

 

Na Figura 6.68 pode observar-se que após um ligeiro atraso inicial) da resposta do sistema (quase 
impercetível face à escala do gráfico), e estando a posição do veículo constantemente monitorizada, o 
controlo da deformação é executado mantendo o atraso inicial, até próximo do final da passagem do 
veículo. De facto, desde que a velocidade de passagem dos veículos seja compatível com a velocidade 
de atuação dos hidráulicos, não existe atraso significativo da resposta, nem aumento do atraso durante a 
passagem do veículo sobre a ponte. 

 

                                                      

 

 

 
10 O Departamento de Automação e Equipamento da BERD mediu em cerca de 15ms (milissegundos) o tempo 
consumido para processamento. O tempo consumido em transmissão foi estimado em aprox. 0.5s. Assim, 
considerou-se conservativamente 1s como somatório destes dois períodos de tempo.    



Estudo da Aplicação de Pré-esforço Orgânico em Pontes Provisórias 

 
 

6.61 
 

 

 

 
Figura 6.69 – Variação da flecha a meio vão provocada pela passagem dum veículo MLC120 a 15km/h; ação do 

OPS controlada pela posição do veículo   

Na Figura 6.69 apresenta-se a variação da flecha para a passagem do MLC120 a 15km/h, em que o 
sistema implementado segue as características apresentadas na Tabela 6.10. Comparativamente com a 
Figura 6.68, verifica-se que o mesmo atraso implica uma redução da contra flecha instalada, embora 
sem relevância. Face à velocidade de passagem e ao atraso na resposta, verifica-se que a recuperação da 
contra flecha inicial também acontece com um ligeiro atraso. Assim, verifica-se que com base neste 
novo algoritmo de controlo, a limitação de velocidade a 5 km/h deixa de existir, assumindo-se como 
velocidade máxima 15km/h.   

Com o “normal” avanço tecnológico na área dos sistemas de produção e armazenamento de energia e 
da óleo-hidráulica, é previsível, que futuramente, a velocidade de circulação na ponte provisória possa 
ser superior a 15km/h.   

Este novo algoritmo de controlo implica uma caracterização precisa das características geométricas e 
mecânicas da ponte após montagem, para validar a sua rigidez (EI). Essa caracterização, decorrente dum 
ensaio de carga simples, pode ser realizada numa fase de pós execução da estrutura ainda em fábrica.  

 

 SISTEMAS DE MONITORIZAÇÃO 

6.5.4.1.Caracterização do veículo 

Conforme apresentado em 5.4.3, existem no mercado equipamentos comerciais de pesagem em 
movimento (WIM11) que permitem caracterizar a velocidade de circulação e os dois parâmetros 

                                                      

 

 

 
11 Weigh-in-motion systems 
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relevantes para a implementação do algoritmo de controlo: carga por eixo e distância entre eixos. 
Alternativamente aos equipamentos comerciais, é possível instalar um sistema não standard recorrendo 
a instrumentação, nomeadamente extensometria ou LVDT’s (Lechner et al., 2010) (Wall et al., 2009). 

Para avaliação do algoritmo de controlo, optou-se por considerar a adoção dum equipamento comercial 
e respetivos dados técnicos, nomeadamente a precisão das medições. Assim, considerou-se o sistema 
tipo balança da Mettler-Toledo ModeloVTS231, que apresenta um erro máximo de 2% para medições 
de veículos a circular até 16km/h (Mettler, 2013).  

 

6.5.4.2.Posição do veículo 

Como também referido em 5.4.3, existem vários sistemas de monitorização da posição relativa de 
veículos em relação a um determinado ponto de referência. Um dos sistemas referidos, é de 
monitorização através de câmaras semelhantes àquelas que têm sido instaladas nos sistemas de apoio à 
condução em veículos automóveis. Quando comparados a outros sistemas de posicionamento, 
nomeadamente medidores a laser, as câmaras apresentam a vantagem de não necessitarem de estar 
colocadas no alinhamento longitudinal do veículo.   

 

         
Figura 6.70 – Representação esquemática do posicionamento da câmara.   

A empresa Mobileye, líder mundial neste tipo de sistemas, desenvolveu algoritmos de deteção de objetos 
baseados na informação captada por uma câmara monocular. A precisão do sistema tem sido 
sucessivamente melhorada, acompanhando o desenvolvimento da tecnologia associada à captação da 
imagem e processamento. Nos primeiros sistemas implementados em veículos, o erro variava entre os 
9 e os 11% (Raphael, Kiefer, Reisman, & Hayon, 2011), e atualmente, até 90m, o erro máximo 
anunciado é de aproximadamente 6% (Mobileye, 2011).  

Este sistema, que necessita de estar protegido por um vidro laminado (semelhante ao dos para-brisas 
dos automóveis) deverá estar dotado dum sistema de autolimpeza do tipo limpa para-brisas de forma a 
garantir a boa visibilidade da câmara. 
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Figura 6.71 – Sistema Mobileye; pós-instalação (à esquerda); instalado de fábrica (à direita) (Mobileye, 2011) 

 

 AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA PRECISÃO DOS SISTEMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Tendo-se verificado que a estratégia de controlo baseada no conhecimento das características de 
carregamento e o seu posicionamento ao longo da ponte permite um controlo estrutural ativo “imune” a 
aspetos dinâmicos, torna-se relevante avaliar os erros de medição que o sistema de caracterização do 
carregamento e o sistema de posicionamento possam cometer e o seu impacto na performance do 
algoritmo de controlo. 

 

6.5.5.1.Caracterização do veículo 

Dependendo do fabricante, os equipamentos do tipo WIM apresentam erros máximos na ordem dos 2% 
para velocidades de passagem dos veículos inferiores a 15km/h. Assim, considera-se o erro máximo de 
2% para análise do controlo da flecha a meio vão para velocidade de 15km/h. 

 
Figura 6.72 – Variação da flecha a meio vão provocada pela passagem dum veículo MLC120 a 15km/h; 

considerado um erro de  ± 2% na quantificação da carga.   
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Analisando-se a Figura 6.72, verifica-se que o sistema reage conforme previsto no seu algoritmo e que 
a variação de 2% não diminui de forma relevante a performance do sistema de controlo. 

 

6.5.5.2.Posição do veículo 

Considerando-se que o erro máximo anunciado, dependendo de vários aspetos (velocidade, condições 
climatéricas, etc.), pode atingir o valor de 5m, efetuou-se uma análise numérica do efeito deste erro no 
sistema de controlo, considerando-se o cenário mais condicionante - velocidade máxima de passagem 
de 15km/h.  

 
Figura 6.73 – Variação da flecha a meio vão provocada pela passagem dum veículo MLC120 a 15km/h; 

considerado um erro de ± 5m na determinação do posicionamento da carga.   

Observando-se a Figura 6.73, verifica-se que um erro de medição de 5m, associado a uma velocidade 
de passagem 15km/h tem um impacto significativo em termos de evolução da flecha, implicando uma 
maior variação na flecha a meio vão. No caso da medição “-5m” em que o veículo está ainda fora da 
ponte (5m) e o radar fornece a informação que ele se encontra a entrar na ponte, a contra flecha atinge 
o valor de 11,27cm.  
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Figura 6.74 – Variação da tensão a meio vão provocada pela passagem dum veículo MLC120 a 15km/h e 

considerando um erro de ± 5m na determinação do posicionamento da carga.   

Na Figura 6.74, apresentam-se as variações de tensões para os cenários de ± 5m na determinação da 
posição do VT. O instante t=2s representa o momento em que o veículo entra na ponte, correspondendo 
ao instante inicial (t=0s) o início da deteção do sistema quando erro é igual a -5m, ou seja 5m antes da 
posição onde era suposto estar. Assim, quando o veículo ainda está fora da ponte a -5m o sistema já 
iniciou a sua atuação. 

Verifica-se que o erro na determinação da posição do VT implica variação na tensão dos banzos, que no 
caso do banzo inferior é significativa. De facto, e tal como já observado na Figura 6.61, o banzo inferior 
é aquele onde o efeito da ação do OPS tem mais significado e também por isso, é onde existem as 
maiores variações de tensão aquando o desfasamento entre a atuação do sistema e a passagem do veículo. 
Na corda inferior, verifica-se um acréscimo de 63,9MPa relativamente à situação em que o sistema 
deteta o veículo na sua posição real, atingindo um valor máximo de 215,3MPa. Apesar deste acréscimo, 
este continua a ser um valor dentro dos limites de segurança da estrutura. Refira-se porém, que este 
cenário aqui apresentado, pretende ilustrar uma situação de mau funcionamento ou mesmo falha do 
sistema de monitorização da posição do veículo. Na realidade, e conforme referido em 5.4.3, o 
equipamento apresenta um erro máximo de 1%, ou seja de 0,80m, que corresponde a um incremento no 
atraso ou adiantamento da resposta em aproximadamente 0,20s. Na Figura 6.75 apresenta-se 
graficamente o impacto desse erro na evolução das tensões a meio vão. Da sua análise, verifica-se que 
existe um incremente de tensão no banzo inferior de 14,4% e no banzo superior 2,3%. O incremento de 
tensões existente revela-se pouco significativo e claramente dentro dos limites da tensão de cedência do 
material estrutural.  
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Figura 6.75 – Variação da tensão a meio vão provocada pela passagem dum veículo MLC120 a 15km/h e 

considerando um erro de ± 0.8m na determinação do posicionamento da carga.   

 

6.6. SISTEMA DE MONTAGEM / LANÇAMENTO  

Existem vários sistemas possíveis para a montagem da ponte provisória. No Anexo a esta Tese “Sistema 
de Montagem/Lançamento da Ponte Provisória” apresenta-se a conceção e validação numérica dum 
equipamento que permite atingir os objetivos definidos para a duração da montagem da ponte provisória.  

 

6.7. CONCLUSÕES 

Ao longo do presente capítulo, demonstrou-se a viabilidade da aplicação do sistema OPS para cargas 
móveis (veículos). Para tal, foi necessário desenvolver um novo algoritmo de controlo baseado numa 
estratégia de controlo preditivo, distinta daquela que tem sido utilizada nas várias aplicações do OPS 
em cimbres, baseada na resposta da estrutura. Apresentaram-se também soluções de instrumentação 
existentes no mercado que permitem corresponder à nova estratégia de controlo e avaliou-se a 
sensibilidade do algoritmo de controlo a erros de medição. 

Sugere-se para o novo algoritmo de controlo a medição da flecha a meio-vão como medida de 
redundância para aumento da robustez do sistema.          
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7.                                     
CONCLUSÃO 

 
 

7.1. SÍNTESE DO TRABALHO REALIZADO  

O principal objetivo da presente tese foi o de desenvolver uma ponte provisória com pré-esforço 
orgânico (OPS) para uma nova gama de vãos e com montagem rápida, de forma a ser um produto 
claramente distinto dos existentes no mercado, e por isso, com elevado potencial de utilização. Para tal, 
efetuou-se uma pesquisa bibliográfica que permitiu caracterizar os vários tipos de pontes provisórias, as 
suas principais características, nomeadamente vão e capacidade de carga, e identificar vantagens e 
desvantagens da sua utilização.  

Verificou-se que as pontes provisórias têm sido, historicamente e na generalidade, pontes utilizadas para 
fins militares. Para responder à necessidade de criar travessias sobre linhas de água ou outros obstáculos 
em cenários de conflito, foram sendo desenvolvidas pontes militares, mais ou menos, rudimentares quer 
auto portantes quer flutuantes. Com os dois conflitos militares à escala mundial (Primeira e Segunda 
Guerras Mundiais) dá-se um considerável desenvolvimento das soluções estruturais, das 
automatizações, e das principais características das pontes, nomeadamente os aumentos da dimensão 
dos vãos e da capacidade de carga. A partir desses episódios históricos, tal desenvolvimento continuou 
a fazer-se sentir, sobretudo pela existência dum clima de tensão a nível internacional, nomeadamente a 
“Guerra Fria”. Mas é a partir dum tipo de ponte militar desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial 
– ponte Bailey, que as pontes provisórias começam a ser, também, utilizadas em aplicações de caráter 
civil. De facto, várias empresas surgiram desde então comercializando este tipo de pontes para 
aplicações civis. Este tipo de ponte é constituída por elementos modulares ligados entre si por cavilhas 
e tem vãos correntes até aos 60m, sendo que poderão atingir cerca de 80m, normalmente para classes de 
carga até MLC70, cuja montagem dura vários dias.  

