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Resumo 
 

Na presente dissertação apresenta-se o estudo do comportamento estrutural da ponte militar 

modular Mabey, em funcionamento no Exército Português, sujeita a algumas situações acidentais tais 

como a ocorrência de uma cheia, a colisão de viaturas e a rotura de uma ligação entre módulos. 

A análise foi efetuada através do desenvolvimento de um modelo numérico de elementos finitos, 

no qual foram aplicadas as ações acidentais correspondentes a cada cenário referido. A avaliação da 

segurança estrutural em estado limite último foi efetuada de acordo com a regulamentação existente. 

Dado que os cenários de acidente e as suas ações não são diretamente comtemplados na atual 

regulamentação de pontes efetuaram-se algumas adaptações e deduções com base em 

regulamentações europeias e artigos de índole cientifica.  

A análise da ponte Mabey demonstra algumas fragilidades quando submersa durante uma cheia, 

sendo que a sua segurança estrutural é mais afetada quando se depositam detritos na sua treliça. A 

colisão de viaturas ligeiras e pesadas compromete severamente a capacidade resistente da ponte 

provocando o seu colapso para a maioria dos casos considerados. A rotura de uma ligação entre 

módulos reduz drasticamente a capacidade resistente da ponte Mabey, devido à amplificação dinâmica 

de esforços gerada, passando para cerca de 20% da sua capacidade inicial. 

Para atenuar os efeitos referidos são dimensionadas algumas soluções de reforço cuja introdução 

na estrutura da ponte permite controlar as consequências dos acidentes e assegurar a segurança 

regulamentar. As soluções propostas consistem num sistema de fixação por cabos, barreiras Fitch e 

ainda barreiras BN4 adaptadas. 

 

Palavras-chave: Cenário de Acidente, Comportamento Estrutural, Exército Português, Ponte Mabey, 

Ponte militar. 
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Abstract 

This dissertation presents the study of the structural behaviour of the Mabey military bridge, 

operated by the Portuguese Army, exposed to some accidental situations such as the occurrence of a 

flood, a vehicle collision and a rupture of a link between bays. 

The analysis was carried out through the development of a numerical model of finite elements in 

which the accidental actions from each scenario were applied. The structural safety evaluation in 

ultimate limit state was performed according with existing regulation. Since that accident scenarios and 

their actions are not directly contemplated in the current regulation of bridges, some adaptations and 

deductions have been made based on European standards and scientific articles. 

The analysis of the Mabey bridge evidences some bridge weaknesses when submerged during a 

flood. Its structural safety is more affected when debris are deposited in truss, increasing the water 

acting forces. The collision of light and heavy vehicles compromises highly the bridge's resistance 

capacity causing its own collapse due to its self- weight. The rupture of a link between modules reduces 

the Mabey Bridge’s resistance capacity due to the dynamic amplification.   Its resistance capacity 

reduces to about 20% of its initial capacity.  

In order to reduce these effects, there are presented some reinforcement measures whose 

introduction into the bridge allow controlling the consequences of accidents and ensure the ultimate 

structural safety of the bridge. The proposed measures consist of a cable fixing system, Fitch barriers 

and also adapted BN4 barriers. 

 

Key-words: Accident Scenario, Structural Behaviour, Portuguese Army, Mabey Bridge, Military Bridge. 
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M	– Ângulo de colisão 

Ná<=>	– Peso volúmico da água 

NKA@LA– Peso volúmico do corpo 

δ– Flecha 

P– Coeficiente de amortecimento 

PD– Coeficiente de amortecimento do k-ésimo modo de vibração 

l– Esbelteza normalizada 

r – Massa volúmica 

rágua – Massa volúmica da água 

rcorpo – Massa volúmica do corpo 

rdetritos – Massa volúmica dos detritos 

Q,,D – Tensão estática pós-rotura instalada no elemento i no k-ésimo modo de vibração 

Q,B– Tensão estática pós-rotura 

Q,B
(.)– Tensão estática pré-rotura 

T – Índice de cheios 

fD – K-ésimo modo de vibração 

UV – Coeficiente de efeitos de extremidade 

wK – K-ésima frequência modal 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e motivação 

A ponte militar Mabey & Johnson é utilizada pelo Exército Português no apoio a diversas 

operações militares e ainda no apoio à população civil. Vulgarmente conhecida apenas como “ponte 

Mabey”, possui varias configurações de utilização, sendo que as suas características modulares 

permitem uma montagem e desmontagem extremamente rápida em diversos cenários. Estas 

características têm contribuído para o aumento das situações de apoio à sociedade civil, nos últimos 

anos, tanto em cenários de catástrofe natural, como em alternativas a certos itinerários rodoviários 

onde as pontes existentes necessitam de ser fechadas ao transito para reparação ou reforço. 

Desde que o Exército Português adquiriu este modelo a sua utilização tem-se baseado no manual 

técnico fornecido pelo Fabricante, onde se definem as diversas configurações de montagem em função 

do vão a vencer e da carga máxima a ser suportada. Embora já tenham sido efetuados estudos que 

pretenderam avaliar a capacidade da estrutura em serviço e realizadas medições durante a sua 

montagem e funcionamento, levantam-se questões adicionais relativas à capacidade resistente da 

estrutura para cenários de acidente, para as quais o manual técnico de utilização não fornece resposta. 

Em Maio de 2017 a Companhia de Pontes do Exercito Português montou uma ponte Mabey sobre 

o rio Lizandro, na região da Carvoeira, Mafra, por forma a assegurar um itinerário alternativo aos 

transportes públicos motivado por obras de estabilização de taludes na estrada regional 247 (Mafra-

Sintra). A ponte Mabey foi assim montada a cerca de 1,5 quilómetros (km) da foz do rio, numa zona de 

baixo relevo e onde durante o inverno é comum as águas galgarem as margens do rio Lizandro. Em 

2011 foi montada uma ponte Mabey na vila de Odemira, numa zona onde também é normal registar-

se subidas do nível médio das águas do rio durante os períodos de maior precipitação. Uma vez que a 

ponte Mabey pode estar em funcionamento durante vários meses num determinado local, coloca-se a 

questão de saber que tipo de resposta da estrutura e capacidade resistente é de prever num cenário 

de cheia, em que esta fica total ou parcialmente submersa. 

Dependendo do vão a vencer, e consequentemente da configuração adotada, a ponte militar 

Mabey pode suportar viaturas militares até 60 toneladas (ton), ou seja, viaturas pesadas, de grandes 

dimensões, de características militares ou civis. O erro humano ou problemas mecânicos das viaturas 

podem levar à colisão contra os planos laterais da ponte, o que dependendo da massa do veículo e da 

sua velocidade, pode eventualmente conduzir a problemas à integridade da estrutura. Coloca-se então 

a questão de avaliar a consequências para a estrutura deste cenário de acidente, e de qual a sua 

capacidade de redistribuição dos esforços instalados quando alguns dos seus elementos estruturais 

são suprimidos. 

A ponte Mabey é por definição uma estrutura provisória com uma tipologia modular, o que 

pressupõe a possibilidade de um número elevado de montagens e consequentes desmontagens. 

Sendo as ligações entre módulos efetuadas com recurso a cavilhas montadas por encaixe e solicitadas 

ao corte e à tração durante a passagens das sobrecargas em serviço, é igualmente importante avaliar 

as consequências em que ocorra a rotura de alguma dessas ligações por fadiga dos materiais, e neste 
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cenário avaliar a capacidade resistente e integridade da estrutura. Identificam-se assim três cenários 

de acidente para os quais se afigura de particular interesse avaliar o comportamento da estrutura, e 

para os quais este trabalho procura dar resposta. 

1.2 Objetivos 

Esta dissertação tem como objetivo estudar as consequências de três cenários acidentais, 

procurando avaliar o comportamento e segurança estrutural da ponte militar Mabey. Pretende-se desta 

forma identificar potenciais problemas na utilização desta estrutura provisória e propor medidas que 

minimizem os riscos no caso da ocorrência de um dos cenários de acidente. 

Para efetuar este estudo desenvolveu-se um modelo numérico, devidamente calibrado com 

modelos anteriores e resultados dos ensaios in-situ, de forma a reproduzir adequadamente o 

comportamento real da ponte em análise. Com base no modelo numérico são aplicadas as ações 

específicas de cada um dos cenários de acidente, previamente definidas e quantificadas. 

O modelo numérico utilizado nesta situação recria uma ponte Mabey de 19 tramos modulares, 

com um vão de 57,91 metros (m). Embora esta não seja a maior configuração possível da ponte, é a 

maior configuração montada até à data pelo Exército Português e da qual se registaram medições de 

flechas a meio vão durante um ensaio de carga na vila de Odemira, em 2011. Foi também esta a 

configuração adotada no estudo da estrutura em serviço realizado por Pereira (2015) na sua 

dissertação de mestrado, o que permite uma confrontação dos resultados entre ambos os modelos. 

Nesta dissertação procurar-se-á também conceber e dimensionar algumas soluções estruturais 

que permitam mitigar os problemas encontrados durante a análise das situações de acidente. 

1.3 Organização do trabalho 

O presente trabalho encontra-se estruturado em sete capítulos, por forma a facilitar a exposição e 

compreensão dos resultados. No Capítulo 2 é apresentada uma breve perspetiva histórica da evolução 

da ponte Mabey e suas antecessoras, referindo-se ainda alguns aspetos relativos ao seu processo de 

montagem e funcionamento. 

No capítulo seguinte procede-se à descrição das propriedades dos elementos e materiais 

constituintes da ponte e apresenta-se a calibração do modelo de elementos finitos. 

Nos Capítulos 4 e 5 são apresentados os cenários de acidente considerados e quantificadas as 

ações que os caracterizam. De seguida são apresentados os diversos resultados da simulação dos 

acidentes no modelo de elementos finitos da ponte Mabey. 

No Capítulo 6 são dimensionadas algumas sugestões de reforço estrutural da ponte onde se 

apresenta um sistema de fixação de cabos e 2 tipos de barreiras atenuadoras de impacto. 

As principais conclusões alcançadas durante o desenvolvimento deste trabalho são apresentadas 

no sétimo e ultimo capítulo, onde se indicam ainda algumas linhas orientadoras para desenvolvimento 

futuro.  
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2 Caracterização da Ponte Mabey 

No presente capítulo apresenta-se a evolução histórica das pontes logísticas e o contributo que 

estas tiveram para as características que a ponte Mabey apresenta. De seguida é feita uma descrição 

da ponte Mabey e dos seus elementos estruturais, assim como do seu processo de montagem e do 

funcionamento dos seus aparelhos de apoio. 