Verificou-se que, para vãos superiores a 60m, as pontes provisórias apresentam tempos de montagem 
muito elevados (quando comparados com o tempo de montagem das pontes de assalto) e limitações na 
sua capacidade de carga. A partir do estado-da-arte das pontes provisórias foi então possível definir de 
forma mais específica o objetivo inicialmente definido – desenvolvimento de pontes provisórias com 
OPS para vãos até 80m, de montagem rápida e com classe militar até MLC120.  

A montagem duma ponte de 80m tem um acréscimo de trabalho e de complexidade que têm implicações 
no seu tempo de montagem. No caso do processo construtivo, a montagem duma ponte com 80m de 
comprimento a partir duma das margens é claramente mais complexa, não sendo esta proporcional ao 
aumento de vão. Assim, definiu-se como montagem rápida para uma ponte de 80m as horas de luz solar 
num dia (12 a 14h).   

Para que o desenvolvimento da ponte provisória se pudesse iniciar, verificaram-se os critérios gerais de 
dimensionamento, nomeadamente geométricos e de ações a que estas estão sujeitas, e de acordo com as 
disposições existentes na reduzida bibliografia existente acerca desta temática. Para a aplicação de 
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pontes provisórias para fins civis, foi igualmente necessário verificar as ações que devem ser 
consideradas para aplicações de caráter civil, nomeadamente aquelas referidas nas várias partes do 
Eurocódigo 1 (EC1). 

Sendo o OPS um sistema de controlo ativo, efetuou-se uma breve apresentação dos vários sistemas de 
controlo, das estratégias de controlo e de exemplos de aplicação em estruturas, permitindo ao leitor ter 
uma visão geral sobre esta temática, ainda que introdutória, mas necessária e suficiente para 
compreender o sistema OPS. Optou-se por apresentar o sistema OPS com base na primeira aplicação à 
escala real dum sistema de controlo ativo em estruturas, no cimbre do Rio Sousa no qual o autor fez 
parte da equipa de projeto, com vantagens claras no que concerne ao menor peso da estrutura metálica 
do cimbre e ao controlo de execução da ponte. 

Verificou-se também, que existe um vasto campo de aplicação do sistema OPS, para além daquele que 
se encontra em operação em cimbres e lançadeiras, nomeadamente na construção de pontes em arco ou 
de tirantes, ou noutras estruturas em que o carregamento variável tem relevância face às ações 
permanentes, tal como tem sido introduzido nos vários trabalhos de investigação desenvolvidos acerca 
do OPS desde 1993 (Pacheco et al., 1996, 1997, 2002, 2009) (Pacheco, 1999) (André, 2004).  

Efetuou-se uma avaliação geral da aplicação do OPS em pontes provisórias, nomeadamente nas questões 
relacionadas com o tipo de carregamento. Comparando-se o carregamento quasi-estático a que um 
cimbre está sujeito durante a betonagem do tabuleiro, com um carregamento dinâmico que ocorre sobre 
uma ponte provisória, verificou-se que deverá existir uma adequação dos sistemas de monitorização e 
uma alteração da estratégia de controlo. Assim sendo, analisaram-se os sensores correntemente 
utilizados em sistemas de monitorização e avaliaram-se novos sensores que recentemente têm sido 
utilizados no controlo de estruturas, nomeadamente no controlo de deformações e do dano, alguns deles 
ainda em fase de investigação, mas de potencial aplicação no OPS. 

Realizado o necessário enquadramento sobre pontes provisórias, sobre a tecnologia OPS, e sobre a sua 
aplicação neste tipo de estruturas, desenvolveu-se uma ponte provisória com OPS para vãos até 80m e 
de montagem rápida. Tendo-se definido numa fase de conceção que o processo construtivo/montagem 
deveria ter uma influência reduzida no dimensionamento da estrutura, concebeu-se uma estrutura 
simplesmente apoiada com dois pares de escoras ativas e condicionada pela passagem da carga militar 
(MLC). O dimensionamento da estrutura “orgânica” (ponte com OPS) foi efetuado, desde a fase de 
conceção, considerando o OPS como um elemento pertencente à estrutura e não como um elemento de 
reforço. Assim, obteve-se uma estrutura que pesa cerca de 9 kN/m sem elementos de tabuleiro e 11,2 
kN/m com esses elementos. 

A ponte desenvolvida é constituída por elementos singulares ligados entre si através de ligações rápidas 
(cavilhadas) que constituem módulos, que ligados entre si através de ligações macho-fêmea 
comprimidas por varões roscados permitem vencer vãos entre os 20 e os 80m em múltiplos de 10. 
Atendendo á modularidade e peso da ponte provisória, a sua transportabilidade é garantida por meios 
terrestres, marítimos ou aéreos.  

No caso do OPS, desenvolveu-se uma nova metodologia de aplicação do pré-esforço através do aumento 
do comprimento das escoras de desvio - escoras ativas, alternativamente à aplicação através de 
ancoragens ativas. Verificou-se que esta metodologia permite um incremento de efetividade da ação do 
pré-esforço através do gradual aumento da excentricidade dos cabos de pré-esforço, que resulta num 
aumento da rigidez até cerca de 5%, quando comparada com a aplicação do OPS através de ancoragem 
ativa.  
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Para além da alteração na forma de aplicação do pré-esforço, verificou-se que a estratégia de controlo 
baseada na resposta da estrutura, não se apresenta como a mais adequada face ao efeito dinâmico da 
passagem do veículo. Em alternativa, apresentou-se uma metodologia de controlo baseada na 
caracterização inicial do carregamento (carga e distância por eixo) e na sua posição sobre a ponte. Assim, 
baseando a ação do sistema numa estratégia de controlo preditiva, desenvolveu-se uma proposta dum 
novo algoritmo de controlo do OPS para pontes provisórias. No entanto, e apesar de este algoritmo não 
depender da resposta da estrutura, existem limitações à atuação do sistema, sobretudo associada à 
elevada exigência de potência a disponibilizar para as centrais óleo-hidráulicas, que resultam em 
potências elétricas extremamente elevadas. Foi então necessário, limitar a velocidade de circulação dos 
veículos para que a velocidade do curso dos hidráulicos apresente valores compatíveis com as centrais 
hidráulicas e geradores existentes no mercado, e adequados à aplicação em causa. 

Esta estratégia alternativa, implica ainda, uma caracterização precisa das características geométricas e 
mecânicas da ponte após montagem, para validar a sua rigidez (EI). Essa caracterização, decorrente dum 
ensaio simples, pode ser realizada numa fase de pós execução da estrutura ainda em fábrica. Atendendo 
aos tipos de ligações previstas e a baixa tolerância que será necessária implementar na execução dos 
elementos constituintes da ponte, julga-se que essa caracterização primária será suficientemente precisa 
para o algoritmo de controlo.      

Para atingir o objetivo de montagem rápida da ponte provisória, concebeu-se um sistema autoportante 
inovador e lançado a partir duma margem que funciona como ponte rolante para a ponte provisória. 
Assim, o processo de montagem tem efeito neutro para o dimensionamento da ponte.  

Efetuou-se a validação das principais características estruturais e funcionais do sistema de 
montagem/lançamento, nomeadamente geometria das secções, sistema de locomoção dos módulos da 
ponte, sistema de estabilização e apoio em ambas as margens. Face à singularidade do sistema 
concebido, julga-se que o seu desenvolvimento poderá ser alvo dum trabalho de investigação mais 
aprofundado.    

 

7.2. ASPETOS A DESENVOLVER EM TRABALHOS FUTUROS  

O trabalho de investigação apresentado ao longo deste documento promoveu o desenvolvimento de 
outras diretrizes de investigação, fomentando também, o desenvolvimento de novas soluções para 
pontes provisórias e novos sistemas de montagem. 

Enunciam-se, seguidamente, algumas dessas diretrizes que se consideram fundamentais previamente à 
implementação à escala real duma ponte provisória com OPS para vãos até 80m e de montagem rápida: 

• Validação experimental dos sistemas de sensorização propostos e a sua adequação ao sistema 
OPS, nomeadamente as câmaras monofocais para controlo da posição do veículo e as balanças 
do tipo “weigh in motion” para caracterização do veículo; 
 

• Análise à fadiga dos cabos de pré-esforço, sujeitos a variações de tensão elevada e número de 
ciclos baixo (inferior aos valores apresentadas nas principais normas); 
 

• Dimensionamento do sistema óleo-hidráulico das escoras ativas; 
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• Desenvolvimento do algoritmo de controlo apresentado com implementação de funções de 
validação que garantam a redundância do funcionamento do sistema OPS, e posterior validação 
experimentalmente;  
 

• Análise à fadiga dos elementos do pavimento em alumínio, em particular na zona de ligação 
entre peças, sujeitas a variações de tensão elevadas; 
 

• Desenvolvimento do sistema de montagem rápida do tabuleiro, avaliando-se a forma mais eficaz 
de criar o efeito de “persiana” concebido; 
 

• Desenvolver os apoios da ponte garantindo a sua compatibilidade com o sistema de montagem 
definido e a possibilidade de compensar eventuais assentamentos do solo de fundação através 
de sistemas óleo-hidráulicos;  
 

• Conceber e desenvolver as rampas de acesso à ponte equipadas com o sistema de caracterização 
dos veículos; 
 

• Desenvolver o conceito apresentado e validado para o sistema de montagem/lançamento da 
ponte provisória, efetuando o seu dimensionamento estrutural e mecânico detalhado e 
otimizando o tempo de montagem, e elaborar as especificações técnicas de fabrico dum futuro 
protótipo.  
 

Não se tendo encontrado neste trabalho motivos para limitar a tecnologia de pontes provisórias com 
OPS a vãos de 80m, é previsível que a mesma possa ser adotada para vãos de 100m ou mesmo de 120m, 
devendo ser desenvolvidos e adaptados os correspondentes métodos construtivos.   

 

7.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com o trabalho desenvolvido e apresentado ao longo desta Tese, julga-se ter contribuído, 
definitivamente, para que num futuro próximo seja efetuada a primeira aplicação do OPS em pontes 
provisórias. A implementação deste sistema de controlo em pontes provisórias permite alcançar uma 
gama de vãos até à data não corrente, com maior capacidade de carga e estrutura mais leve e mais 
económica, agilizando o processo de montagem. 

No que se refere ao sistema de montagem/lançamento apresentado, considera-se poder vir alterar os 
tempos de montagem correntes de pontes provisórias de apoio/logística para a gama de vãos acima dos 
60m. A longo prazo, poderá equacionar-se a utilização deste sistema na montagem de pontes de assalto 
com vãos claramente superiores aos atuais (inferiores a 30m).      

Quando se iniciou este trabalho, o vão máximo conhecido em pontes provisórias era de 70m. A decisão 
de estudar pontes com vãos até 80m, pretendia alcançar uma gama de vãos distinta, aumentando assim 
a potencialidade da ponte provisória em estudo. Já em fase de conclusão deste trabalho, identificou-se 
que numa operação da NATO no Kosovo, foi alcançado um recorde com a instalação duma ponte com 
81m de vão, instalada em vários dias, com capacidade de carga MLC30, e recorrendo-se a um nariz com 
54m de comprimento para fazer o lançamento, com um peso total de 240 toneladas (NATO, 2015). 
Apesar do vão da ponte ter constituído um novo recorde, a montagem durou cerca de três semanas. 



Estudo da Aplicação de Pré-esforço Orgânico em Pontes Provisórias 

 

7.5 
 

 

 

Se por um lado, a capacidade de carga e velocidade de montagem da ponte provisória desenvolvida é 
claramente potenciadora, por outro lado, não se vislumbram limitações para que não sejam estudadas 
soluções com vão superiores a 80m, eventualmente duplicando o equipamento do sistema de montagem 
ou recorrendo a mais do que um sistema de montagem.  