2.1 Evolução Histórica da Pontes Logísticas 

Nas operações militares de transposição de cursos de água a procura e manutenção da iniciativa 

e sobretudo da rapidez são aspetos fundamentais. As forças militares devem estar preparadas para 

transpor os cursos de água com a maior rapidez possível por forma a não perder a iniciativa e 

comprometer a sua missão (Paoli, 2009). 

Para a transposição de cursos de água as forças militares dispõem de vários meios que podem 

ser descontínuos (flutuadores, barcos, pontes volantes) ou contínuos (passadiços ou pontes). Por 

norma, os meios descontínuos são mais leves e de menor capacidade de carga e destinam-se a apoiar 

as operações ofensivas. Os meios contínuos são mais pesados, mais morosos de montar, mas 

permitem uma capacidade de carga muito mais elevada, pelo que normalmente se destinam a apoiar 

as operações militares que decorrem na retaguarda da frente de combate. Os meios contínuos e 

descontínuos são considerados estruturas provisórias, uma vez que apenas são montados para apoiar 

as operações durante um certo período de tempo. 

As pontes logísticas são classificadas como meios contínuos provisórios de transposição e 

surgiram no início do século XX com a necessidade de transpor cargas através dos cursos de água. 

Em cenários de catástrofes naturais – sismos, cheias e incêndios - as pontes logísticas são 

amplamente utlizadas no auxílio à população civil, procurando atenuar os efeitos provocados nas 

infraestruturas. De acordo com Pereira (2015) atualmente as pontes logísticas permitem um 

restabelecimento rápido e eficaz, embora por vezes condicionado, da circulação automóvel aquando 

da destruição parcial ou total de um viaduto ou ponte. Para tal contribui a sua rapidez e simplicidade 

de montagem, permitidas pelas suas caraterísticas modulares, facilidade de transporte, reduzido peso 

e a muito reduzida necessidade de manutenção em funcionamento. 

 Em situações de reparação de infraestruturas, em que seja necessário suspender o tráfego 

automóvel, as pontes logísticas podem ser utilizadas como estruturas provisórias. 

 

Ponte Callender-Hamilton 

 

As primeiras pontes logísticas, fabricadas em aço, surgiram em 1935 quando o neozelandês 

Archibald Milne Hamilton patenteou uma ponte de painéis de aço pré-fabricado. Esta ponte, que ficaria 

conhecida como ponte Callender-Hamilton (Figura 1), foi concebida para permitir rápidos acessos a 

zonas isoladas e apoio à população civil em cenários de destruição de pontes permanentes. 
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Figura 1: Carro de combate Churchill Mk. IV atravessando uma ponte Callender-Hamilton, 

adaptado de Thinkdefence (2015) 
 

Para o efeito, Hamilton dimensionou uma ponte a partir um conjunto de módulos treliçados 

triangulares iguais (painéis), que acopladas permitiam formar os módulos de ponte. Os módulos 

treliçados, conforme se apresenta na Figura 2, eram formados por perfis tubulares longitudinais e 

placas de aço, nas quais se fixavam os tubos com o auxílio de parafusos e rebites (Thinkdefence, 

2015). Em função do vão a vencer existiam configurações com mais de um painel disposto em altura. 

 

 

Figura 2: Pormenor da ponte Callender-Hamilton (Pereira, 2015) 

 

Pereira (2015, p. 4) refere que a concentração de todas as ligações nas chapas de aço (Figura 3) 

embora permitisse uma maior simplicidade e rapidez, tanto de fabrico como de montagem, concentrava 

todos os pontos mais vulneráveis da estrutura nas ligações. 

A ponte Callender-Hamilton foi fabricada em 2 variantes. A variante A utilizava painéis com 1,5 m 

de comprimento e 1,5 m de altura. A variante B era constituída por módulos com 3 m de comprimento 

e altura. Conjugando a variante B e utilizando configurações de treliças duplas (2 painéis em paralelo) 

era possível montar uma ponte com um vão de 42,67 m, cerca de 140 pés (ft), com capacidade para 

suportar viaturas de 30 ton. 
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Figura 3: Pormenor das ligações entre módulos da ponte Callender-Hamilton (Thinkdefence, 2012) 

 

Ponte Bailey 

 

Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943, um engenheiro militar britânico de nome Donald 

Bailey patenteou aquela que seria uma das infraestruturas fundamentais para a vitória dos Aliados: a 

ponte Bailey. Segundo a Federal Highway Administration (2005) Donald Bailey utilizou a mesma 

conceção simples da ponte Callender-Hamilton, no entanto, concebeu um novo esquema de montagem 

e de ligação entre os diversos painéis, que viria a revolucionar por completo as pontes logísticas pré-

fabricadas e tornar as pontes Bailey (Figura 4) as mais fabricadas e utilizadas durante o século XX. 

 

Figura 4: Carro de combate Sherman atravessando uma ponte Bailey (Thinkdefence, 2012) 

A Federal Highway Administration (2005) segundo Pereira (2015) refere que Donald Bailey 

estabeleceu certos critérios fundamentais para o dimensionamento da ponte: 

• Os componentes deveriam ser normalizados e com a possibilidade de serem intermutáveis; 

• Todos os componentes tinham de ser leves o suficiente para que o seu transporte pudesse 

ser efetuado por um máximo de 6 homens; 

• Os componentes tinham de ser leves e com tamanho suficiente para serem devidamente 

transportados em viaturas militares com capacidade de carga de três toneladas; 

• A ponte teria de ser de rápida montagem; 

• Os componentes deviam permitir montar diversas configurações por forma a vencer 

diferentes vãos e suportar diferentes cargas; 
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• As diversas configurações da ponte deviam suportar os novos carros de combate Churchill 

Mark IV que pesavam cerca de 40 ton. 

Ao substituir as ligações aparafusadas por um novo tipo de ligações, com recurso a cavilhas, 

apresentadas na Figura 6, que encaixavam diretamente nos furos já existentes nos painéis (Figura 5), 

o processo de montagem das pontes Bailey tornava-se muito mais rápido e sistemático.  

Os painéis Bailey apresentavam dimensões de 3,05 m de comprimento por 1,52 m de altura (10 ft 

por 5 ft, em unidades anglo-saxónicas) com um peso de 260 quilogramas (kg). 

 

 

Figura 5: Duplo Painel treliçado de uma ponte 
Bailey (Thinkdefence, 2012) 

Figura 6: Cavilha de ligação entre painéis 
(Companhia de Pontes, 2015) 

 

Perpendicularmente aos painéis eram colocadas as carlingas sobre as quais assentava o tabuleiro 

em madeira, conforme se representa na Figura 7. É curioso constatar que a Companhia de Pontes 

(2015) identifica as carlingas como o componente mais pesado da ponte Bailey, com um peso de 

278 kg, que mesmo assim é transportável por uma equipa de 6 homens com recurso a barras auxiliares 

de transporte. 

De acordo com Russell (2013) a ponte Bailey permite configurações em que os conjuntos de 

painéis podem ser acoplados lateralmente, até um máximo de três, formando assim treliças em 

configuração tripla. Os painéis podem ainda ser acoplados verticalmente (num total de dois painéis em 

altura), aumentando consideravelmente a sua capacidade de carga. 

 
Figura 7: Pormenor das carlingas e tabuleiro de uma ponte Bailey (Companhia de Pontes, 2015) 

O vão máximo de montagem sem apoios intermédios é de 60 m. Caso se utilizem apoios 

intermédios a ponte pode ter um comprimento muito maior, estando apenas limitada aos 60 m entre 

apoios. Estes apoios podem ser fixos ou flutuantes (Figura 8 e Figura 9), em função de se atravessar 
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um vale ou um curso de água (Pereira, 2015). Russell (2013) refere ainda que esta ponte pode ser 

adaptada para caminhos-de-ferro ou ser utilizada como ponte suspensa e que os seus módulos podem 

ser dispostos em forma de pilar nos apoios, nas configurações com vãos múltiplos, conforme se ilustra 

na Figura 9. Esta grande versatilidade e adaptabilidade da ponte era possível devido ao sistema 

inovador de ligações por cavilhas, que uniformizava os vários tipos de ligações. 

  

Figura 8: Ponte Bailey com apoios flutuantes 
sobre o rio Orne, em França, em 1944 

(Thinkdefence, 2012) 

Figura 9: Recurso a painéis Bailey para executar os 
pilares dos apoios fixos (Thinkdefence, 2012) 

 

Donald Bailey revolucionaria ainda o método de construção da sua ponte, podendo esta ser 

montada de duas formas: colocada no local através de uma grua ou lançada sobre o vão através de 

um sistema de consola progressiva. Neste segundo sistema, mais prático e com necessidade de 

menores recursos, os painéis Bailey iam sendo progressivamente acoplados à ponte à medida que 

esta era empurrada até à margem oposta ao seu lançamento (Russell, 2013). Para auxiliar esta tarefa 

era utilizado um nariz de lançamento com a finalidade de contrariar a flecha natural da consola e permitir 

o alcance da margem oposta, assegurando sempre que o centro de gravidade se situava na margem 

de lançamento. Um esquema deste processo é apresentado na figura que se segue: 

 

Figura 10: Esquema de lançamento da ponte Bailey, adaptado de Thinkdefence (2012) 

As vantagens da utilização desta ponte evidenciadas durante a Segunda Guerra Mundial levaram 

a que, no período pós-guerra, esta continuasse a ser amplamente difundida e adquirida por vários 

exércitos. Segundo refere Pereira (2015) em 1947 já existiam mais de 2000 estruturas deste tipo, 75% 

das quais em território europeu. Salienta-se a longevidade destas pontes, dado que no presente 

continuam a ser utilizadas, como foi no caso da resposta de emergência aos danos provocados pelo 

tsunami no Sudeste Asiático em 2004. 
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Ponte Medium Girder Bridge (MGB) 

 

Após o sucesso e difusão da ponte Bailey, surgiu em 1971 uma nova tipologia de ponte militar que 

sucedeu à ponte Bailey, denominada de Medium Girder-Bridge. De conceito similar à sua antecessora, 

a MGB tinha a vantagem de ser mais leve uma vez que os seus elementos eram fabricados com aços 

de maior resistência, o que permitiu reduzir as secções e a quantidade de aço utilizada. Outra 

importante diferença consistia no facto do tabuleiro ser produzido com uma liga metálica de zinco, 

magnésio e alumínio, eliminando-se assim os pesados tabuleiros de madeira da ponte Bailey (Russell, 

2013). 