Considera-se por isso, a área das pontes provisórias com OPS de grande interesse técnico e válida para 
a sociedade, para a indústria militar e de proteção civil, e onde existe ainda um vasto trabalho a realizar.
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GLOSSÁRIO 

bsup – comprimento do elemento interno comprimido do banzo superior 

binf – comprimento do elemento interno comprimido do banzo inferior 

cw – comprimento do elemento interno comprimido das almas 

CP – cargas Permanentes 

dCGSw’ – distância do ponto superior do elemento plano das almas ao CG 

dCGIw’ – distância do ponto inferior do elemento plano das almas ao CG 

��    - tensão rutura do material  

��� – tensão de cedência do material 

Fw1- ação do vento em fase de montagem 

Fw2- ação do vento em fase de serviço 

kσfs – coeficiente de encurvadura, banzo superior 

kσfi – coeficiente de encurvadura, banzo inferior 

kσw – coeficiente de encurvadura, almas 

L – vão da ponte 

λpfs – esbelteza normalizada do banzo superior comprimido 

λpfi – esbelteza normalizada do banzo inferior comprimido 

λpw – esbelteza normalizada das almas comprimidas  

M  - momentos fletores  

PP - peso próprio 

 ψ – relação entre tensões ou entre extensões 

ρfs – coeficiente de redução do banzo superior comprimido 

ρfi – Coeficiente de redução do banzo inferior comprimido 

ρfw – Coeficiente de redução das alma comprimida  

SC – sobrecarga 

V - esforços transversos 

S – ação da neve  

��� −	tensão (de flexão ou torção) atuante 

σcr– tensão crítica à encurvadura 

σsup – tensão longitudinal local atuante no banzo superior 

σinf – tensão longitudinal local atuante no banzo inferior 

σAB – tensão longitudinal local atuante na alma (AB) por efeito de Mz 

σAB’ – tensão longitudinal local atuante na alma oposta por efeito de Mz 

σSw – tensão longitudinal local atuante no ponto superior do elemento plano das almas, devido a My 
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σIw – tensão longitudinal local atuante no ponto inferior do elemento plano das almas, devido a My 

σRSw – tensão longitudinal resultante no ponto superior do elemento plano das almas, My e Mz 

σRIw – tensão longitudinal resultante no ponto inferior do elemento plano das almas, My e Mz 

�	 		−	tensão limite de encurvadura 

SA – momento estático da seção bruta relativamente ao ponto A 

SB – momento estático da seção bruta relativamente ao ponto B 

T – temperatura 

tf inf – espessura do elemento interno comprimido do banzo inferior 

tfsup – espessura do elemento interno comprimido do banzo superior 

tw – Espessura do elemento interno comprimido das almas 
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ANEXO 
- SISTEMA DE 

MONTAGEM/LANÇAMENTO DA 
PONTE PROVISÓRIA  

 
 

A.1. INTRODUÇÃO 

O presente documento é um anexo à Tese: “Estudo da Aplicação de Pré-Esforço Orgânico em Pontes 
Provisórias” e refere-se à conceção e validação do sistema de montagem/lançamento da ponte provisória 
com OPS apresentada na Tese. A validação foi efetuada ao nível dum Estudo Prévio, tendo-se para isso 
realizado modelos numéricos simplificados em Autodesk Robot Structural Analysis (ARSA) e SolidWorks.  

Sendo este um equipamento com características estruturais, mecânicas e cinemáticas particulares, recorreu-
se à empresa EXM para desenvolvimento de modelos em Solidworks e para validação de conceitos 
previamente definidos num caderno de encargos preparado pelo autor. O trabalho da EXM incidiu 
essencialmente na modelação numérica de elementos laminares com equilíbrio estático e da avaliação do 
seu comportamento cinemático (mecanismo estrutural de difícil ou mesmo inadequado tratamento com as 
ferramentas de cálculo convencionais na área da engenharia de estruturas). Adicionalmente a EXM 
produziu alguns elementos gráficos.  O trabalho da EXM foi desenvolvido e coordenado sob a supervisão 
do autor. 

 

A.2. CONCEÇÃO 

Conforme já foi referido no Capítulo 6, o processo construtivo pode influenciar fortemente a fase de 
conceção e dimensionamento da ponte provisória. Na presente abordagem, concebeu-se um sistema de 
montagem/lançamento baseado num equipamento autoportante que após a sua instalação servirá de apoio 
à montagem da ponte, permitindo assim reduzir consideravelmente ou desprezar o impacto da fase 
construtiva no dimensionamento da ponte. Tendo como referência equipamentos telescópicos utilizados 
nas gruas móveis convencionais (ver Figura A.1), concebeu-se um equipamento com uma lança telescópica 
com um alcance de 80m para ser lançada na horizontal sobre o rio ou vale a vencer. Após alcançar a margem 
oposta, a lança apoia a sua extremidade num apoio por si transportado (ver Figura A.2) com capacidade de 
se ajustar ao terreno.   
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Figura A.1 - Grua móvel convencional Liebherr. (s.d.). 

  

Enquanto estrutura provisória bi-apoiada, o equipamento de montagem constituirá o caminho de rolamento 
para a colocação da ponte provisória na posição final pretendida (ver Figura A.3). Durante a extensão, e 
enquanto estiver a funcionar em consola, a lança deverá ter capacidade de transportar o apoio para a fase 
bi-apoiada.  

Daqui em diante o equipamento de montagem será designado, de forma simplificada, por lança. 

 

 
Figura A.2 – Lança telescópica – fase de lançamento 

 

A ponte provisória é constituída por módulos (ver 6.3.1), sendo que estes são ligados entre si através de 
ligações rápidas (aparafusadas e cavilhadas) junto ao módulo base da lança. 
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Figura A.3 – Lança telescópica – fase de montagem da ponte 

 

Após a instalação da ponte provisória, a lança deverá poder ser retirada sem recurso a mais meios externos 
para além daqueles necessários à montagem da lança e da ponte, e ficar disponível para ser utilizada na 
instalação de outras pontes provisórias. 

 

 
Figura A.4 – Fase de recolha da lança, montagem do OPS e rampas de acesso 

A lança de montagem será também utilizada para fazer a desmontagem da ponte provisória, considerando-
se para isso o processo inverso ao da sua instalação. 
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A.2.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LANÇA 

Tendo como base a ponte provisória apresentada no Capítulo 6, desenvolveu-se um conjunto de 
especificações técnicas base para o trabalho de conceção e validação da lança. 

 

A.2.1.1. Definição de Ações da Carga Móvel 

A ponte provisória pesa aproximadamente 11,5kN/m (não majorado) quando totalmente instalada. Esta será 
instalada em duas fases, a primeira em que é efetuada a montagem da estrutura principal da ponte (fase em 
que a estrutura se apoia na lança), a segunda fase em que é colocado o pavimento constituído por painéis 
de alumínio. Considera-se que a lança é recolhida antes de se iniciar esta segunda fase.  

Assim, a carga rolante a considerar para o lançamento é de 9,4 kN/m (não majorado) e é relativa ao peso 
próprio (PP) da estrutura. A esta carga, deverá ser acrescida uma carga de 20kN respeitante ao apoio da 
lança. 

Como se encontra referido no Capítulo 6, a ponte provisória será constituída por módulos, formados por 
peças aparafusadas e cavilhadas previamente montadas num local onde ela esteja armazenada, ligados entre 
si topo a topo por ligações rápidas. Prevê-se que apenas as ligações entre módulos sejam realizadas no local 
de montagem da ponte.  

    

 

Figura A.5: Elementos constituintes dos módulos  

 

A.2.1.2. Ações  

Carga Móvel  

A carga móvel considerada para simular a montagem da ponte sobre a lança é de 9,4 kN/m (não majorada). 
Este valor corresponde ao peso próprio (PP) da ponte provisória que será movida, apoiada sobre a lança, e 
não inclui o peso do pavimento que será aplicado após a montagem da estrutura principal da ponte.  

O valor da carga móvel será aplicado diretamente sobre os carrinhos (ver Figura A.19) que estarão ligados 
à estrutura da ponte afastados entre si de 5 m.  
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Ações Intrínsecas da lança  

As ações intrínsecas da lança consideradas contemplam os pesos das tubagens para acionamento dos 
atuadores hidráulicos (macacos hidráulicos), 0,1 kN/m, e o peso dos rolamentos para locomoção dos 
módulos da ponte sobre a lança durante a fase de montagem/desmontagem, 1,0 kN/rolamento, num total de 
32 unidades.  

 

Ação do Vento (W)  

A ação do vento foi determinada tendo em consideração restrições semelhantes em gruas móveis. Assim 
considerou-se para a fase de extensão da lança a velocidade de 15 km/h e a pressão atuante de 0,138kN/m2. 
Para a situação em que a lança se encontra bi-apoiada e sem a carga da ponte, foi considerada uma 
velocidade de vento de 40km/h e uma pressão atuante de 0,981kN/m2.O coeficiente de força considerado é 
de 1,6.  

A força exercida pelo vento, Fw, sobre os módulos foi determinada através da expressão (A-1): 

                
� = � × ����                                               (A-1) 

 

 

Ação da Neve (S)  

De acordo com o referido em 3.3.2.7, a ação da neve foi considerada com um valor de 0,37 kN/m2 e atuando 
em toda a face superior da lança. 

 

A.2.1.3. Combinações de ações 

As combinações de ações consideradas, atenderam às duas fases fundamentais de funcionamento da lança 
– fase de montagem da própria lança (avanço e recuo telescópico) e fase de montagem da ponte.  

 

Fase de Montagem - lançamento e recolha 

Para a fase de montagem da lança foram consideradas a carga permanente (CP), a ação do vento (Fw1 – 
Fase em consola, Fw2 – Fase bi-apoiada) e a Acão da neve (S).  

PEd = CP + Fw1 + S (Fase em consola)                             (A-2)  

PEd = CP + Fw2 + S (Fase bi-apoiada)                              (A-3) 

 

Fase de Serviço – montagem da ponte 

Em serviço (fase bi-apoiada), foram consideradas a carga permanente (CP), peso próprio da ponte e 
respetivos acessórios de transporte (PP), a ação do vento (Fw1) e a ação da neve (S).  

PEd = (CP+PP) + Fw1 + S                                           (A-4) 
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A.2.1.4. Coeficientes de Segurança  

De acordo 3.3.3.3 deverá ser adotada a metodologia da tensão admissível (����), definindo os seguintes 
limites: 

Esforços de Flexão ou Torção  

��� ≤ ��
�,� 				��			��� ≤	 ����,��                                          (A-5)         

onde:  

��� −	tensão (de flexão ou torção) atuante 

��    - tensão de rotura do material  

��� – tensão de cedência do material 

 

Esforços de Corte 

	��� ≤ �� × 0,4				��			��� ≤	 ����,��× 0,6                              (A-6) 

 onde:  

��� −	tensão de corte atuante 

 

Tensão de contacto 

            ��� ≤ ��
�,� 	× 1,33			��			��� ≤	���                           (A-7) 

onde:  

��� −	tensão de contacto atuante 

 

Encurvadura 

Onde possam existir fenómenos de encurvadura, dever-se-á garantir-se que: 

	σ%& ≤ '(
�,�                                                (A-8) 

onde:   

��� −	tensão (axial) atuante 

�	 		−	tensão limite de encurvadura 

 

A.2.2. LIMITES OPERACIONAIS DA LANÇA 

A lança deverá poder ser lançada ou recolhida com ventos até 15km/h e na fase bi-apoiada resistir a ventos 
até 40km/h. Neste segundo cenário não deverá ser considerada a montagem da ponte. As operações de 
montagem e ligação estarão limitadas a 15km/h, não devendo existir restrições à utilização da lança sob 
pluviosidade.  

A utilização de pontes provisórias está condicionada às condições topográficas das margens, 
nomeadamente à diferença de cotas entre margens e a inclinação transversal do tabuleiro decorrente do 
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relevo da mesma margem. A máxima diferença entre alturas de margens é de 10% da dimensão do vão, 
com um máximo de 3,0m, que para o vão de 80m resulta numa inclinação máxima de 3,75%. 

 
Figura A.6: Limites de diferença de cotas entre margens  

Considera-se que o equipamento de lançamento deverá ter a possibilidade de efetuar ajustes na inclinação 
da lança, para permitir a sua adequação a variações de cotas entre margens.  

 

A.2.3. DEFINIÇÃO DAS INTERFACES E OBJETO DE ESTUDO 

Tal como apresentado nas Figuras A.2 a A.4 a lança é um equipamento que tem de ser transportado, 
“montado”/lançado, apoiado em ambas as margens e, após ter servido para a montagem da ponte provisória, 
tem de ser recolhido. A rapidez de montagem da ponte provisória é crucial para a potencial valorização do 
equipamento, tendo a lança um papel preponderante nessa montagem. Conforme referido no Capítulo 1, 
um dos principais objetivos da tese a que este anexo diz respeito, é que a montagem da ponte provisória 
seja realizada durante as horas solares diárias (12h/14h).  

Para além da interface com o terreno de ambas as margens onde se apoiará, a principal interface da lança 
será com a ponte provisória, quer em termos geométricos quer em termos cinemáticos. No que respeita a 
este último aspeto, o sistema de locomoção assume preponderância (ver A.2.6). 

Considera-se que a lança poderá ser lançada e apoiada em solos com pouca resistência (tensão admissível 
≤ 100kPa). Assim, considera-se relevante que ambos os apoios tenham área suficiente para suportar as 
reações e a possibilidade de compensar a previsível deformabilidade de alguns solos onde a lança possa vir 
a apoiar-se. 

 

A.2.4. RESTRIÇÕES GEOMÉTRICAS DA LANÇA 

A lança deverá ter um comprimento extensível (telescópico) de 80m, não devendo por isso ser contabilizado 
neste comprimento o “Módulo 0” que se apoiará no chassi, conforme ilustrado na Figura A.7. 

 
Figura A.7: Comprimento livre da lança 

h
i (% )

L

Pontes de Assalto
i=20%; h=6,0m

Ponte de Apoio/Continuidade
i=10%; h=3,0m
Ponte de Apoio 

i≤10%; h≤3,0m 
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Atendendo que este será um equipamento que se pretende que possa ser transportado para qualquer local 
onde exista potencial para a aplicação do mesmo, as condicionantes de transporte são relevantes, 
nomeadamente nas dimensões máximas dos módulos ou da lança. É por isso importante considerar para 
além do transporte terrestre, mais correntemente efetuado por via rodoviária, o transporte marítimo, 
devendo por isso, sempre que possível, serem atendidas as principais restrições. Como exemplo, os 
contentores correntes do tipo Open Top 40´, têm as seguintes dimensões interiores (livres) 11500 x 2150 x 
2300 [mm], comprimento, altura e largura respetivamente, e capacidade máxima de 26,8 toneladas. 

 

 
Figura A.8: Limites geométricos da lança para transporte 

Para além das condicionantes de transporte, a lança deverá permitir a montagem da ponte provisória que 
será uma ponte de secção transversal em “U” invertido na fase inicial do processo construtivo, e que após 
passar pelo módulo 0 (módulo apoiado sobre a margem – ver Figura A.13) passa a um caixão. Esta 
“alteração” de secção é efetuada com a colocação dos elementos de travamento do banzo inferior.  

 

 
Figura A.9: Limites geométricos da lança  

Considera-se a possibilidade dos módulos serem pré-montados e transportados para o local onde serão 
colocados sobre a lança, pelo camião que os transporta. 

 

≤12m 
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A.2.5. DEFINIÇÃO DOS CONTRAPESOS  

Os contrapesos dependerão de alguns fatores nomeadamente do peso próprio final da lança e do apoio 
dianteiro, peso do chassi, e posicionamento (braço em relação ao ponto de rotação do conjunto 
lança+chassi) dos contrapesos em relação ao módulo 0. Deverão ser garantidos fatores de segurança 
mínimo ao derrubamento e ao deslizamento de 1,5.  

Os contrapesos serão definidos durante o processo de conceção, com aferição de cargas e geometria da 
lança, e garantindo a compatibilidade com a capacidade dos meios de transporte terrestre e marítimo.  

Embora não se coloquem restrições ao material a utilizar nos contrapesos, a limitação de volume a ocupar 
induz a utilização de aço ou outro material com elevado peso específico. 

A resistência ao choque deverá ser atendida de forma a permitir o elevado número de reutilizações. 

 

A.2.6. SISTEMA DE LOCOMOÇÃO DOS MÓDULOS DA PONTE SOBRE A LANÇA 

Atendendo que a lança será um equipamento telescópico fechado, a sua face superior terá previsíveis 
variações de cota. Assim, o sistema de locomoção terá de se ajustar às variações de cota existente ao longo 
do caminho de rolamento e eventuais nervuras/reforços existentes ao longo do banzo superior, quer no 
avanço (montagem da ponte), quer no recuo (desmontagem). 

Do ponto de vista estrutural, quanto menor o número de apoios, menor o momento fletor sobre a secção 
resistente mas maiores os esforços locais na secção.  

  

A.2.7. COMPENSAÇÃO DE FLECHAS 

A lança deverá permitir compensar a sua flecha durante o lançamento, necessitando por isso de efetuar uma 
rotação do módulo 0.  

 

 
Figura A.10: Sistema de compensação de flecha  
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A.2.8. CONCEÇÃO DO SISTEMA DE ABERTURA E RECOLHA DA LANÇA 

O sistema de abertura da lança deverá garantir a sua compatibilização com a estrutura da própria lança, 
incluindo o(s) sistema(s) hidráulico(s). 

No caso da recolha da lança, e atendendo à deformabilidade da lança, pode-se considerar recorrer à ponte 
provisória como estrutura auxiliar. Nesse caso, deverão ser estudados os eventuais apoios e/ou guiamentos 
a considerar na ponte de forma a serem compatibilizados com os módulos estruturais da ponte. 

 

A.2.9. CONCEÇÃO DO SISTEMA DE APOIO DIANTEIRO DA LANÇA 

Estima-se que o apoio da lança, que servirá de apoio provisório até à instalação da ponte provisória e 
respetivos apoios, terá um peso na ordem dos 15-20kN e deverá ser transportado até à margem oposta 
através da própria lança. O apoio deverá ser ele próprio biarticulado e deverá ter a possibilidade de variar 
a sua altura de forma a compensar possíveis diferenças de cota entre margens.   

 
Figura A.11: Apoio dianteiro da lança  

Conforme já referido, deverá considerar-se a possibilidade do solo de apoio à lança ter uma baixa 
capacidade de carga e elevada deformabilidade. Assim, e de forma a corrigir eventuais assentamentos, o 
apoio dianteiro deverá ter a possibilidade de se ajustar em altura. 

  

 

  

 

 

 

 

Figura A.12: Apoio dianteiro da lança – compensação do assentamento do apoio  

 

 

A.3. PRÉ-DIMENSIONAMENTO  

A.3.1. MATERIAIS 

À semelhança do que sucede nas lanças das gruas móveis, considerou-se a utilização de aços de ultra-alta 
resistência, de forma generalizada ao longo da lança o aço S700, e nas zonas críticas de contacto os aços 
S900 e S1100. 

 

 

 

1 

2 

3 
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A.3.2. LANÇA TELESCÓPICA  

A lança deverá permitir instalar a ponte provisória por completo, sendo que para isso deverá ter um 
comprimento extensível de 80m. Assim, conceberam-se 6 módulos de 16m com sobreposições variáveis 
consoante os esforços instalados em cada secção. O módulo 0 servirá simultaneamente como chassi. 

 

Figura A.13 – Identificação dos módulos da ponte (Carmona et al., 2015) 

 
A geometria transversal da lança foi pré-dimensionada garantindo a compatibilidade com a secção 
transversal da ponte provisória. 

 

 
Figura A.14 – Inserção da lança na ponte provisória 

Na Figura A.15 apresentam-se 3 geometrias analisadas para secção transversal. Verificou-se que a secção 
do tipo C, por ter comprimentos de encurvadura das almas inferiores à secção do tipo A e simultaneamente 
maior altura útil comparativamente à secção do tipo B, é aquela que apresenta um melhor desempenho 
estrutural para ambas as fases de funcionamento da lança. 

 

 
Figura A.15 – Secções transversais estudadas 

 

 

Módulo 0 Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 

80m 

A B C 
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Tabela A.1 – Características geométricas das secções de cada módulo da lança (geometria tipo C) 

Módulo H (mm) Bsup (mm) Binf (mm) R1 (mm) R2 (mm) e  (mm) 

1 2500 1400 800 200 500 20 

2 2448 1400 800 174 474 18 

3 2406 1400 800 153 453 18 

4 2372 1400 800 136 436 15 

5 2324 1400 800 112 412 18 

6 2272 1400 800 86 378 8 

 

A.3.2.1. Contrapesos 

O pré-dimensionamento dos contrapesos a aplicar na lança foi efetuado de forma a assegurar que não se 
verificam forças de tração nos apoios da lança.  

A situação mais condicionante para a determinação dos contrapesos corresponde à fase em que se está a 
realizar o lançamento dos módulos, isto é, quando a lança se encontra em consola e o apoio que se encontra 
na retaguarda do módulo base tende a levantar. 

De forma a minimizar o peso total dos contrapesos e simultaneamente agilizar o seu transporte, considerou-
se a existência duma estrutura treliçada (extensor) colocada nas traseiras do módulo base para aumentar o 
braço do momento estabilizador provocado pelos contrapesos. Assim, estimou-se um total de 100 toneladas 
em contrapesos considerando um extensor com 16m de comprimento [2]. 

 

 
Figura A.16 – Contrapesos suportados por estrutura treliçada (extensor) colocada na retaguarda da lança (Carmona 

et al., 2015) 

Atendendo que a estrutura da ponte é modular e que permite várias configurações para vãos distintos, 
apresentam-se na Tabela A.2, os valores dos contra-pesos para as principais configurações da lança, 
seguindo o lançamento sequencial dos módulos, começando no Módulo 6 e terminando no Módulo 1.  
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Tabela A.2 – Contra-pesos necessários no lançamento (Carmona et al., 2015) 

L consola (m) Contra-Pesos (Toneladas)  

13,5 0 

26,9 20 

40,3 50 

53,6 90 

66,9 60 (com extensor de 16m) 

80,0  100 (com extensor de 16m) 

 
A.3.2.2. Apoios 

Apoio Dianteiro  

Desenvolveu-se uma solução para o apoio dianteiro da viga de lançamento que se apoiará na margem 
oposta, de forma a responder a quatro aspetos distintos:  

• Compensar a deformação na fase de consola e permitir a mobilidade da mesma até ao local desejado 
para assentamento das sapatas;   

• O sistema de estabilização na sua posição final deverá funcionar como fundação direta do tipo 
sapata; 

• O sistema de rodados atua como auxílio na recolha da lança, apoiando-se num elemento estrutural 
da ponte provisória, concebido para o efeito;  

• O sistema deverá auxiliar o avanço da lança em fase de desmontagem da ponte provisória, evitando 
interferência entre os dois sistemas e recorrendo à mesma estrutura sobre a ponte provisória 
utilizada em fase de recolha.  

No âmbito da solução apresentada para a lança, limitou-se o peso máximo do apoio dianteiro em 2 
toneladas. Atendendo à limitação de peso imposta, e à capacidade de carga exigida – 65 toneladas, 
considera-se o eventual recurso a soluções com ligas leves ou materiais compósitos na estrutura do apoio 
dianteiro.  

   

Figura A.17 – Apoio dianteiro da lança (Carmona et al., 2015) 

Hidráulicos de ajuste 

de altura dos apoios  

Apoios tipo 

sapata 

Extremidade da lança 

Apoio rodado para 

locomoção sobre a 

margem da lança 
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Tendo-se limitado a tensão de contacto entre o apoio e o terreno a 100kPa para aumentar a versatilidade de 
utilização do equipamento em terrenos com menor capacidade de carga, obteve-se uma área de 3,6m2/ apoio 
[2].  

 

Apoios do Chassi   

Para os apoios estabilizadores do chassi, e à semelhança do realizado para o apoio dianteiro, estimaram-se 
as áreas mínimas necessárias para garantir a tensão máxima admissível de contacto com o terreno de 
100kPa. Neste caso, obteve-se uma área máxima de cada apoio de 10,3m2 (Carmona et al., 2015). 

 
Figura A.18 – Apoios do chassi da lança (Carmona et al., 2015) 

 
A.3.2.3. Sistema de locomoção da ponte 

A ponte provisória move-se sobre a lança até à sua posição final através de um sistema de locomoção 
baseado em apoios rolantes (carrinhos), ligados à estrutura da ponte. Os carrinhos (32) têm 2 rodas, são 
fixados aos travamentos horizontais superiores da ponte provisória e apoiam-se no banzo superior da lança 
(ver Figura A.19).  

   

 

 
Figura A.19 – Sistema de locomoção – carrinhos com sistema elevatório electro-hidráulico (Carmona et al., 2015) 
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Os carrinhos deslocam-se sobre dois carris que são parte integrante dos vários módulos e que têm como 
objetivo o correto guiamento dos mesmos. De forma a ultrapassar os desníveis provocados pela 
sobreposição de módulos, estes são rotulados.  

Atendendo que a ponte provisória é montada e lançada a partir da retaguarda do módulo 0, e de modo a 
evitar interferência entre a ponte e os estabilizadores desse módulo da lança, optou-se por uma solução para 
os carrinhos que permite elevar a ponte provisória. 