Quanto ao modo de montagem, esta ponte apresenta configurações distintas das suas 

antecessoras, nomeadamente da Callender-Hamilton e da Bailey, uma vez que estas permitiam acoplar 

painéis tanto lateralmente como em altura. No caso da MGB as acoplagens são apenas feitas em altura 

e cada piso de montagem tem um painel diferente dos restantes (WFEL, 2017b). A MGB compreende 

assim uma configuração simples, dupla e dupla com reforço, conforme a Fig. 11. 

   

(a) (b) (c) 

Figura 11: Possibilidades de configuração da Medium Girder Bridge: (a) simples, (b) dupla e (c) 
dupla com reforço. Adaptado de WFEL (2017b) 

 

Quanto às dimensões, a MGB apresenta um tabuleiro com 4 m de largura da faixa de rodagem, 

sendo que o painel de configuração simples tem a altura de 0,56 m e o segundo painel tem 1 m de 

altura, conforme a Figura 12. O comprimento tipo dos painéis é de 1,83 m. O reforço da configuração 

dupla é executado com tirantes inferiores, também com o comprimento normalizado de 1,83 m. 

  

(a) (b) 

Figura 12: Dimensões dos painéis da Medium Girder Bridge: (a) Configuração Simples e 
 (b) Configuração Dupla. Adaptado de Russell (2013) 

 
Até à presente data, cerca de 500 pontes MGB foram adquiridas maioritariamente por países 

integrantes de Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), sendo que o fabricante vem 

introduzindo melhorias significativas nos modelos mais recentes (WFEL, 2017a).  
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Quanto à sua capacidade de carga máxima, segundo Russel (2013) a configuração dupla com 

reforço permite vencer vãos até 49 m e suportar uma viatura pesada de 60 ton. Caso se opte por utilizar 

apoios fixos e construir uma ponte com vãos múltiplos, a MGB permite vencer vãos até 76 metros e 

suportar uma viatura de 70 toneladas, recorrendo a uma configuração com 3 vãos. 

 

Ponte Mabey 

 

Em 1987 a empresa Mabey & Johnson patenteou a Ponte de Apoio Logístico Mabey & Johnson 

(Mabey Logistic Support Bridge na sua designação original), que ficaria conhecida apenas como Ponte 

Mabey. Esta ponte era bastante baseada na ponte Bailey da qual mantinha os painéis treliçados mas, 

na sua primeira versão, possuía painéis com diferentes alturas por forma a adaptar a sua configuração 

longitudinal ao andamento do diagrama de momentos fletores (Russell, 2013). Esta disposição de 

painéis pode ser observada na Figura 13, onde se destaca a transição de altura dos painéis que podia 

ser feita tanto na corda inferior como na corda superior. 

 
Figura 13: Ponte Mabey 1987 com painéis de diferentes alturas: Em cima: Aumento no plano 

superior. Em baixo: Aumento da altura inferior. 
Adaptado de (United States Patente Nº 4706436, 1987) 

 
Todos os painéis apresentavam 3,05 m de comprimento, sendo que os painéis de extremidade 

tinham 1,52 m de altura enquanto os centrais tinham 2,3 m. Os painéis de transição, representados ao 

centro da Figura 14, variavam a sua altura desde os 1,52m até aos 2,3 m. 

 
Figura 14: Exemplo de um painel trapezoidal de transição da Ponte Mabey 1987. 

Adaptado de Russell (2013) 

Salienta-se que os painéis de tamanho mais reduzido são precisamente os adotados na ponte 

Bailey. Os painéis centrais, de maior altura, vieram substituir a configuração de 2 painéis em altura 

recorrentemente utilizada na ponte Bailey. A ponte Mabey abandonava assim a configuração de painéis 

acoplados na vertical, mas garantia a mesma capacidade resistente da ponte Bailey. Segundo Russell 

(2013) as grandes vantagens deste novo sistema eram a redução do peso próprio e o aumento da sua 

eficiência de montagem, uma vez que se reduziam os componentes a transportar e montar. Os painéis 

adotados permitiam ainda uma enorme variedade de configurações o que levou a que estes passassem 

a ser produzidos de forma automatizada em fábrica, aumentando o rendimento de fabrico e diminuindo 
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os custos da sua aquisição. 

Embora seja considerada a sucessora da Bailey, a ponte Mabey baseou-se também nalgumas 

características na MGB, nomeadamente a adoção de painéis de tabuleiro em ligas de aço leve, 

abandonando os mais pesados tabuleiros de madeira da Bailey. 

 Em 2003 a empresa Mabey & Johnson introduziu barras suplementares (Figura 15), que sendo 

aparafusadas às cordas superiores dos painéis, aumentavam a capacidade resistente destas, sujeitas 

a esforços de compressão. Para além do aumento da resistência, esta adaptação permitiu a redução 

da flecha total da estrutura, algo particularmente importante em vãos longos (Pereira, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Reforço de corda da ponte Mabey (Mabey Bridge, 2014) 

Nos últimos 30 anos a ponte Mabey foi alvo de sucessivas modificações e aperfeiçoamentos. 

Atualmente, estão disponíveis cinco versões de pontes Mabey: Mabey 1987, Mabey Atlas, Mabey 

Delta, Mabey Universal e Mabey Compact 200. A versão Compact 200 (Figura 16) é a mais recente, e 

será a estudada ao longo deste trabalho uma vez que esta é a versão adquirida pelo Exército 

Português, que a opera juntamente com pontes Bailey ainda em serviço. 

 

 
Figura 16: Ponte Mabey Compact 200 montada na região da Carvoeira, Mafra, em maio de 2017 

 
O modelo Compact 200, que é caracterizado de seguida, identifica-se pela utilização de painéis 

treliçados com altura constante, abandonando assim os painéis de altura mais reduzida junto dos 

apoios e dispensando os painéis de transição. Caracteriza-se também pela possibilidade de utilização 

de reforços de corda nas cordas inferiores, como se observa na Figura 16, o que aumenta 

significativamente a sua resistência e reduz as deformações em serviço. Outra das características 

desta versão é a possibilidade de se montar um passadiço exterior para circulação de peões. 

Desde a introdução da ponte Bailey, em 1943, até à moderna Mabey Compact 200, verificou-se 

uma evolução significativa, que se traduziu num aumento significativo da capacidade de carga, numa 

redução do peso e volume dos componentes e em melhorias e simplificação dos procedimentos de 
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montagem. Na Tabela 1 é apresentada uma comparação entre estes dois modelos. Os números 

apresentados são baseados na configuração que permite, para cada ponte, suportar a máxima carga.  

Tabela 1: Comparação entre a Ponte Bailey M2 e a Mabey Compact 200. 
Adaptado de (Companhia de Pontes, 2015) 

 Bailey M2 Mabey Compact 200 

Máxima Carga suportável (toneladas) 70 110 
Número de tramos 13 13 
Número de painéis 156 52 
Número de carlingas 66 14 
Largura da faixa de rodagem (metros) 3,8 4,2 
Tipo de Tabuleiro Madeira Aço 
Peso da estrutura (toneladas) 87 55 

 
Recorde-se que ambas as pontes apresentam painéis com aproximadamente 3,05 m de 

comprimento. Para ambas a máxima carga é conseguida com 13 módulos - número de painéis 

acoplados longitudinalmente - o que perfaz cerca de 39,62 m. No entanto, verifica-se que a Mabey 

apresenta um incremento 42 % da capacidade de carga e, simultaneamente, verifica-se uma redução 

do peso próprio de 36% em relação à Bailey. Por outro lado, o número de componentes é muito mais 

reduzido no caso da ponte Mabey, o que facilita e acelera a sua montagem. 

2.2 Descrição da Ponte Mabey 

Pereira (2015), citando Paoli (2009), classifica a ponte Mabey, sucessora da ponte Bailey, como 

um meio de transposição contínuo sem recurso a suportes intermédios. Nesta situação a ponte vence 

vãos até 60,96 m, numa configuração com 20 módulos em série. A sua capacidade máxima, tal como 

descrito em 2.1, é de uma viatura militar de 110 toneladas. A sua disposição por módulos permite uma 

rápida montagem por comparação com as pontes tradicionais, o que exponencia a sua utilização por 

parte das forças militares tanto em operações militares como em situações de apoio de emergência 

perante cenários de catástrofe. 

Quanto aos seus componentes principais a ponte Mabey (Compact 200) caracteriza-se por possuir 

apenas um tipo de painéis treliçados, designados de “Painéis Super”, com dimensões de 3,048 m por 

2,134 m. Na configuração da ponte esta apresenta 2 planos paralelos de treliças, constituídos pelos 

Painéis Super. Cada conjunto de painéis constitui um módulo/tramo no inicio do qual se fixa uma 

carlinga com 5,98 m de comprimento, unindo assim os dois planos de treliças. Cada plano de treliças 

pode ser constituído por um, dois ou três painéis dispostos em paralelo. De recordar que neste modelo 

mais recente foram criados reforços para as cordas superiores e inferiores, representados na Figura 

15. As Figuras 17 e 18 esquematizam, respetivamente, um Painel Super e uma carlinga. 

A nomenclatura das diversas configurações e suas designações foram compiladas por Pereira 

(2015, p. 16) conforme se apresenta de seguida: 

• SSH – Treliça única, cada treliça possui uma única linha de painéis; 
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Figura 17: Painel Super, adaptado de 

Mabey Bridge (2014)  
 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 18: Carlinga da Ponte Mabey, adaptado de 
Mabey Bridge (2014) 

• SSHRH – Treliça única reforçada, cada treliça possui uma única linha de painéis, com reforço 

de corda superior e inferior; 

• DSH – Treliça dupla, cada treliça possui duas linhas de painéis; 

• DSHR1H – Treliça dupla com reforço simples, cada treliça possui duas linhas de painéis, com 

reforço de corda superior e inferior no painel interior de cada treliça; 

• DSHR2H – Treliça dupla com reforço duplo, cada treliça possui duas linhas de painéis, com 

reforço de corda superior e inferior nos dois painéis; 

• TSH – Treliça tripla, cada treliça possui três linhas de painéis; 

• TSHR2H – Treliça tripla com reforço duplo, cada treliça possui três linhas de painéis, com 

reforço de corda superior e inferior nos painéis interior e exterior; 

• TSHR3H – Treliça tripla com reforço triplo, cada treliça possui três linhas de painéis, com 

reforço de corda superior e inferior nos três painéis. 