O modo de funcionamento dos carrinhos baseia-se num princípio tipo “plataforma elevatória”, em que, por 
meio de uma solução electro-hidráulica, com unidades independentes para cada troço e comandados 
eletronicamente (wireless/ radio frequência), cada troço de ponte montado é elevado sequencialmente, é 
“empurrado” e posteriormente procede-se à montagem do troço seguinte (ver Figura A.19) (Carmona et 
al., 2015). 

Cada par de carrinhos encontrar-se-á ligado entre si, de modo a permitir a sua elevação e recolha em 
simultâneo, e garantindo o correto posicionamento sobre as guias-carril.  

Este tipo de solução permite realizar a montagem e lançamento de toda a ponte provisória sem que esta 
tenha interferência na estrutura da lança.  

Concluído o lançamento da ponte provisória é retirada automaticamente toda a pressão aos carrinhos, 
fazendo a ponte descer sincronizadamente. Os carrinhos recolhem para a sua posição mais compacta, o que 
irá permitir que estes permaneçam fixos à estrutura da ponte durante a sua utilização até à fase de 
desmontagem.  

Cada carrinho deverá ser capaz de suportar a sua quota-parte do peso próprio dos módulos da ponte, assim, 
cada carrinho deve suportar uma carga de 23,5 kN. Este carregamento é transposto para a lança através das 
duas rodas, sendo, nesse caso, a ação por roda de 11,75 kN, acrescida de metade do peso próprio do 
carrinho, estimado em 0,5 kN. 

Nesta fase realizou-se uma pré-seleção do equipamento, selecionando-se rodas PUFC-300 da Mecanarte, 
com capacidade de carga de 30 kN por roda (Carmona et al., 2015).  

 

 
Figura A.20 – Rodas pré-selecionadas para sistema de locomoção (Mecanarte, 2015) 

Este sistema, permitirá igualmente, efetuar a desmontagem da ponte da forma inversa à da sua montagem. 

 

A.3.2.4. Sistema de Abertura e Recolha da Lança 

O sistema de abertura e recolha da lança é constituído por dois cilindros hidráulicos em que o primeiro (1) 
executa o lançamento dos módulos e o segundo (2) controla o ângulo do primeiro e por um sistema de 
engate rápido entre módulos.  
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Figura A.21 – Cilindros hidráulicos do sistema de abertura e recolha (Carmona et al., 2015) 

Na Figura A.22 encontra-se ilustrado o princípio de funcionamento da lança apenas para os três primeiros 
módulos. A primeira fase corresponde ao empurre do último módulo (no caso da ilustração o módulo 2), e 
consequente bloqueio através de encavilhamento ao módulo 1. Após o bloqueio do módulo 2, o hidráulico 
é desengatado e recua até à posição inicial, onde é engatado ao módulo 1 e procederá ao empurre deste. 

 

 

 

 

 
Figura A.22 – Ilustração do funcionamento telescópico da lança para os módulos 0, 1 e 2 (Carmona et al., 2015) 

Para permitir o empurre módulo a módulo, tal como este foi concebido, foi necessário prever aberturas nos 
diafragmas existentes na extremidade traseira dos módulos, permitindo assim que o hidráulico circule sem 
restrições. Na Figura A.23 encontra-se representado o diafragma existente na extremidade dos módulos a 
empurrar (módulos 1 a 6), onde é visível a abertura para passagem do hidráulico e respetiva zona para 
encavilhamento. O diafragma do módulo 0 tem uma geometria distinta de forma a acomodar os hidráulicos 
de empurre e de alinhamento, e para garantir capacidade resistente aos esforços resultantes do 
empurre/recolha da lança.    

 

   
Figura A.23 – Diafragma do módulo 0 (à esquerda) e dos restantes módulos (direita) (Carmona et al., 2015) 
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Considerou-se nesta fase efetuar somente o cálculo preliminar do primeiro cilindro uma vez que é aquele 
que terá de realizar o trabalho de empurre e puxe.  

Para o cálculo da carga máxima do cilindro hidráulico 1, foi considerado um lançamento a 80m em que o 
último módulo a ser lançado é o módulo 1. Durante o lançamento do módulo 1, verifica-se a situação mais 
desfavorável para o cilindro, uma vez que o atuador terá que vencer o atrito provocado por todos os módulos 
em consola.  

Considerando um coeficiente de atrito de 0,5 entre o módulo 0 e 1, e uma pressão disponível de 32MPa, 
determinaram-se as características do cilindro hidráulico 1 (Carmona et al., 2015). 

 

Tabela A.3 – Características do cilindro hidráulico 1 (Carmona et al., 2015) 

Pressão máxima [MPa] Peso [Ton] Carga máxima [kN] 
32 92 676,89 

Área do cilindro [mm2] Diâmetro [mm] Coeficiente de segurança 
21152 164 1,5 

 

Calculou-se um diâmetro interior do cilindro, de aproximadamente 165mm. Atendendo que o curso 
máximo do cilindro é constrangido pelo encavilhamento do módulo 6, considerou-se um curso de 15m. 
Verificando-se um curso necessário elevado, optou-se por considerar um cilindro telescópico de 3 estágios 
de 5m, onde o último estágio terá o diâmetro determinado na Tabela A.3. 

 

A.3.2.5. Transporte  

A mobilidade da lança é um aspeto fundamental da versatilidade na utilização do equipamento. Assim, foi 
concebido um chassi com dimensões de transporte especial, mas que poderá ser rebocado por um trator 
comercial. Para essa avaliação considerou-se um peso total do conjunto chassi-lança de 110toneladas 
(6+104), distribuindo-se a carga em 30% sobre o trator e 70% sobre os eixos do chassi (Carmona et al., 
2015).    

 

   
Figura A.24 – Trator comercial (Volvo, s.d.)  para rebocar o chassi do módulo 0 (Carmona et al., 2015) 

Será também necessário considerar o transporte dos restantes elementos, nomeadamente os contrapesos e 
respetiva estrutura treliçada, central hidráulica, cilindros hidráulicos e também os apoios traseiros 
(estabilizadores) e dianteiros. Para estes elementos, considera-se que o transporte será corrente com 
veículos (reboques e atrelados) comerciais.  

 



Estudo da Aplicação de Pré-esforço Orgânico em Pontes Provisórias 

 

A.18 
 

A.4. ANÁLISE ESTRUTURAL DA LANÇA  

Atendendo à especificidade da parte telescópica da lança, efetuou-se uma análise estrutural mais detalhada 
para permitir, com grau de confiança elevado, validar estruturalmente o conceito desenvolvido. 

 

A.4.1. ESFORÇOS ATUANTES 

Elaboraram-se dois modelos EF em elementos de barra para determinar os esforços ao longo da lança 
durante a fase de incremento telescópico (estrutura em consola) e durante a fase de serviço - montagem da 
ponte (estrutura bi-apoiada).   

 
Figura A.25 – Esquemas estruturais considerados em modelação EF  

Na Figura A.26 apresentam-se os esforços decorrentes da ação do vento (horizontal) – Pedy = Fw1, para a 
situação da lança em consola e em extensão máxima.  

 

 

 
Figura A.26 – Diagramas de esforços (Fy, Mz) - situação condicionante da estrutura em consola (Carmona et al., 

2015) 

Na Figura A.27 apresentam-se os esforços decorrentes das ações verticais – (CP + Fw1 + S), para a situação 
da lança em consola e em extensão máxima.  
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Figura A.27 – Diagramas de esforços (Fz e My) - situação condicionante da estrutura em consola 
(Carmona et al., 2015) 

 

Obtiveram-se igualmente os esforços máximos em cada módulo para a fase de serviço, com a lança bi-
apoiada.  

 

 

Figura A.28 – Diagramas de esforços (Fy, Mz) - situação condicionante da estrutura bi-apoiada e em 
serviço (Carmona et al., 2015) 
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Figura A.29 – Diagramas de esforços (Fz e My) - situação condicionante da estrutura bi-apoiada e em 
serviço (Carmona et al., 2015) 

 

Na Tabela A.4, apresenta-se o resumo dos esforços máximos obtidos para as duas fases, considerados na 
validação das secções de cada módulo. 
 
 

Tabela A.4 – Esforços máximos nos módulos da lança para as fases de montagem e de serviço (Carmona et al., 
2015) 

Módulo 
Fase de Montagem (consola) Fase de Serviço (bi-apoiada) 

Fy [kN] Fz [kN] My [kN.m] Mz [kN.m] Fy [kN] Fz [kN] My [kN.m] Mz [kN.m] 

1 -42,1  942,4  -34525,1  -1683,2  -27,0 1149,1 -19687,9 -473,3 

2 -35,2 777,3 -23239,6 -1176,2 -20,1 856,3 -6523,0 -164,8 

3 -28,2 596,4 -14359,3 -756,3 -13,1 544,4 2538,0 54,7 

4 -21,2 446,7 -7570,0 -427,4 -6,1 265,3 7744,2 182,3 

5 -14,2 271,3 -3002,1 -190,8 8,0 -347,2 9019,2 216,5 

6 -7,1 99,3 -710,8 -47,9 15,1 -557,7 6205,2 156,2 

 

A.4.2. DEFORMAÇÃO 

Na Figura A.30, apresenta-se a deformação da lança nas duas fases de utilização, onde se pode verificar a 
relevância do peso próprio na deformação final da lança em cada uma das fases.  
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Figura A.30 – Deformação da lança; fase de montagem em consola (à esquerda), fase de montagem após 
apoio na margem (à direita) (Carmona et al., 2015) 

  
Figura A.31 – Deformação da lança fase de montagem (após apoio na margem) e fase de serviço (Carmona et al., 

2015) 

Sobrepondo as duas fases, conclui-se que a deformabilidade da lança implica uma correção de deformação 
de cerca de 2,0m, conforme apresentado nas Figuras A.30 e A.31. Por essa razão, concebeu-se o chassi com 
nivelamento hidráulico para permitir efetuar o lançamento com a inclinação necessária de forma a alcançar 
a margem oposta, e dotou-se o apoio dianteiro com rodados e hidráulicos.  

 
Figura A.32 – Rotação do módulo 0 através de hidráulicos nos estabilizadores do chassi (Carmona et al., 2015) 

Atendendo que se considerou apoios (carrinhos de locomoção) da ponte na lança, afastados de 5m, 
verificou-se a compatibilidade entre deformações dos elementos suportados e os elementos suportantes. 

2,04m 

Fase de Montagem  Fase de Montagem (bi-apoiada) Fase de Montagem  Peso Próprio 
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Conforme se pode verificar pela deformada da ponte apresentada na Figura A.33, ela assume valores de 
igual grandeza na situação de bi-apoiada nas extremidades e sem os cabos de pré-esforço aplicados. Apesar 
de este aspeto dever ser alvo de uma análise detalhada futura, a deformação indicia que a maioria dos 
carrinhos vão estar continuamente apoiados na lança. 

 

 
Figura A.33 – Deformação da ponte em fase de montagem (mm) 

A deformação da lança, é igualmente relevante na fase de recolha. Quando avaliado o processo de avanço 
da lança antes da montagem da ponte, verifica-se não existir qualquer restrição geométrica associada à 
deformação da lança, atendendo que o chassi terá capacidade para compensar essa deformação. No entanto, 
e após a montagem da ponte provisória, a recolha da lança em consola implica uma incompatibilidade 
geométrica com a estrutura de travamento das cordas inferiores da ponte. Assim, prevê-se que numa 
primeira fase da recolha da lança, esta se apoie na ponte até a sua deformação permitir ficar em consola. A 
ação da lança sobre a estrutura da ponte deverá ser considerada no dimensionamento da ponte, e de acordo 
com a solução a desenvolver, nomeadamente, se é de suspensão na corda superior, ou de apoio nas cordas 
inferiores. 

 
 

Figura A.34 – Deformação da lança em fase de avanço/recuo (Carmona et al., 2015) 

Comparando a evolução da deformação apresentada na Figura A.34 com a inserção da lança na ponte Figura 
A.14, verifica-se que apenas após uma redução de 900mmm na extremidade do módulo 6, ou seja, a partir 
da recolha do módulo 1, é possível que a lança esteja em consola, sem se apoiar na ponte. A ação máxima 
da lança sobre a ponte é de 150kN (Carmona et al., 2015).  
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A.4.3. CLASSIFICAÇÃO DAS SECÇÕES  

A classificação das secções transversais dos módulos da lança foi efetuada segundo o EC3-1- 1, consoante 
a sua capacidade de rotação e capacidade para formar rótulas plásticas. Esta classificação, foi efetuada com 
base na relação entre o comprimento e a espessura (c/t) dos painéis, total ou parcialmente comprimidos 
(almas e banzos), nos esforços atuantes (esforço axial e momento fletor) e na classe do aço. Atendendo à 
variação de esforços nas secções entre a fase de montagem e de serviço, efetuou-se a classificação para 
ambas as fases. 

 
Tabela A.5 – Classificação dos elementos internos comprimidos para a lança em consola – Combinação em Fase de 

Construção (Carmona et al., 2015) 

 

 

Tabela A.6 – Classificação dos elementos internos comprimidos para a lança bi-apoiada – Combinação em Fase de 
Serviço (Carmona et al., 2015) 

 

onde: 

bsup – Comprimento do elemento interno comprimido do banzo superior 

binf – Comprimento do elemento interno comprimido do banzo inferior 

cw – Comprimento do elemento interno comprimido das almas 

tf inf – Espessura do elemento interno comprimido do banzo inferior 

tfsup – Espessura do elemento interno comprimido do banzo superior 

tw – Espessura do elemento interno comprimido das almas 

ψ – Relação entre tensões (apresentadas na Tabela A.7 e na Tabela A.8)  

 

A.4.4. ANÁLISE DE TENSÕES  

As análises de tensões realizadas pelo método analítico permitiu avaliar as tensões atuantes nos pontos 
críticos (esforços mais elevados) e validar a capacidade resistente das secções transversais dos módulos 
através da metodologia da tensão admissível, preconizada no Capítulo 3, garantindo os seguintes limites: 

Fyd [Mpa] 700 ξ 0,58
bsup
(mm)

tfsup
(mm) 

ψ Classe
binf

(mm)
tfinf

(mm) 
ψ Classe

cw
(mm)

tw
(mm)

ψ Classe

Mod 1 1400 20 1 Classe 4 800,0 20 1 Classe 4 1800 20 -1,08 Classe4
Mod 2 1400 18 1 Classe 4 800,0 18 1 Classe 4 1800 18 -1,08 Classe4
Mod 3 1400 15 1 Classe 4 800,0 15 1 Classe 4 1800 15 -1,07 Classe4
Mod 4 1400 18 1 Classe 4 800,0 18 1 Classe 4 1800 18 -1,14 Classe4
Mod 5 1400 18 1 Classe 4 800,0 18 1 Classe 4 1800 18 -1,04 Classe4
Mod 6 1400 8 1 Classe 4 800,0 8 1 Classe 4 1800 8 -1,03 Classe4

Fyd [Mpa] 700 ξ 0,58
bsup
(mm)

tfsup
(mm) 

ψ Classe
binf

(mm)
tfinf

(mm) 
ψ Classe

cw
(mm)

tw
(mm)

ψ Classe

Mod 1 1400 20 1 Classe 4 800,0 20 1 Classe 4 1800 20 -1,37 Classe 3
Mod 2 1400 18 1 Classe 4 800,0 18 1 Classe 4 1800 18 -1,37 Classe 3
Mod 3 1400 15 1 Classe 4 800,0 15 1 Classe 4 1800 15 -0,74 Classe4
Mod 4 1400 18 1 Classe 4 800,0 18 1 Classe 4 1800 18 -0,76 Classe4
Mod 5 1400 18 1 Classe 4 800,0 18 1 Classe 4 1800 18 -0,73 Classe4
Mod 6 1400 8 1 Classe 4 800,0 8 1 Classe 4 1800 8 -0,73 Classe4
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Figura A.35 – Localização dos pontos críticos (A e B) (Carmona et al., 2015) 

 

Tabela A.7 – Análise de Tensões para a lança em consola – Combinação em Fase de Construção (Carmona et al., 
2015)  

 

 

Tabela A.8 – Análise de Tensões para a lança bi-apoiada – Combinação em Fase de Serviço (Carmona et al., 2015) 

 

 

onde: 

σsup – tensão longitudinal local atuante no banzo superior 

Análise de Tensões Máximas - Consola

σsup
[MPa]

σinf
[MPa]

SA
[m3]

SB
[m3]

τA
[MPa]

τB
[MPa]

σAB
[MPa]

σAB'
[MPa]

σSw
[MPa]

σIw
[MPa]

Mod 1 -297,4 319,6 0,0215 0,0230 7,2 7,73 -17,5 17,5 -248,0 196,2
Mod 2 -230,9 248,5 0,0184 0,0197 6,7 7,15 -14,2 14,2 -196,8 155,7
Mod 3 -176,3 190,0 0,0147 0,0157 6,2 6,63 -11,3 11,3 -153,0 121,0
Mod 4 -80,1 86,5 0,0170 0,0182 3,9 4,18 -3,3 3,3 -70,6 55,8
Mod 5 -33,0 35,5 0,0162 0,0173 2,4 2,56 -2,6 2,6 -29,6 23,4
Mod 6 -18,1 19,5 0,0068 0,0073 2,0 2,12 -1,5 1,5 -16,7 13,2

|Mz (tensão na alma) |My (tensão na alma)|My (tensão nos banzos)

σRSw
[MPa]

dCGSw'
(cm)

σRIw
[MPa]

dCGIw'
(cm)

σRSw
[MPa]

dCGSw'
(cm)

σRIw
[MPa]

dCGIw'
(cm)

-230,5 93,4 213,7 86,6 -265,5 -66,5 178,7 66,5
-182,7 93,3 169,9 86,7 -211,0 -66,2 141,5 66,2
-141,7 93,1 132,3 86,9 -164,3 -65,9 109,7 65,9
-67,3 95,8 59,1 84,2 -73,9 -70,6 52,5 70,6
-27,0 91,8 26,0 88,2 -32,2 -63,8 20,9 63,8
-15,1 91,4 14,7 88,6 -18,2 -63,2 11,7 63,2

|Tensões resultantes alma (2)|Tensões resultantes alma (1)

Análise de Tensões Máximas:  Bi-apoiada em serviço

σsup
[MPa]

σinf
[MPa]

SA
[m3]

SB
[m3]

τA
[MPa]

τB
[MPa]

σB
[MPa]

σB'
[MPa]

σSw
[MPa]

σIw
[MPa]

Mod 1 -169,6 182,2 0,0215 0,0230 8,8 9,43 -4,9 4,9 -141,4 111,9
Mod 2 -64,8 69,8 0,0184 0,0197 7,4 7,88 -2,0 2,0 -55,2 43,7
Mod 3 31,2 -33,6 0,0147 0,0157 5,7 6,05 0,8 -0,8 27,0 -21,4
Mod 4 81,7 -88,1 0,0170 0,0182 2,3 2,48 1,4 -1,4 72,0 -56,9
Mod 5 99,0 -106,8 0,0162 0,0173 -0,4 -0,40 2,9 -2,9 89,0 -70,4
Mod 6 157,9 -170,7 0,0068 0,0073 -6,9 -7,40 4,9 -4,9 145,4 -115,0

|My (tensão nos banzos) |Mz (tensão na alma) |My (tensão na alma)

σRSw
[MPa]

dCGSw'
(cm)

σRIw
[MPa]

dCGIw'
(cm)

σRSw
[MPa]

dCGSw'
(cm)

σRIw
[MPa]

dCGIw'
(cm)

-136,5 97,0 116,8 83,0 -146,3 107,2 107,0 72,8
-53,3 96,9 45,7 83,1 -57,2 107,4 41,7 72,6
26,2 97,5 -22,2 82,5 27,9 106,3 -20,6 73,7
70,5 98,5 -58,3 81,5 73,4 104,3 -55,5 75,7
86,1 97,2 -73,3 82,8 91,9 106,8 -67,5 73,2
140,5 97,1 -119,9 82,9 150,3 107,0 -110,1 73,0

|Tensões resultantes alma (1) |Tensões resultantes alma (2)
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σinf – tensão longitudinal local atuante no banzo inferior 

σAB – Tensão longitudinal local atuante na alma (AB) por efeito de Mz 

σAB’ – Tensão longitudinal local atuante na alma oposta por efeito de Mz 

σSw – Tensão longitudinal local atuante no ponto superior do elemento plano das almas, devido a My 

σIw – Tensão longitudinal local atuante no ponto inferior do elemento plano das almas, devido a My 

σRSw – Tensão longitudinal resultante no ponto superior do elemento plano das almas, My e Mz 

σRIw – Tensão longitudinal resultante no ponto inferior do elemento plano das almas, My e Mz 

dCGSw’ – distância do ponto superior do elemento plano das almas ao CG 

dCGIw’ – distância do ponto inferior do elemento plano das almas ao CG 

SA – Momento estático da seção bruta relativamente ao ponto A 

SB – Momento estático da seção bruta relativamente ao ponto B 

)* – Tensão tangencial local no ponto A 

)+ – Tensão tangencial local no ponto B 

 
A.4.5. INSTABILIDADE LOCAL DEVIDO ÀS TENSÕES NORMAIS 

A verificação da segurança de elementos com secção classe 4 sujeitos a tensões normais (nas almas ou 
banzos) é efetuada de forma análoga aos elementos com secção de classe 3 (EC3, 2010). Mais 
especificamente, as verificações da resistência das secções e da estabilidade à compressão e à encurvadura 
lateral dos elementos foram efetuadas utilizando as propriedades geométricas das correspondentes secções 
efetivas (Aeff, Ieff, Weff). 

A determinação das secções efetivas foi efetuada placa a placa, com base nas respetivas larguras efetivas, 
de acordo com o estipulado no Anexo A do EC3-1-5 (EC3, 2006). 

 

 
Figura A.36 – Configuração da secção efetiva (Carmona et al., 2015) 

 

Nas tabelas seguintes é feita essa verificação para a configuração estrutural da lança mais condicionante, 
ou seja, lança bi-apoiada para a combinação de ações em fase de serviço. 
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Tabela A.9 – Características geométricas da secção efetiva de cada módulo (Carmona et al., 2015) 

 

 

onde: 

kσfs – coeficiente de encurvadura, banzo superior 

λpfs – esbelteza normalizada do banzo superior comprimido 

ρfs – coeficiente de redução do banzo superior comprimido 

kσfi – coeficiente de encurvadura, banzo inferior 
λpfi – esbelteza normalizada do banzo inferior comprimido 

ρfi – coeficiente de redução do banzo inferior comprimido 

kσw – coeficiente de encurvadura, almas 

λpw – esbelteza normalizada das almas comprimidas  

ρfw – coeficiente de redução das alma comprimida  

 
 

Tabela A.10 – Características efetivas das secções da lança e verificação dos efeitos da encurvadura de placa 
devido às tensões normais em Estado Limite Último (ELU) (Carmona et al., 2015) 

 

 

onde: 

Aeff – Área efetiva da seção transversal  

Caracterização Geométrica da Secção Efectiva

kσfS λpfS ρfS
beff

[mm]
be1

[mm]
be2

[mm]
kσfI λpfI ρfI

beff
[mm]

be1
[mm]

be2
[mm]

Mod 1 4,00 fS tension 1,000 1400,0 700,0 700,0 4,00 1,215 0,674 539,1 269,5 269,5
Mod 2 4,00 fS tension 1,000 1400,0 700,0 700,0 4,00 1,350 0,620 495,9 247,9 247,9
Mod 3 4,00 2,836 0,325 455,4 227,7 227,7 4,00 fI tension 1,000 800,0 400,0 400,0
Mod 4 4,00 2,363 0,384 537,2 268,6 268,6 4,00 fI tension 1,000 800,0 400,0 400,0
Mod 5 4,00 2,363 0,384 537,2 268,6 268,6 4,00 fI tension 1,000 800,0 400,0 400,0
Mod 6 4,00 5,317 0,180 252,4 126,2 126,2 4,00 fI tension 1,000 800,0 400,0 400,0

Banzo Superior Banzo Inferior

Caracterização Geométrica da Secção Efectiva

kσW λpW ρfW
beff

[mm]
be1

[mm]
be2

[mm]
33,54 0,94 0,958 697,67 279,07 418,60

33,642 1,05 0,873 633,63 253,45 380,18
17,789 1,73 0,537 570,84 228,34 342,50
18,169 1,43 0,641 668,50 267,40 401,10
17,698 1,44 0,633 675,78 270,31 405,47
17,666 3,25 0,296 316,32 126,53 189,79

Almas

Propriedades Efectivas das Secções
CG
(cm)

dCGsup
(cm)

dCGinf
(cm)

Aeff
(cm2)

Iy,eff
(cm4)

Iz,eff
(cm4)

dCGSw
(cm)

dCGIw
(cm)

eN,y
(cm)

Weff,y
(cm3)

Weff,z
(cm3)