Tomando como exemplo a configuração DSHR2H++ , representada na Figura 19, procede-se a 

uma breve explicação sobre o significado da nomenclatura das configurações da Mabey: 

• A primeira letra representa a configuração dos painéis treliçados: S para SINGLE (Única), D 

para DOUBLE (Dupla) e T para TRIPLE (Tripla); 

• A segunda e terceira letras designam o tipo de painéis utilizados, sendo que em todas as 

configurações utilizadas pelo Exército Português eles são Super e Heavy, conforme a Figura 17, 

o que resulta na nomenclatura SH; 

• Nos casos em que a configuração da ponte possui reforços das cordas, a quarta letra é 

introduzida com a designação R de Reinforcement, à qual se seguem os algarismos 1, 2 ou 3, que 

representam o número de planos da cada treliça cujas cordas são reforçadas; 

• Nos casos em que existe reforço das cordas a nomenclatura inclui um H de Heavy, após a 

designação das cordas reforçadas, identificando o tipo de reforço utilizado. 

Na Figura 19 encontra-se representada a Ponte Mabey DSHR2H++, com 3,048 m de comprimento 

dos módulos e uma largura de 6,045 m. O tabuleiro metálico constitui uma faixa de rodagem com 4,2 m. 
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Ainda sobre as configurações da ponte Mabey é importante referir que sempre que se procede ao 

reforço das cordas, os módulos dos apoios não são reforçados, por forma a facilitar a fixação da ponte 

aos aparelhos de apoio. Esta medida não põe em causa a segurança dado que junto aos apoios o 

momento fletor atuante no tabuleiro é bastante reduzido, numa configuração simplesmente apoiada, 

pelo que o reforço das cordas não seria necessário. 

No entanto, é nas extremidades do tabuleiro que se ocorrem os maiores valores de esforço 

transverso, pelo que é possível substituir os Painéis Super das extremidades pelos designados “Painéis 

Super de Corte Elevado”, que como o próprio nome sugere são painéis de maior resistência ao esforço 

transverso. Estes painéis (Figura 20) diferem dos restantes por possuírem esquadros metálicos na 

ligação dos montantes com as cordas. Com colocação dos esquadros os montantes diagonais 

assinalados na Figura 20 ficam com uma inclinação mais próxima da vertical aumentando a resistência 

do painel ao corte. 

Estes painéis podem ser utilizados nos três primeiros módulos de cada extremidade. Quando esta 

situação se verificar a nomenclatura da ponte Mabey deve vir acompanhada da sinalética “+”, “++” ou 

“+++” consoante o número de Painéis Super de Corte Elevados colocados. Exemplificando para a 

configuração DSHR2H++ esta possui 2 tramos de Painéis Super de Corte Elevado em cada 

extremidade. 

 
Figura 20: Painel Super de Corte Elevado, adaptado de Mabey Bridge (2014) 

Na Figura 21 representam-se esquematizações de algumas configurações. Apresenta-se também 

uma tabela resumo do fabricante (Figura 22) onde se refere a configuração mínima a adotar em função 

do vão a vencer e da carga máxima, estabelecida em função de viaturas pesadas que se pretende 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Ponte Mabey DSHR2H++ montada na Carvoeira, Mafra, em 2017 
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fazer circular. 

 
Figura 21: Exemplo de configurações da ponte Mabey, adaptado de Mabey Bridge (2014) 

 

 
Figura 22: Configuração aconselhável da ponte Mabey em função do vão e carga a suportar. 

Adaptado de Pereira (2015, p. 18) 

Conforme se referiu na secção 1.2, a configuração estudada ao longo deste trabalho terá um vão 

de 57,91 m e uma configuração TSHR3H++, o que corresponde ao maior vão montado até ao presente 

pela Companhia de Pontes do Exército Português, em Odemira, em 2011. 
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Comprovando o forte contributo no apoio a situações de emergência, esta ponte foi mais 

recentemente utilizada (em abril de 2016) na região de Maiorca, Figueira da Foz. Efetuou a ligação 

entre a Estrada Nacional 111 e a Autoestrada A14, após aluimento de parte desta última. Nesta 

situação foi utilizada uma ponte Mabey TSHR3H++ com um vão de 54,86 m (18 módulos). Ainda mais 

recentemente, a ponte Mabey foi montada em maio de 2017 na região da Carvoeira, com a 

configuração DSHR2H++ e 45,72 m de vão. Na Figura 23 representam-se os diversos componentes 

de um módulo tipo da ponte Mabey, na configuração DSHR2H++. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Módulo tipo na configuração DSHR2H++ com os diversos componentes representados. 

Adaptado de Pereira (2015) 

2.3 Processo de Montagem da Ponte Mabey 

O processo de montagem desta ponte é em tudo idêntico ao descrito para a ponte Bailey, sendo 

possíveis duas formas de montagem: 

• A estrutura é montada na sua totalidade junto a uma margem, sendo depois colocada na 

posição final com recurso a uma grua; 

• A estrutura é montada numa margem e lançada de forma incremental, em consola, até se 

apoiar no encontro da margem oposta. 

Na opinião de Russel (2013), citado por Pereira (2015), o primeiro processo é bastante mais rápido 

mas tem a desvantagem de necessitar de deslocar para o local uma grua com elevada capacidade de 

carga e com uma lança que consiga manobrar até à margem oposta. Esta situação torna o primeiro 

método menos utlizado. O método do lançamento em consola é esquematizado na Figura 24. 

Para permitir o deslizamento da ponte enquanto esta é montada são utilizados dois tipos de roletes 

cilíndricos metálicos: os de lançamento (Figura 25), colocados no local do apoio definitivo, e os de 

construção (Figura 26), que vão sendo colocados à medida que se vão adicionando os módulos da 
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ponte. 

 
Figura 24 : Esquema de lançamento em consola da ponte Mabey (Pereira, 2015) 

Em auxílio do processo de montagem alguns painéis são utilizados para montar o chamado “nariz 

de lançamento” que, dependendo da configuração a montar, é constituído por planos simples ou duplos 

de treliças. Este nariz vai auxiliar a chegada à outra margem da ponte definitiva e é montado com um 

ângulo de ataque mais elevado, o que permite compensar a flecha natural da consola e atingir o apoio 

na outra margem, sem necessidade de um ajuste altimétrico. 

 

Figura 25: Rolete cilíndrico de lançamento 
utilizado na Carvoeira, 2017 

Figura 26: Rolete cilíndrico de construção 
utilizado na Carvoeira, 2017 

O processo de lançamento é a fase mais crítica de toda a operação, devendo o centro gravidade 

da estrutura estar sempre atrás dos cilindros de lançamento colocados no encontro da margem de 

construção, garantindo o equilíbrio estático da operação (Pereira, 2015). Para auxiliar este equilíbrio, 

são utilizados módulos do tabuleiro como contrapesos, conforme se pode observar na Figura 24. 

Após o nariz atingir a margem oposta ao lançamento a ponte deve continuar a ser empurrada até 

atingir a sua posição definitiva, desmontando-se o nariz de lançamento. A etapa seguinte consiste na 

remoção dos roletes com o auxílio de equipamento hidráulico que permite a elevação parcial da ponte, 

e a substituição dos roletes pelos apoios definitivos. No final deste processo são colocados os painéis 

do tabuleiro. 

A utilização do nariz de lançamento aumenta, na fase de montagem, o comprimento do tabuleiro 

uma vez que o comprimento total de montagem será o comprimento da ponte na sua posição definitiva 

acrescido do comprimento do nariz. Esta questão obriga a ter especial cuidado com a área de estaleiro 

a utilizar, uma vez que na margem de chegada deve-se dispor de espaço suficiente para receber o 

nariz e ter disponível o equipamento necessário para a sua desmontagem. 
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2.4 Funcionamento dos Apoios nos Encontros 

Os aparelhos de apoio definitivos são o meio de transmissão de cargas da estrutura para o solo 

de ambas as margens. Cada extremidade de uma treliça possui o seu aparelho de apoio, ou seja, uma 

ponte Mabey em configuração simples terá 4 aparelhos de apoio, em configuração dupla 8 e em 

configuração tripla terá 12. Por norma na margem de lançamento colocam-se apoios fixos e na margem 

oposta utilizam-se apoios deslizantes. Os aparelhos de apoio tem a configuração apresentada na 

Figura 27 e são acoplados às treliças com o auxílio de “postes” ou montantes de extremidade (Figura 

28). 

Nas extremidades dos conjuntos de planos de treliças são ainda colocados uns elementos 

denominados “prato base” (Figura 29), constituídos por uma chapa de 15 mm que tem a função de 

acomodar os aparelhos de apoio e degradar a reação de apoio que é transmitida ao terreno. Este 

elemento assume particular importância nos casos em que nos encontros não existe uma viga de 

fundação em betão armado. 

Na Figura 29 observam-se pernos onde assentam os entalhes do apoio, que materializam a 

restrição de movimentos anteriormente referida. Nos casos dos apoios deslizantes os entalhes destes 

apoios, ao invés de serem circulares, são ovalizados para possibilitar os movimentos longitudinais do 

tabuleiro. 

 
Figura 27: Apoios Definitivos. Em cima: Apoio 

Fixo. Em baixo: Apoio Deslizante. 
Adaptado de Mabey Bridge (2014) 

 
Figura 28: Poste de ligação da treliça ao apoio 

(Companhia de Pontes, 2011) 

 

 
Figura 29: Pormenor do prato base (Companhia de Pontes,2011) 



 18 

Da Figura 29 constata-se que os aparelhos de apoio e os pratos base não restringem eventuais 

movimentos verticais, uma vez que estão apenas apoiados. Este aspeto é relevante no caso de numa 

ação de acidente se registarem cargas verticais que anulem as cargas gravíticas. 
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3 Definição do Modelo de Análise 

Para se proceder à avaliação de segurança da ponte Mabey é necessário identificar de forma 

rigorosa as geometrias e materiais dos elementos que a constituem, procurando assim construir um 

modelo que reproduza fielmente o comportamento da ponte na configuração estudada. Para a 

realização deste trabalho a configuração adotada é a TSHR3H++ com um vão de 57,91 m. Para o vão 

indicado, e de acordo com os dados do fabricante apresentados na Figura 22, a ponte Mabey permite 

a circulação de viaturas civis até 40 ton e viaturas militares até 60 ton. Esta configuração pode ainda 

permitir a circulação de viaturas até 80 ton desde que sejam utilizadas carlingas de maior capacidade 

em relação à versão utilizada pelo Exército Português. 

Para a aferição deste modelo são importantes os resultados da modelação efetuada por Pereira, 

em 2015, e alguns dados resultantes de um ensaio de carga efetuado pela Companhia de Pontes em 

Odemira, em 2011, numa ponte com as mesmas características. 

Neste capítulo efetuar-se-á uma breve descrição da geometria e materiais constituintes da ponte 

em análise e dos processos utilizados para calibrar o modelo numérico realizado. 

3.1 Geometria e Propriedades dos Materiais 

Os elementos modulares da ponte Mabey (nomeadamente Painéis Super, carlingas, tabuleiro e 

elementos de contraventamento) são fabricados em série e todos os perfis que os constituem são 

soldados em fábrica. Durante o processo de montagem os vários elementos são interligados com 

recurso a dois tipos de ligações: ligações aparafusadas ou ligações de cavilhas (Pereira, 2015). 

Uma vez que a empresa Mabey & Johnson tem origem britânica os perfis metálicos utilizados no 

seu fabrico são perfis britânicos e não estão catalogados nas Euro Normas (EN). Para caracterizar 

estes perfis recorreu-se ao catálogo da ARCELOR (2004). 

Os Painéis Super da Figura 17 são constituídos por cordas e montantes (verticais e inclinados). 

As cordas são formadas por dois perfis PFC 100x50x10 afastados 80 mm e orientados em sentidos 

opostos. A ligação entre estes perfis é garantida com chapas soldadas espaçadamente e que 

constituem os entalhes para as ligações dos reforços de corda. Quanto aos montantes estes são perfis 

CH 76X38x7, em forma de “C” (Pereira, 2015). 

Os reforços de corda são em tudo semelhantes às cordas dos painéis sendo também formados 

por 2 perfis PFC 100x50x10 afastados 80 mm e orientados em sentidos opostos. Estes reforços são 

montados nos painéis com recurso a ligações aparafusadas. Na Figura 30 apresenta-se um painel com 

reforço de corda. 

A carlinga constitui o elemento apoiado na extremidade dos Painéis Super (Figura 18), onde são 

fixados os vários módulos do tabuleiro e, consequentemente, é um elemento sujeito a elevados 

esforços de flexão. Assim sendo a sua constituição é em secção “I”, com um perfil UB 457x152x74. 

Para além dos elementos estruturais principais referidos (painéis, carlingas, reforços de corda e 

módulos do tabuleiro) existem ainda diversos elementos de contraventamento. Estes dividem-se em 
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duas categorias de acordo com as suas funções: interligação das treliças em paralelo e 

contraventamento das carlingas 

 

Figura 30: Reforço de corda colocado num Painel Super 

Na interligação das treliças são utilizados dois painéis diferentes de contraventamento, os verticais 

e os horizontais. Quanto aos painéis verticais estes são colocados no início de cada tramo com a função 

de interligar os Painéis Super que constituem as treliças. Os painéis de contraventamento horizontal 

são colocados no topo dos tramos da treliça assegurando também a interligação desta. Estes painéis 

são constituídos por perfis PFC 100x50x10, CH 76x38x7 e cantoneiras L 60x60x6. Nas Figuras 31 a 

34 são apresentados pormenores e exemplos de montagem destes elementos. 

 
 

 

Figura 31: Pormenor de um painel de 
contraventamento vertical (Pereira, 2015) 

Figura 32: Colocação de um painel de 
contraventamento vertical na ponte Mabey da 

Carvoeira, 2017 
 

 

 

Figura 33: Pormenor de um painel de 
contraventamento horizontal (Pereira, 2015) 

Figura 34: Painel de contraventamento horizontal 
montado em Odemira,2011 (Companhia de 

Pontes, 2011) 
Quanto ao contraventamento das carlingas este é efetuado com o recurso a esticadores 

horizontais e verticais, sendo estes constituídos por perfis CH 76x38x7 e L 60x60x6, respetivamente. 

Os esticadores horizontais conectam na diagonal o banzo inferior de duas carlingas consecutivas, 
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sendo que em cada módulo são colocados dois esticadores, formando uma cruz. Os esticadores 

verticais conectam o limite inferior da alma de uma carlinga ao limite superior da alma da carlinga 

seguinte, sendo também utilizados dois esticadores por tramo. Na Figura 35 destacam-se os dois 

sistemas de contraventamento das carlingas observados durante a fase de montagem e lançamento 

da ponte Mabey na região da Carvoeira, em maio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Pormenor de montagem dos esticadores na ponte Mabey da Carvoeira, em 2017 

Por último, refere-se o tabuleiro da ponte, cuja geometria não é apresentada de forma detalhada 

no catálogo do fabricante, possivelmente por se tratar de um elemento secundário, sem função 

resistente na direção longitudinal do tabuleiro. Face a esta condicionante, efetuaram-se medições aos 

painéis do tabuleiro durante a montagem da ponte Mabey. Cada módulo de tabuleiro (Figura 36) 

apresenta 3,042 x 1,05 m, permitindo ser apoiado entre carlingas consecutivas. Em cada tramo do 

tabuleiro são utilizados 4 módulos para perfazer uma faixa de rodagem de 4,20 m. Quanto à sua 

geometria os tabuleiros são formados por uma chapa de aço de 4 mm de espessura sob a qual são 

soldados 3 perfis tubulares com dimensões de seção de 165x125x12 mm. Em todo o contorno são 

soldadas chapas com 12 mm de espessura conforme se esquematiza na Figura 37. 

 

 
Figura 36: Exemplo de um módulo de 

tabuleiro (Mabey Bridge, 2014) 
Figura 37: Vista em corte de um módulo de tabuleiro 

Em relação às ligações, as cavilhas são utilizadas para ligar os painéis das treliças e os reforços 

de corda entre si. Estas têm um diâmetro de 47 mm e 191 mm de comprimento. Numa das 

extremidades a cavilha é afunilada para facilitar a sua inserção no entalhe, conforme se observa na 

Figura 38 (Mabey Bridge, 2014). 

Ligações aparafusadas são utilizadas nas restantes ligações entre elementos, nomeadamente a 

já referida ligação dos reforços de corda aos painéis, a ligação dos esticadores às carlingas, ligação 

dos painéis de contraventamento aos planos de treliças e ligação do tabuleiro às carlingas. Os 

parafusos utilizados em todas as ligações são M24 de classe 8.8, com exceção à ligação do tabuleiro 

às carlingas que utiliza parafusos M20, também de classe 8.8 (Pereira, 2015). 
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Figura 38: Cavilha tipo utilizada na ligação entre painéis do tabuleiro 

Em resumo, pode-se verificar que todos os elementos da ponte Mabey, com exceção do tabuleiro, 

são formados a partir de 4 perfis: PFC 100x50x10, CH 76x38x7, UB 457x152x74 e L 60x60x6. A 

utilização do mesmo perfil em vários elementos permite simplificar e tornar mais eficaz o processo de 

fabrico dos elementos. Na Tabela 2 encontram-se resumidas as características geométricas dos quatro 

perfis utilizados. 

Os aços utilizados variam em função dos elementos a que dizem respeito. Os elementos principais 

como os painéis de treliça, carlingas, cordas e reforços de corda são fabricados em aço S460N. Os 

elementos de contraventamento são fabricados em aço S275JR. Todos os elementos possuem um 

módulo de elasticidade (E) de 210 GPa e um peso volúmico de 77 kN/m3. Na Tabela 3 resumem-se as 

propriedades de cada aço utilizado nos diversos elementos, onde -y representa a tensão de cedência 

e -u a tensão de rotura. 

Tabela 2: Dados geométricos dos perfis metálicos. Adaptado de Pereira (2015) e  
catálogo ARCELOR (2004) 

Perfil 

 

 
 

 

PFC 100x50x10 CH 76x38x7 UB 457x152x74 L 60x60x6 

W (mm) 100 76,2 462 60 
Xp (mm) 50 38,1 154,4 60 
Yw (mm) 5 5,1 9,6 6 
Yf (mm) 8,5 6,8 17 6 

 
Tabela 3: Propriedades do aço dos elementos e ligações. Adaptado de Pereira (2015). 

Elemento Aço Zy (Mpa) Zu (Mpa) 
Painel Super, Painel Super de 

Corte Elevado, Carlinga, Corda e 
Reforço de Corda 

S460N 460 570 

Postes S355JR 355 490 
Esticadores e Painéis de 

Contraventamento S275JR 275 430 

Cavilhas 709M40 525 775 
Parafusos Cl 8.8 640 800 

 

O tabuleiro não é considerado no modelo por não ter função resistente primária na direção 

longitudinal, devido às juntas existentes entre módulos. Assim, admite-se que a capacidade resistente 
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da ponte na direção longitudinal se encontra nos dois planos de treliça, e apenas se considera o peso 

próprio do tabuleiro distribuído sobre as carlingas. No entanto, as características e sistemas de fixação 

dos módulos do tabuleiro são importantes para a resposta global da ponte face a um cenário de cheia, 

como se verá mais adiante. 

3.2 Aferição do modelo 

Para uma correta avaliação estrutural da ponte Mabey é necessário ter o modelo numérico bem 

aferido e calibrado. Para a configuração TSHR3H++, com vão de 57,91 m, o catálogo do fabricante 

(Mabey Bridge, 2014) indica um peso por módulo de 5,583 ton a que correspondem 54,75 kN, 

totalizando assim 1040,25 kN para toda a estrutura. No modelo de elementos finitos realizado com 

auxílio do software SAP 2000 não são consideradas as soldaduras e diversas ligações aparafusadas, 

assim como apenas se considera o tabuleiro como peso próprio distribuído nas carlingas. Para calibrar 

o modelo numérico, o peso das carlingas foi incrementado para ter em consideração o peso dos painéis 

do tabuleiro, para se obter um peso próprio total do modelo sensivelmente igual ao de catálogo. 