Mod 1 7157 114,7 135,3 1492 12991071 8341515 94,7 85,3 6 96016,79 92683,5
Mod 2 3182 110,5 134,3 1285 10801384 6818444 93,1 86,9 7 80427,28 78014,24
Mod 3 -833,2 142,8 97,8 874,99 6488013 4672782 127,5 52,5 -27 45434,26 54780,57
Mod 4 -4813,7 136,9 100,3 1078,71 7858503 5552120 123,3 56,7 -22,8 57403,24 66412,91
Mod 5 7127,4 135,8 96,6 1032,0 7246978,06 5008964,65 124,6 55,4 -24,0 53365,08 61686,76
Mod 6 -12788,1 151,3 75,9 377,9 2174420 1726378 142,7 38,1 -42,1 14371,58 21964,1

VERIFICAÇÃO DAS SECÇÕES PARA OS ELU - EC3-1-5 (4)
     Ned    
fy.Aeff

MyEd
fy.Wy,eff

MzEd
fy.Wz,eff

η1

Mod 1 0,0 0,293 0,007 30%
Mod 2 0,0 0,116 0,003 12%
Mod 3 0,0 0,080 0,001 8%
Mod 4 0,0 0,193 0,004 20%
Mod 5 0,0 0,241 0,005 25%
Mod 6 0,0 0,617 0,010 63%
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Iy,eff – Momento de inércia da secção efetiva, segundo y  

Iz,eff – Momento de inércia da secção efetiva, segundo z  

dCGSw – distância do ponto superior do elemento plano das almas ao CG da seção efetiva  

dCGIw – distância do ponto inferior do elemento plano das almas ao CG da seção efetiva  

eN,y – deslocamento vertical do CG da secção efetiva em relação à secção bruta  

Weff,y – Módulo de flexão elástico efetivo da seção segundo y  

Weff,z – Módulo de flexão elástico efetivo da seção segundo y  

 

Analisando-se os resultados apresentados na Tabela A.10 pode-se concluir que as secções apresentam uma 
capacidade resistente bastante elevada num estado de pós-encurvadura, pelo que a otimização numa fase 
mais avançada de análise deverá centrar-se na instabilidade das placas que condicionam o 
dimensionamento da lança.  

Essa análise deverá focar-se nas condições de apoio das extremidades dos elementos de placa, que nesta 
fase foram considerados rotulados, uma vez que a rigidez que os painéis curvos conseguem mobilizar foi 
desprezada, o que poderá fazer com que se obtenha um valor de coeficiente de encurvadura (kσ) superior e 
consequentemente um valor de tensão crítica (σcr ) mais elevado. 

 

A.4.6. COMPORTAMENTO ELÁSTICO DE PLACAS NÃO REFORÇADAS À COMPRESSÃO 

A avaliação do comportamento elástico de placas não reforçadas à compressão, foi efetuado através da 
análise da tensão crítica elástica (σcr) segundo a metodologia do Anexo A do EC3-1-5. 

                                                     �,� = -. 	��                                                      (A-9) 

onde: 

σE – tensão elástica na placa 

                                       �� = /0	�	10
�2(�450)	0 = 19000081	9

2
                                    (A-10) 

 

-. - coeficiente de encurvadura de acordo com teoria de placa ortotrópica  

                                               -. = 8�: + <0:
� 9

2
                                                    (A-11) 

b – largura da placa na direção da compressão 

t – espessura da placa 

α – quociente entre a maior e a menor dimensão em planta da placa retangular 

m - número de semi-ondas na direção da compressão  

n - número de semi-ondas na direção transversal 
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Tabela A.11 – Verificação do comportamento elástico de placas não reforçadas à compressão – Fase de montagem 
(Carmona et al., 2015) 

 

 

Tabela A.12 – Verificação do comportamento elástico de placas não reforçadas à compressão – Fase de serviço 
(Carmona et al., 2015) 

 

BANZO SUPERIOR
a

[mm]
b

[mm]
t

[mm]
α m n kσ

σcr
[MPa]

σEd
[MPa]

Mod 1 16000 1400 20 11.4 11 1 4.0 154.9 -297.4
Mod 2 16000 1400 18 11.4 11 1 4.0 125.5 -230.9
Mod 3 16000 1400 15 11.4 11 1 4.0 87.2 -176.3
Mod 4 16000 1400 18 11.4 11 1 4.0 125.5 -80.1
Mod 5 16000 1400 18 11.4 11 1 4.0 125.5 -33.0
Mod 6 16000 1400 8 11.4 11 1 4.0 24.8 -33.0

BANZO INFERIOR
a

[mm]
b

[mm]
t

[mm]
α m n kσ

σcr
[MPa]

σEd
[MPa]

Mod 1 16000 800 20 20.0 20 1 4.0 474.5 319.6
Mod 2 16000 800 18 20.0 20 1 4.0 384.3 248.5
Mod 3 16000 800 15 20.0 20 1 4.0 266.9 190.0
Mod 4 16000 800 18 20.0 20 1 4.0 384.3 86.5
Mod 5 16000 800 18 20.0 20 1 4.0 384.3 35.5
Mod 6 16000 800 8 20.0 20 1 4.0 75.9 19.5

ALMAS
a

[mm]
b

[mm]
t

[mm]
α m n kσ

σcr
[MPa]

σEd
[MPa]

Mod 1 16000 866 20 18.5 18 1 23.9 2420.5 213.7
Mod 2 16000 867 18 18.4 18 1 23.9 1953.9 169.9
Mod 3 16000 869 15 18.4 18 1 23.9 1350.9 132.3
Mod 4 16000 842 18 19.0 19 1 23.9 2072.9 95.8
Mod 5 16000 882 18 18.1 18 1 23.9 1887.7 91.8
Mod 6 16000 886 8 18.1 18 1 23.9 369.9 91.4

OK -Painel tracionado
OK -Painel tracionado

VERIFICAÇÃO

1.48
1.55
1.40

FASE DE MONTAGEM (CONSOLA)

VERIFICAÇÃO

OK -Painel tracionado
OK -Painel tracionado
OK -Painel tracionado
OK -Painel tracionado

10.21
21.64
20.57
4.05

4.45
10.81
3.88

VERIFICAÇÃO

11.33
11.50

BANZO SUPERIOR
a

[mm]
b

[mm]
t

[mm]
α m n kσ

σcr
[MPa]

σEd
[MPa]

Mod 1 16000 1400 20 11.4 11 1 4.0 154.9 -94.1
Mod 2 16000 1400 18 11.4 11 1 4.0 125.5 -34.9
Mod 3 16000 1400 15 11.4 11 1 4.0 87.2 17.9
Mod 4 16000 1400 18 11.4 11 1 4.0 125.5 45.3
Mod 5 16000 1400 18 11.4 11 1 4.0 125.5 54.3
Mod 6 16000 1400 8 11.4 11 1 4.0 24.8 83.3

BANZO INFERIOR
a

[mm]
b

[mm]
t

[mm]
α m n kσ

σcr
[MPa]

σEd
[MPa]

Mod 1 16000 800 20 20.0 20 1 4.0 474.5 101.2
Mod 2 16000 800 18 20.0 20 1 4.0 384.3 37.6
Mod 3 16000 800 15 20.0 20 1 4.0 266.9 -19.3
Mod 4 16000 800 18 20.0 20 1 4.0 384.3 -48.9
Mod 5 16000 800 18 20.0 20 1 4.0 384.3 -58.5
Mod 6 16000 800 8 20.0 20 1 4.0 75.9 -90.0

FASE DE SERVIÇO  (BI-APOIADA)

VERIFICAÇÃO

VERIFICAÇÃO

4.69
10.22

OK -Painel tracionado
OK -Painel tracionado
OK -Painel tracionado

OK -Painel tracionado
OK -Painel tracionado

4.87
2.77
2.31
0.30

OK -Painel tracionado

ALMAS
a

[mm]
b

[mm]
t

[mm]
α m n kσ

σcr
[MPa]

σEd
[MPa]

Mod 1 16000 1242 20 12.9 13 1 23.9 1176.0 97.0
Mod 2 16000 1271 18 12.6 13 1 23.9 909.5 37.7
Mod 3 16000 1515 15 10.6 11 1 23.9 444.4 21.3
Mod 4 16000 1388 18 11.5 12 1 23.9 762.9 49.9
Mod 5 16000 1561 18 10.2 10 1 23.9 602.8 69.5
Mod 6 16000 1586 8 10.1 10 1 23.9 115.4 111.5

8.67
1.04

VERIFICAÇÃO

12.12
24.15
20.83
15.29
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A.4.7. COMPORTAMENTO ELÁSTICO DE PLACAS NÃO REFORÇADAS AO ESFORÇO TRANSVERSO 

Verificou-se o comportamento elástico de placas não reforçadas ao esforço transverso, de forma análoga 
à avaliação do comportamento elástico de placas não reforçadas à compressão, através da análise da 
tensão crítica elástica (EC3-1-5 Anexo A). 

 

Tabela A.13 – Verificação do comportamento elástico de placas não reforçadas sujeitas a esforço transverso – 
Fase de montagem (Carmona et al., 2015) 

 
 
Tabela A.14 – Verificação do comportamento elástico de placas não reforçadas sujeitas a esforço transverso) – 

Fase de serviço (Carmona et al., 2015) 

 

 
Da análise das Tabelas A.11 a A.14, verifica-se que em geral as placas não necessitam de reforços 
(rigidificadores), com exceção de algumas secções (ver vermelhos). Nesses casos, numa fase posterior 
deverá ser efetuada uma análise de segunda ordem a partir dum modelo de EF detalhado. No caso do 
módulo 6, aparentemente o mais condicionante, não existe qualquer condicionamento à colocação de 
rigidificadores atendendo que é o módulo extremo.  

 
A.4.8. ANÁLISE DE TENSÕES EM MODELO GLOBAL EF 

De forma a validar as secções, embora ainda ao nível de um dimensionamento “macro”, foram 
realizados modelos globais e locais em elementos finitos (EF) do tipo casca.  

 
Figura A.37 – Modelo global da lança em EF do tipo casca (Carmona et al., 2015) 

Analisaram-se as tensões instaladas para as duas fases de funcionamento da lança. 

a
[mm]

b
[mm]

t
[mm]

kτ
τcr

[MPa]
τEd

[MPa]
Mod 1 16000 866 20 5.4 542.0 7.7
Mod 2 16000 867 18 5.4 437.5 7.2
Mod 3 16000 869 15 5.4 302.5 6.6
Mod 4 16000 842 18 5.4 464.1 4.2
Mod 5 16000 882 18 5.4 422.7 2.6
Mod 6 16000 1836 8 5.4 19.4 2.1

164.84
9.18

FASE DE MONTAGEM (CONSOLA)

VERIFICAÇÃO

70.09
61.16
45.63

111.10

a
[mm]

b
[mm]

t
[mm]

kτ
τcr

[MPa]
τEd

[MPa]
Mod 1 16000 1800 20 5.4 126.3 9.4
Mod 2 16000 1800 18 5.4 102.3 7.9
Mod 3 16000 1800 15 5.4 71.1 6.1
Mod 4 16000 1800 18 5.4 102.3 2.5
Mod 5 16000 1800 18 5.4 102.3 -0.4
Mod 6 16000 1800 8 5.4 20.2 -7.4

13.40
12.98
11.74
41.25

255.16
2.73

FASE DE SERVIÇO  (BI-APOIADA)

VERIFICAÇÃO
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Figura A.38 – Análise de tensões – fase de montagem (Carmona et al., 2015) 

 
Figura A.39 – Análise de tensões – fase de serviço (Carmona et al., 2015) 

Os modelos locais foram desenvolvidos de forma a avaliar as tensões de contacto na zona das juntas 
entre módulos, consideradas zonas singulares atendendo à sobreposição entre módulos e à transmissão 
de esforços entre estes. De forma a analisar as duas extremidades de cada módulo, reproduziu-se para o 
módulo i+1, as forças transmitidas pelo módulo i+2, e as que ele transmite ao módulo i. Embora 
simplificados, estes modelos permitem avaliar a ordem de grandeza das tensões que surgem nos 
módulos, podendo-se validar a geometria e caracterizar a classe de aço a utilizar. 

 
Figura A.40 – Modelo local em EF do tipo casca (Carmona et al., 2015) 
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As tensões desenvolvidas na zona de contacto apresentam-se, geralmente, mais críticas nos módulos 
interiores, uma vez que a boca reforçada dos módulos exteriores permitem absorver parte significativa 
da carga, o que não acontece no módulo interior. As zonas que se apresentam mais críticas são o banzo 
superior do módulo exterior, e almas e banzo inferior do módulo interior.  