A flecha elástica a meio vão foi igualmente importante para a calibração do modelo, uma vez que 

em 2011 foi realizado um ensaio de carga na ponte montada em Odemira. Estes valores permitiram a 

calibração do modelo de elementos finitos usado por Pereira (2015), o que juntamente com os dados 

fornecidos de forma empírica pelo catálogo do fabricante permite ter três casos distintos para comparar 

e aferir o modelo deste trabalho. Na seguinte tabela apresentam-se as flechas (δ) da parcela peso 

próprio e viatura de carga de 40 toneladas, onde a coluna da direita representa os valores obtidos para 

este trabalho. 

Tabela 4: Flechas a meio vão resultantes do ensaio de carga 

 
δ ensaio carga de 

Odemira 2011 
δ catálogo do 

fabricante 
δ modelo 

Pereira 2015 
δ 

modelo  
Flecha Peso Próprio (mm) 70 68 70 66 
Flecha Viatura 40 ton (mm) 40 42 45 42 
Flecha Total (mm) 110 110 115 108 

 

Para a análise deste trabalho obteve-se uma flecha de 66 mm devida ao peso próprio, o que 

corresponde a uma diferença de 5,7% em relação aos casos de comparação com flechas mais 

elevadas. Quanto à introdução de uma viatura de 40 ton, a flecha total passa para 108 mm ficando 

cerca de 2% abaixo da flecha medida na ponte instalada em Odemira e do catálogo do fabricante. Em 

comparação ao modelo de Pereira a flecha tem uma diferença de 6%.  

Após a calibração com base na flecha a meio vão, foi também realizada a comparação dos modos 

de vibração e frequências próprias do modelo realizado com os apresentados por Pereira. Na Tabela 

5 são listados os 10 primeiros modos de vibração. Verifica-se que os três modos são nos dois modelos 

semelhantes e correspondem, respetivamente, ao primeiro modo de flexão com torção associada, 

primeiro modo de flexão longitudinal e primeiro modo de torção pura (Figura 39 a Figura 44). 
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Tabela 5: Comparação dos modos de vibração 

Modo de 
Vibração 

Modelo Pereira 2015 Modelo Elementos Finitos 

Período (seg) Frequência 
(Hz) 

Período 
(seg) 

Frequência 
(Hz) 

1 0,583 1,71 0,692 1,45 
2 0,502 1,99 0,452 2,21 
3 0,342 2,92 0,365 2,74 
4 0,236 4,23 0,327 3,06 
5 0,158 6,33 0,212 4,71 
6 0,155 6,46 0,204 4,91 
7 0,138 7,22 0,156 6,40 
8 0,128 7,81 0,140 7,12 
9 0,124 8,08 0,123 8,10 

10 0,121 8,29 0,117 8,52 
 

Figura 39: Planta do 1º modo de vibração 
da estrutura (sem escala) 

 

Figura 40: Alçado lateral do 1º modo de vibração da 
estrutura (sem escala)  

 

Figura 41: Planta do 2º modo de vibração 
da estrutura (sem escala)  

Figura 42: Alçado lateral do 2º modo de vibração da 
estrutura (sem escala)  

 
Figura 43: Planta do 3º modo de vibração 

da estrutura (sem escala)  

 
Figura 44: Alçado lateral do 3º modo de vibração da 

estrutura (sem escala) 
 

Julga-se que as pequenas diferenças registadas resultam da forma como foram modeladas as 

ligações entre os painéis das treliças. Em suma, o modelo deste trabalho conduz a resultados próximos 

dos ensaios e do modelo numérico realizado por Pereira (2015), considerando-se, portanto, calibrado. 

Uma vez que possui frequências de vibração mais elevadas e flechas mais reduzidas do que o modelo 

referido, pode afirmar-se que o modelo utilizado é ligeiramente mais rígido que os restantes.  
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4 Definição das Ações para os Cenários de Acidente 

Neste capítulo é feita a caracterização dos cenários de acidente considerados. Iniciando-se com 

o cenário de cheia apresenta-se a metodologia de cálculo e as hipóteses consideradas para os fatores 

de forma e forças atuantes na estrutura. No caso do cenário de colisão de viaturas definem-se as 

viaturas consideradas e as características associadas ao acidente de acordo com a normativa das 

barreiras de segurança. Quanto ao cenário de rotura acidental de uma ligação entre módulos das 

treliças apresentam-se os cenários de sobrecargas de acidente considerados e caracteriza-se a 

amplificação dinâmica associada a uma rotura súbita, característica deste tipo de ocorrência. 

4.1 Cenário de Cheia 

Uma cheia é uma situação em que a água de um rio transborda para lá do seu leito natural. 

Normalmente um cenário de cheia está associado a períodos de chuvas intensas e contínuas, podendo 

o nível das águas subir vários metros em relação ao seu curso habitual. Esta situação pode criar 

problemas para as estruturas próximas do leito do rio, que muitas vezes não se encontram 

dimensionadas para resistir à força das águas. 

A ponte Mabey dada a sua versatilidade pode ser montada em qualquer curso de água desde que 

o vão a vencer o permita, estando assim exposta à subida do nível das águas devido a uma cheia. 

Perante um cenário destes não é expectável que se mantenha o tráfego automóvel na ponte, no entanto 

à medida que o nível de água vai subindo a ponte vai ficando submersa e simultaneamente fica sujeita 

à pressão lateral da água em movimento. Durante uma cheia é comum que o elevado caudal arraste 

consigo muitos detritos (Figura 45). Numa situação em que o nível da água com detritos atinga o plano 

de treliças da ponte Mabey é expectável que os detritos se acumulem no plano vertical de treliças de 

montante criando uma espécie de “tampão” à circulação da água. Esta situação aumenta a área em 

que a água exerce a pressão na ponte e piora muito as condições de escoamento, o que se traduz num 

aumento das forças horizontais introduzidas na estrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Arrastamento de detritos numa cheia. Fonte: https://water.usgs.gov 

A EN 1991-1-6:1995 (CEN, 2005), que trata de ações de acidente em estruturas, refere no ponto 

4.9 “Actions caused by water” que as ações devidas à água podem ser representadas como uma 
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pressão estática. Esta pressão atua em estruturas submersas sendo aplicada perpendicularmente à 

superfície de contacto e determinada em função da velocidade, massa volúmica da água e da forma 

da estrutura por: 

 *á<=> = 9 ∙ ]á<=> ∙ Iá<=>^  (1) 

onde:  

*á<=>  é a pressão exercida pela água, em N/m2; 
9 é o fator de forma ajustado adimensional; 

]á<=>  é a massa volúmica da água, em kg/m3; 
Iá<=>  é a velocidade da água, em m/s. 

Utilizando a expressão da Energia Cinética (1$) obtém-se: 

 1$ = $- ∙
1
2
]á<=> ∙ Iá<=>^ ∙ ! = 7 = 	*á<=> ∙ ! (2) 

onde:  

$- é o fator de forma da estrutura; 
7 é a força exercida na estrutura, em N; 
! é a área da superfície de contacto, m2. 

 

Reescrevendo a equação (2) em ordem a * : 

 * = $- ∙
1
2
]á<=> ∙ Iá<=>^ 	 (3) 

Comparando a equações (1) e (3) regista-se que: 

 9 =
1
2
	 ∙ $- (4) 

Pelo que a expressão final assume a forma de: 

 *á<=> =
1
2
∙ $- ∙ ]á<=> ∙ Iá<=>^  (5) 

Na possibilidade de acumulação de detritos que fechem o plano de treliças, formando um “tampão” 

à passagem da água, a EN 1991-1-6:1995 estabelece uma pressão dada por: 

 *6(?@,?AB = 96(?@,?AB	. ]6(?@,?AB ∙ Iá<=>^  (6) 

sendo: 

]6(?@,?AB  a massa volúmica dos detritos, em kg/m3; igual a 666 kg/m3; 
96(?@,?AB  o fator de forma ajustado ao cenário de escoamento com detritos. 

 

A EN 1991-1-6 assume uma distribuição triangular do diagrama de pressões, com origem nula no 

leito do curso de água e valor máximo á superfície, apresentando um diagrama diretamente 

proporcional às velocidades da água registadas em função da profundidade. Esta situação é referida 

para o caso em que os detritos se acumulam num obstáculo cuja extensão é desde o leito até à 

superfície da água, como por exemplo uma cofragem de um pilar. No presente caso da ponte Mabey 

totalmente submersa ocupa apenas cerca de 2,3 m de profundidade, o que dependendo da 

profundidade do curso de água, pode levar a que a variação da pressão da água na base e no topo do 

plano de treliças seja pouco significativa. De forma conservativa, opta-se por considerar um diagrama 

de pressões atuantes uniformes, conforme se representa na Figura 46(b). 
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(a) (b) 

Figura 46: Diagrama de pressões atuantes na ponte Mabey 
 

Retomando a equação (6), a EN 1991-1-6 estabelece um fator unitário para o fator de forma 

ajustado. Com a adaptação da Figura 46(b) o diagrama de pressões passa de triangular a retangular 

pelo que a força atuante terá o dobro do valor. Perante este cenário o fator de forma ajustado tem valor 

2 para o cenário com detritos: 

 *6(?@,?AB = 2	. ]6(?@,?AB ∙ Iá<=>^  (7) 

4.1.1 Definição do Fator de Forma 

Encontradas as expressões gerais para a quantificação da pressão atuante na ponte Mabey 

submersa é necessário identificar o fator de forma do plano de treliças da ponte. Para tal recorre-se à 

EN 1991-1-4:2010 (CEN, 2010) referente às ações do vento. Embora no presente trabalho a ação seja 

devida à água, utiliza-se o fator de forma relativo ao vento, admitindo condições de escoamento 

semelhantes para as duas ações. 

Na EN 1991-1-4:2010 §7.1, define-se o coeficiente de forma para uma estrutura treliçada a partir 

da seguinte expressão: 

 $- = $-. ∙ UV (8) 

em que: 

cf0 fator de forma para estruturas treliçadas sem efeitos de extremidade em função do 
índice de cheios j; 

	UV  coeficiente de efeitos de extremidade. 

Sendo o índice de cheios obtido através de: 

 T =
!*
!$

 (9) 

onde: 

!* soma das áreas das projeções no plano de face da treliça de todos os elementos 
e chapas da face: !* = 	Σ	+, ∙ ', + 	Σ	Ag (ver Figura 47); 

!$ área limitada pelo contorno exterior da face da treliça, dado por !$ = / ∙ '; 
/ altura da treliça, em metros; 
' comprimento da treliça, em metros; 

+,	, ',  largura e comprimento do elemento i, projetado perpendicularmente à face, em 
metros (ver Figura 47) ; 
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!d área das chapas de face, em m2. 
 

 

 

 

 

 

Figura 47: Estrutura treliçada. Adaptado de EN 1991-1-4 

Com base nas geometrias dos elementos apresentados na secção 3.1 obteve-se uma área exterior 

de cada painel, !$, de 7,40 m2  e uma soma das áreas projetadas, !*, de 2,96 m2. Através da equação 

(9) obtêm-se um índice de cheios T = 0,4. 

Como a treliça é constituída por três planos de painéis esta vai ser classificada como treliça 

espacial. Para este tipo de treliça e em função do índice de cheios e geometria da treliça (assinalada a 

azul na Figura 48) é interpolado no gráfico da Figura 48 o $-0 com o valor de 2,25. 

O coeficiente de efeitos de extremidade é calculado em função da esbelteza da estrutura e do 

índice de cheios obtido. O cálculo da esbelteza é apresentado no Quadro 7.16 da EN 1991-1-4 em que 

para um vão superior a 50 metros esta é dada pelo valor mínimo entre: 

• gh = 1,4 ∙ '
/
  

• g^ = 70 

Para um vão de 57,91 m e uma altura de 2,3 m o valor para este coeficiente assume o valor de 

g = gh = 36,30. 

 
Figura 48: Fator de forma para uma estrutura treliçada espacial. Adaptado de EN 1991-1-4 

 

Iterando a posição do índice de cheios j =0,4 no gráfico da Figura 49 e cruzando com a esbelteza 

determinada é encontrado o valor de UV = 0,96. Recuperando a equação (8) o valor do fator de forma 

do plano de treliças é de $- = 2,25 ∙ 0,96 = 2,16. 
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Figura 49: Valores do coeficiente de efeitos de extremidade yl em função do índice de cheios j e 

da esbelteza l. Adaptado de EN 1991-1-4 

4.1.2 Velocidade de Cheia 

Perante um cenário de cheia as velocidades mais elevadas normalmente registadas situam-se 

abaixo dos 3 m/s (valor limite registado no Rio Tejo (Reis, 2002)). No presente trabalho as velocidades 

estudadas encontram-se entre os 0,5 e os 3,0 m/s para efeitos de avaliação das pressões. Na 

simulação dos efeitos de cheia sobre a estrutura a velocidade adotada é de 2,0 m/s (Reis, 2002). 

4.1.3 Impulso Vertical Hidrostático 

Pelo Princípio de Arquimedes num corpo que se encontre submerso em repouso atuam duas 

forças, em sentidos opostos, no centro de gravidade do corpo: o peso e a impulsão. Para um objeto 

flutuar a impulsão gerada tem de ser superior ao peso próprio do corpo.  

A impulsão, 3, é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo submerso. Desta forma, e para o 

caso específico da água: 

 3 = ]á<=> ∙ J#KA@LA ∙ d = Ná<=> ∙ J#KA@LA (10) 

Sendo o peso do corpo, n, dado por: 

 n = ]KA@LA ∙ J#KA@LA ∙ d = 	 NKA@LA ∙ J#KA@LA	 (11) 

em que: 

]á<=>, ]KA@LA	 é a massa volúmica da água e do corpo, respetivamente, em kg/m3 

Ná<=>, NKA@LA é a peso volúmico da água e do corpo, respetivamente, em N/m3 
J#KA@LA  é o volume aparente do corpo, em m3; 
g é o valor da aceleração da gravidade 9,81 m/s2 

No caso de estudo da Ponte Mabey todos os perfis são de secção aberta pelo que o seu volume 

aparente corresponde ao seu volume real. O aço tem um peso volúmico de 77 kN/m3 e a água de 

9,81 kN/m3 pelo que a submersão dos perfis levará apenas a uma “ redução” do peso volúmico do aço 

para cerca de 67 kN/m3. No entanto, no caso dos tabuleiros pormenorizados na Figura 37, como estes 

são formados por secções tubulares fechadas, o seu volume aparente vai ser bastante diferente do seu 



 30 

volume real de aço, deslocando um maior volume de água e provocando uma força de impulsão mais 

elevada. 

Através das medições efetuadas nos painéis do tabuleiro (Figura 37) obteve-se um volume 

aparente de 0,2162 m3 por cada módulo. A configuração em estudo utiliza 76 módulos de tabuleiro pelo 

que o volume total de água deslocado pelos tabuleiros é de 16,44 m3. 

Quanto aos perfis de secção aberta procedeu-se ao somatório do peso de todos os componentes 

necessários para a montagem da configuração em estudo, conforme se mostra na Tabela 6. 

Considerando um peso volúmico do aço de 77 kN/m3, facilmente se converte os 793,1 KN de aço em 

cerca de 10,30 m3 de água deslocada. 

Somando os volumes de água deslocados pelos tabuleiros e pelos perfis de alma aberta obtém-

se um volume total de água deslocada de 26,74 m3. Através da equação (10) a impulsão total 

introduzida na ponte Mabey é calculada com o valor de 262,28 kN. 

 
Tabela 6: Peso total dos perfis da ponte Mabey sem os tabuleiros 

Ponte Mabey TSHR3H++ com vão de 57,912m 

Componente Peso 
(Kg) 

Número de 
componentes 

Volume (m3) Peso total 
(Kg) 

Painel Super 342,0 90 1,2678 30780,0 
Painel Super Corte Elevado 387,2 24 1,2678 9292,8 
Carlinga 354,1 20 0,4191 7082,0 
Reforço cordas 105,9 204 0,0579 21603,6 
CV Vertical 54,2 38 0,0568 2059,6 
CV Horizontal 48,9 34 0,1235 1662,6 
Esticador Horizontal 40,8 38 0,0203 1550,4 
Esticador Vertical 15,9 21 0,0109 333,9 
Lancil 34,5 38 0,0709 1311,0 
Poste Fêmea 86,8 6 0,1161 520,8 
Poste Macho 74,8 6 0,0429 448,8 
Cavilha 2,6 408 0,000422 1073,0 
Parafusos M24 0,7 816 0,00026 554,9 
Parafusos M20 0,2 304 0,00016 73,0 
Chapas e soldaduras       2500,0 
Massa total (kg)       80846,4 
Peso total (kN)       793,1 

 

Definem-se assim todas as ações atuantes na ponte Mabey no caso de um cenário de cheia. São 

considerados duas situações distintas: cenário de cheia e cenário de cheia com detritos. As pressões 

provocadas na ponte em cada um destes cenários foram apresentadas anteriormente e são obtidas 

através das equações (5) e (7), respetivamente: 

Cenário de 
Cheia 

*á<=> =
1
2
∙ $- ∙ ]á<=> ∙ Iá<=>^ =

1
2
∙ 2,16 ∙

1000
1000

∙ Iá<=>^ = 1.08 ∙ Iá<=>^ 	(9p q^) (12) 

Cenário de 
Cheia com 

detritos 
*6(?@,?AB = 2	. ]6(?@,?AB ∙ Iá<=>^ = 2	 ∙

666
1000

∙ Iá<=>^ = 1.332 ∙ Iá<=>^ (9p q^) (13) 

 
 Em ambos os cenários atua também a impulsão resultante da submersão da ponte. 
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4.2 Colisão de uma Viatura com o Plano de Treliças 

O erro humano e as falhas mecânicas levam a que diariamente se registem milhares de acidentes 

automóveis. A circulação normal na ponte Mabey está limitada pelo fabricante a velocidades máximas 

de 40 km/h para viaturas até 30 ton e 25 km/h para viaturas com mais de 30 ton (Mabey Bridge, 2014). 

No entanto, não existe qualquer obstáculo físico que impeça uma viatura de circular na ponte Mabey a 

uma velocidade mais elevada. Observando o tabuleiro da ponte como faixa de circulação constata-se 

que a ponte não é dotada de sistemas laterais de segurança para viaturas que se desviem da sua faixa 

de rodagem. Em caso de ocorrência de um despiste no tabuleiro da ponte, as viaturas poderão assim 

embater diretamente nos painéis de treliças. Esta situação é particularmente condicionante uma vez 

que a capacidade resistente da ponte reside nas treliças e a rotura, mesmo que parcial de alguns 

elementos, pode comprometer a sua segurança estrutural. 

Para analisar este cenário de acidente recorreu-se à Norma Portuguesa NP EN 1317-1 2000 e NP 

EN 1317-2 2000 relativas a sistemas de segurança rodoviária. Nestas duas normas são apresentadas 

metodologias para ensaio de barreiras de segurança em autoestradas, pelo que os planos de treliças 

da ponte Mabey podem ser equiparados às barreiras na quantificação da ação de colisão. Estas normas 

definem as várias viaturas para ensaio, assim como estabelecem as velocidades e os ângulos de 

colisão. 

4.2.1 Tipos de viaturas, velocidades de embate e metodologia de ensaio 

No Quadro 1 da NP EN 1317-1 2000 (Instituto Português da Qualidade, 2001a) são indicadas 

várias viaturas de ensaio com pesos entre os 825 e os 38000 kg. Para o presente caso de estudo 

optou-se por analisar dois tipos de viaturas: uma ligeira de 1575 kg (ensaio TB32) e uma viatura pesada 

rígida de 30000 kg (ensaio TB71). Os dados referentes às viaturas de ensaio são apresentados na 

Tabela 7. Nesta tabela é importante salientar que a altura acima do solo do centro de gravidade é a 

altura considerada para aplicação da força resultante do choque da viatura. Como a base dos painéis 

não se encontra ao nível do tabuleiro, a altura de colisão de cada uma das viaturas no painéis da treliça 

vai ser acrescida da posição da carlinga e da altura do tabuleiro, conforme se apresenta na última linha 

da Tabela 7. 

Na colisão de uma viatura contra uma barreira de segurança, a força média de cinemática 

provocada, 7, é dada por (Instituto Português da Qualidade, 2001a): 

 7 = 8# =
8 ∙ J5^

2G5
 (14) 

em que: 

8 é a massa total da viatura de ensaio, em kg; 

# é a aceleração introduzida na barreira após o choque, em m/s2; 
J5  é a velocidade de choque, em m/s; 
G5  é o deslocamento do centro de gravidade da viatura no sentido perpendicular 

à barreira, expresso em função de (Figura 50): 
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 G5 = $ ∙ Frs	M + + $tFM − 1 + G4 (15) 

onde: 

+ é o valor de metade da largura do eixo da viatura; 

$ é a distância do eixo dianteiro ao centro de gravidade da viatura; 
M é o ângulo de colisão, em radianos (rad); 

G4  é a deflexão da barreira no sentido perpendicular a esta, em 
metros. 