 

  
Figura A.41 – Tensões de contacto entre os módulos 2 e 3 – Módulo 3 (exterior) (Carmona et al., 2015) 

 
Figura A.42 – Tensões de contacto entre os módulos 2 e 3 – Módulo 2 (interior) (Carmona et al., 2015) 

Da análise dos vários módulos, verificou-se que pontualmente as tensões previstas ultrapassam a tensão 
de cedência do material S700 (700MPa). Este facto permite, ainda numa fase de pré-dimensionamento, 
considerar que para áreas específicas, nomeadamente as zonas previsíveis de contacto, deverá ser 
adotado um aço de classe superior (S900/S1000). 

A obtenção de resultados de tensões em locais específicos do modelo, no caso, pontos específicos sobre 
a secção, conforme descrito anteriormente, permite aumentar o conhecimento sobre a evolução das 
tensões ao longo da lança.  

 

A.4.8.1. Análise Linear de Tensões – fase de montagem 

Na Figura A.44, apresentam-se as tensões para as fases de combinação mínima de ações (Peso Próprio) 
e combinação máxima de ações (Montagem), permitindo verificar uma gama expectável de tensões que 
se poderão observar na lança ao longo da sua utilização.  

Os pontos indicados na secção transversal, Figura A.43, dizem respeito àqueles onde foram efetuadas 
as leituras das tensões, ao longo de todo o comprimento da lança.  
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Figura A.43 – Identificação dos pontos críticos nas secções dos módulos da lança (Carmona et al., 2015) 

 

 

 

Figura A.44 – Tensões em pontos críticos (1 a 6) nos módulos da lança durante a fase de montagem 
(Carmona et al., 2015) 
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A.4.8.1. Análise Linear de Tensões – fase de serviço 

Na Figura A.45, apresentam-se as tensões ao longo da lança para a fase de serviço.  

 

 

 

 
Figura A.45 – Tensões em pontos críticos (1 a 6) nos módulos da lança durante a fase de serviço (Carmona et 

al., 2015) 

De um modo geral, para ambas as fases, obtiveram-se níveis de tensões relativamente baixas e 
aceitáveis. Observam-se, no entanto, pontualmente tensões mais elevadas. A maior concentração de 
tensões encontra-se em fase de montagem imediatamente na proximidade do módulo zero, o que vem 
de encontro ao esperado, uma vez que é aqui que se apoia a lança. Trata-se de uma tensão pontual 
elevada, particularmente no banzo inferior, que se reduz no seguimento do módulo e ao longo da lança.  

Em relação à fase bi-apoiada, observa-se uma variação mais significativa entre a fase menos solicitada 
(Peso Próprio) e a fase mais solicitada (Fase de Serviço), embora esta fase se apresente menos crítica 
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face às tensões desenvolvidas. Observa-se, tal como na fase de montagem, um decréscimo de tensão nas 
zonas de sobreposição modular. As tensões mais elevadas observam-se junto aos apoios. 

Analisando-se a evolução das tensões para as duas fases consideradas (montagem e de serviço), verifica-
se que existem quebras acentuadas de tensões, que coincidem com a sobreposição dos módulos. De 
facto, e tendo sido realizada uma análise de tensões para validação da conceção da lança, o modelo 
numérico apresenta uma simplificação na zona de sobreposição em que se adotou para espessura da 
chapa, o somatório das chapas de cada módulo. Este aspeto, que foi tratado igualmente de forma 
simplificada no modelo EF representado na Figura A.40, deverá ser alvo de uma análise detalhada e 
uma modelação distinta da junta entre os dois elementos, em trabalhos futuros. 

As tensões verificadas para ambas as fases, não se revelam muito críticas, permitindo mesmo alguma 
margem de segurança. Na modelação geral, observam-se muito pontualmente tensões mais 
significativas e na modelação linear apenas no banzo inferior do primeiro módulo se observam tensões 
mais elevadas, sem no entanto ser preocupante. A utilização de um aço de maior classe de resistência 
(exemplo: S1000 ou S1100) nas zonas onde se observa maior tensão eliminará eventuais reservas quanto 
a este assunto. Esta ilação, está de acordo com a análise efetuada em A.4.8. 

 

A.5. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE FABRICO  

Atendendo ao que foi apresentado neste Anexo, e embora ainda numa fase prematura, foram 
identificados requisitos gerais de fabrico da lança, que serão definidos em detalhe numa fase posterior. 
No entanto, os seguintes requisitos de fabrico deverão ser tidos em consideração pois foram assumidos 
como requisitos mínimos de referência (Carmona et al., 2015):  

 
a) Fabrico dos elementos constituintes da lança a partir de chapa e ou componentes maquinados a partir 
de material maciço;  

b) Todos os materiais constituintes da lança serão previamente validados na sua receção segundo as 
normas europeias vigentes;  

c) Classe do aço S700 ou superior para a estrutura principal da lança;  

d) Tipo de corte – plasma de alta definição;  

e) Extremidades curvas das secções dos módulos serão efetuadas por calandragem (conformação a frio);  

f) Devido à dimensão dos módulos (16m), serão efetuadas emendas de topo a topo, desencontradas, de 
modo a assegurar a integridade da estrutura;  

g) O tipo de soldadura a utilizar serão predominantemente arco submerso e MIG sinérgico pulsado;  

h) As tolerâncias geométricas terão de ser definidas especificamente caso a caso, devido à necessidade 
de elevado rigor na execução, caso contrário poderá ficar comprometido o funcionamento da lança;  

i) Os controlos dimensionais deverão ser feitos em todas as fases de fabrico, do corte à assemblagem, e 
com recurso a métodos avançados de medição tridimensional;  

j) O controlo do método de soldadura seguirá estritamente todas as imposições definidas pelo fabricante 
do aço, bem como os requisitos definidos de projeto;  

k) O protocolo de proteção anticorrosiva da estrutura metálica a adotar deverá ser do tipo marítimo 
severo constituído por decapagem ao grau Sa3 com rugosidade média G, uma camada de primário epóxi 
rico em zinco com uma espessura seca de 40µm, camada de intermédio epóxi rico em fosfato de zinco 
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com uma espessura seca de 180µm e uma camada de acabamento em poliuretano acrílico com uma 
espessura seca de 80µm.  

 

A.6. CRONOGRAMA DA OPERAÇÃO DE MONTAGEM  

O sistema de montagem apresentado neste anexo foi concebido e validado para permitir efetuar a 
montagem da ponte provisória a partir duma margem e durante um dia de luz solar (12/14h). Para 
alcançar esse objetivo, efetuaram-se algumas considerações que se descrevem de seguida: 

• Conhecimento da topografia da zona de implantação da ponte; 

• Capacidade mínima do terreno ≥ 100kPa; 

• Os módulos são previamente montados e transportados até à zona de lançamento; 

• Ligações a executar em obra – entre módulos, montagem dos elementos de interação do OPS; 

• Equipas (2) de 8 homens – uma equipa para colocação dos módulos sobre a lança e uma segunda 
equipa para realizar ligações entre módulos; 

• Margem de lançamento com necessidades reduzidas de movimentação de terras, nomeadamente 
o seu nivelamento; 

• Utilização de um multifunções giratório para auxílio operacional à colocação e montagem de 
alguns elementos, entre eles os de interação do OPS; 

• Utilização de uma auto niveladora para necessidades pontuais de nivelamento do terreno; 

 

Assim, apresenta-se na Figura A.46 um cronograma que compreende as principais tarefas de montagem 
da ponte incluindo a operacionalização da lança. Para a sua produção efetuou-se a análise das principais 
tarefas envolvidas na montagem da ponte, de forma a estimar o tempo de realização de cada uma delas. 
Da análise do cronograma pode-se verificar a que no caso da lança, para além da tarefa de extensão que 
tem uma duração de cerca 24 minutos e que foi determinada atendendo à velocidade do hidráulico 
telescópico, existem outras tarefas que totalizam cerca de 4,5 horas. Para as tarefas relacionadas com a 
ponte, efetuou-se uma estimativa de tempos com base em rácios de tarefas semelhantes efetuadas por 
equipas de montagem de estruturas metálicas convencionais. 
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Figura A.46 – Cronograma de montagem da ponte provisória com OPS 

A título de exemplo, apresenta-se a duração estimada para a colocação de cada módulo sobre a lança, 
para proceder às ligações entre módulos e efetuar o seu empurre: 

Tarefas tipo (nº14 e 15) – Colocação e movimentação de cada módulo da ponte  

Nº de Ligações por módulo – 4 

2 homens/ligação; 10min./ligação (recorrendo a hidráulicos para aperto); 

Colocação do módulo sobre a lança – 10min.  

Movimentação – 10min.           

Atendendo que se considerou uma equipa de 8 homens para efetuar as ligações, obteve-se um total de 
30min. para conclusão das tarefas de colocação e movimentação de cada módulo. 

 

A.7. CONCLUSÕES 

Ao longo deste anexo apresentou-se a conceção do sistema de montagem/lançamento da ponte 
provisória e a sua validação através de verificações de tensões em estado linear. Atendendo ao tipo de 
estrutura em questão e o detalhe necessário na sua análise, considera-se ter sido uma validação estrutural 
e mecânica ao nível dum pré-dimensionamento. No entanto, considerando o nível de tensões verificado 
nos vários modelos e metodologias de análise, e os equipamentos óleo-hidráulicos e mecânicos 
indicados, o equipamento está concetualmente validado, tendo-se concluído que será necessário o 
recurso a aços de ultra-alta resistência em zonas de contacto entre módulos da lança, à semelhança do 
que acontece, por exemplo, nas lanças telescópicas das gruas móveis.  

Nº Tarefas 30' 60' 30' 60' 30' 60' 30' 60' 30' 60' 30' 60' 30' 60' 30' 60' 30' 60' 30' 60' 30' 60' 30' 60' 30' 60' 30' 60'

1 Preparação do terreno

2 Posicionamento da lança

3 Análise das condições de apoio na margem oposta 

4 Estabilização da lança

5 Colocação de extensão contra pesos 

6 Colocação de contra pesos

7 Colocação/Ligação gerador 

8 Abertura da lança

9 Posicionamento da lança na margem oposta

10 Posicionamento do desenrolador de cabos

11 Apoio e estabilização do apoio dianteiro 

12 Colocação do primeiro módulo da ponte

13 Colocação dos cabos de pré-esforço na ancoragem passiva

14 Colocação do segundo módulo da ponte

15 Empurre do módulo

16 Colocação do terceiro módulo da ponte

17 Empurre do módulo

18 Colocação do quarto módulo da ponte

19 Empurre do módulo

20 Colocação do quinto módulo da ponte

21 Empurre do módulo

22 Colocação do sexto módulo da ponte

23 Empurre do módulo

24 Colocação do sétimo módulo da ponte

25 Empurre do módulo

26 Colocação do oitavo módulo da ponte

27 Empurre do módulo

28 Colocação do nôno módulo da ponte

29 Empurre do módulo

30 Colocação dos cabos de pré-esforço na ancoragem passiva

31 Apoio da ponte no terreno através de hidráulicos

32 Recolha do apoio da dianteiro da lança

33 Recolha da lança

34 Retirada dos contrapesos

35 Recolha do sistema de estabilização

36 Instalação da rampa de acesso

37 Colocação dos painéis de pavimento

38 Colocação da rampa na margem oposta

39 Ligações óleo-hidraulicas e elétricas

40 Colocação de torres para instalação das câmaras  do OPS

41 Verificação do sistema de monitorização

42 Ensaio de carga com VT > MLC60

Tempo de Montagem

hora 7 hora 8 hora 9 hora 10 hora 11 hora 12hora 1 hora 2 hora 3 hora 4 hora 5 hora 6 hora 13 hora 14
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A.8. TRABALHOS FUTUROS 

A validação do sistema de montagem/lançamento concebido, apresentou resultados promissores que 
deverão ser verificados através duma análise mais detalhada, nomeadamente recorrendo a modelos de 
análise não-linear que permitam avaliar as zonas de sobreposição entre módulos através de elementos 
de junta, verificando a influência do atrito estático e dinâmico no dimensionamento estrutural e 
mecânico. Será igualmente necessário verificar a influência da deformabilidade das zonas de 
sobreposição na deformada global da lança. Estes trabalhos que permitirão dimensionar o sistema 
deverão ser desenvolvidos numa fase seguinte que deverá culminar na execução dum modelo à escala 
reduzida ou num protótipo. 
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