 

 

Tabela 7: Especificações das viaturas de ensaio 

Ensaio TB32 TB71 

Tipo de viatura Automóvel Pesado rígido 

Velocidade (km/h) 110 65 
Ângulo de colisão (graus) 20 20 
Massa do veículo (Kg) 1500 30000 
Massa total do Ensaio 1575 30900 
Peso (KN) 15,45 303,13 
Largura do eixo 1,5 2 
Número de Eixos 2 3 
Distância longitudinal do eixo dianteiro 
ao Centro de Gravidade 

1,24 4,14 

Distância entre eixos extremos (m) 2,48 6,7 
Altura acima do Solo do CG (m) 0,53 0,923 
Altura de colisão nos Painéis Super (m) 0,946 1,339 

 

Os dados da Tabela 7 apresentam todos os valores necessários para a resolução das 

equações (14) e (15), com exceção da variável da deflexão da barreira G4  que depende das 

restantes variáveis. Assim para a modelação deste ensaio torna-se necessário iterar um valor inicial 

de G4 ao qual corresponde uma força total a aplicar na estrutura. Aplicando essa força no modelo 

de elementos finitos é obtida uma nova deflexão teórica, que pelas equações anteriores dá origem 

a uma nova força. Ao final de algumas iterações os valores convergem e é possível obter a força 

aplicada e a deflexão correspondente. 

 

Figura 50: Esquematização da colisão de uma viatura com a barreira de segurança. 
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4.2.2 Cenários de Colisão Considerados 

A versatilidade da ponte Mabey permite a sua montagem em diversos locais. Por vezes os acessos 

à travessia da ponte são feitos através de desvios de outras estradas, podendo a aproximação à ponte 

ser feita em linha reta ou então em curva, o que vai condicionar a velocidade de aproximação. Esta 

situação leva a que a probabilidade de colisão de uma viatura com a ponte seja mais elevada à entrada 

desta. Após a entrada no tabuleiro da ponte o traçado reto da faixa de rodagem pode levar a aumentos 

de velocidades, que conduzam a despistes e colisões com o plano de treliças na zona do meio vão. 

Ficam assim definidos dois cenários de acidente dos inúmeros possíveis: 

• Cenário A: Colisão à entrada da ponte (Figura 51 e Figura 53) 

• Cenário B: Colisão a meio vão do tabuleiro (Figura 52 e Figura 53) 

Em ambos os cenários a força atua no plano interior da uma treliça, nomeadamente nos montantes. 

A altura de choque nos montantes é dada pela posição dos Painéis Super em relação à carlinga, 

acrescida da altura do tabuleiro, estando apresentada na Tabela 7 para ambas as viaturas. 

Cada um dos cenários é analisado tanto para a viatura ligeira TB32 como para a viatura pesada 

rígida TB71. 

 
Figura 51: Localização do cenário de colisão 

A (Companhia de Pontes, 2011) 

 
Figura 52: Localização do cenário de colisão 

B (Companhia de Pontes, 2011) 

 
Figura 53: Localização dos cenários de colisão no modelo de elementos finitos. 

4.3 Rotura das Ligações entre Módulos por Fadiga 

Conforme referido no Capitulo 1 deste trabalho as características modulares da ponte Mabey 

levam a que esta seja montada e desmontada diversas vezes. Um dos processos críticos da montagem 

é a colocação das cavilhas na ligação entre os painéis de tramos consecutivos (Figura 54). O peso dos 
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Painéis Super leva a que o posicionamento dos olhais de ligação não seja muito fácil de realizar. Devido 

à dimensão das cavilhas, a sua colocação muitas vezes tem de ser feita com recurso a uma marreta e 

exige um constante reajustar dos painéis, sobretudo nos primeiros planos a serem montados. Como 

toda a ligação entre painéis da ponte assenta nos olhais de fixação e cavilhas, o peso suportado quando 

montada e as forças introduzidas durante a montagem e posteriormente em serviço pode provocar 

roturas por fadiga das cavilhas ou dos olhais (Figura 54 e Figura 55), cortando assim a ligação entre 

dois painéis. Esta situação conduzirá a uma redistribuição de esforços com consequente aumento de 

esforços nos restantes elementos. A rotura de uma ligação, sendo súbita, pode provocar uma 

redistribuição com um efeito dinâmico associado, o que vai aumentar ainda mais o nível de 

carregamento nos elementos restantes e pode comprometer a segurança estrutural da ponte. 

 

 
Figura 54: Pormenor de uma ligação por 

cavilhas entre dois painéis 
Figura 55: Pormenor do olhal de ligação por 

cavilhas 

 No presente trabalho é considerada a rotura de uma ligação entre painéis aquando da travessia 

de uma viatura pesada no tabuleiro da ponte. O cenário considerado apresenta as características que 

se seguem: 

• A rotura ocorre no banzo inferior do plano de treliças, com a rotura da ligação de duas 

cavilhas: a que liga os painéis consecutivos e a que liga os reforços de corda destes dois 

painéis. Esta situação encontra-se assinalada na Figura 56; 

• A rotura das ligações corre entre o décimo e o décimo-primeiro painel da ponte, ou seja, 

sensivelmente a meio vão; 

• A viatura considerada no ensaio encontra-se centrada com as ligações e circula encostada à 

berma do tabuleiro e não centrada; 

• A rotura das ligações ocorre no plano de painéis da treliça mais próximo do tabuleiro, ou seja, 

no plano de painéis que se situam junto ao bordo do tabuleiro (Figura 56). 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Localização das ligações afetadas (Companhia de Pontes, 2011) 
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 Serão testadas 3 viaturas militares de diferentes características e pesos: um carro de combate de 

60 ton, uma viatura blindada de 22 ton e uma viatura pesada de 12,5 ton. 

4.3.1  Coeficiente de Amplificação Dinâmico (CAD) 

A rotura súbita de membros tensionados em pontes treliçadas pode ser resultante da fadiga ou de 

roturas frágeis devido a elevadas concentrações de tensões ou baixas temperaturas. A amplificação 

dinâmica dos esforços é devida a dois tipos de impactos registados na rotura de um elemento: o 

impacto primário e o impacto secundário. O impacto primário deve-se à propagação de uma onda 

longitudinal de tensão a partir do ponto de rotura. O impacto secundário é resultado da transição 

dinâmica do equilíbrio desde o estado de pré-rotura até ao estado de pós-rotura (Goto et al.,2011). 

 

Impacto primário 

 

Em caso de rotura súbita a onda longitudinal de tensão propaga-se a grande velocidade, 

$v = 	 1/], deste o ponto de rotura até a ambos os extremos da estrutura. Como resultado desta 

propagação no instante Hx = 0; '/ 1/] , onde ' é o comprimento da ponte, após a rotura ocorre a força 

de impacto primário que atua nas ligações dos elementos que se encontram conectados com o 

elemento danificado. 

 

Impacto secundário 
 
Quando ocorre a rotura súbita do elemento a deflexão da ponte treliçada começa a aumentar 

dinamicamente devido à súbita perda de rigidez. A aceleração vertical gerada leva a que as forças 

verticais de inércia se somem à força da gravidade atuando sobre todas as massas da ponte. Este 

impacto devido às forças de inércia é o chamado impacto secundário e está relacionado com a vibração 

de flexão da ponte pós-rotura. Segundo Goto et al. (2011) o período do modo de vibração de flexão 

dominante é dado pela seguinte expressão: 

 zh =
'
{

^

∙ ]/134(56 (16) 

em que 134(56 é a rigidez de flexão da ponte treliçada. 

 O impacto secundário vai assim atuar na ponte no instante Hxx = zh/2. Dado que Hx é muito menor 

do que Hxx, a interação entre os dois impactos pode ser desprezada, uma vez que o efeito do impacto 

primário decresce muito rapidamente devido ao amortecimento estrutural. 

 

Sistema de um grau de liberdade (S1GL) 

 

 Na sua publicação Goto et al. (2011) referem que na simplificação da ponte treliçada a um 

elemento com apenas um grau de liberdade resulta um CAD com o valor de 1,854, para um modelo 

com um coeficiente de amortecimento,	P, de 5%. O modelo simplificado encontra-se representado na 
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Figura 57, onde o CAD é apresentado em função do coeficiente de amortecimento. Da Figura 57(c) 

salienta-se que com um coeficiente de amortecimento nulo o CAD assume valor 2, ou seja com o 

aumento do amortecimento a amplificação dinâmica diminui. 

Figura 57: Sistema de um grau de liberdade:(a) modelo S1GL, (b) história de carga;  
(c) coeficiente de impacto dinâmico em função do amortecimento  

 

Método Aproximado para o Cálculo do Coeficiente de Amplificação Dinâmico 

 

 Goto et al. (2011) referem que, para a tipologia de pontes treliçadas, a realização de uma análise 

dinâmica através de um modelo de elementos finitos resulta em valores de CAD entre 1,4 e 1,8 para 

um cenário de rotura súbita de um elemento ou de uma ligação. 

 Nesta análise, não é considerado o impacto primário menos condicionante que o secundário. 

Mesmo assim, a análise dinâmica da estrutura requer bastante tempo de análise e exige um modelo 

bastante detalhado e bem calibrado. Por forma a simplificar a análise Goto et al. (2011) propõem um 

método aproximado de análise que, dispensando a análise dinâmica, obtém valores de CAD bastante 

aproximados daqueles que seriam obtidos na analise dinâmica. Este método simplificado é baseado 

na análise modal da ponte treliçada. 

Neste método a situação de equilíbrio estático da ponte após a remoção do elemento danificado 

é assumida como a situação de referência. Após a remoção do elemento, a k-ésima frequência modal 

e o k-ésimo modo de vibração são dados por wK e 	fD , respetivamente. O vetor de deslocamentos nodais 

resultantes,	q. , é dado por: 

 q. = 	 q. ∙
D

	fD (17) 

onde q. representa os deslocamentos nodais associados a cada modo de vibração. 

Para a execução do método simplificado deve-se: 

1. Desenvolver um modelo da ponte em elementos finitos; 

2. Registar as tensões estáticas instaladas nos elementos antes da rotura; 

3. Remover o elemento/ligação danificada e registar as tensões estáticas instaladas nos 

elementos pós-rotura; 

4. Executar uma análise modal da ponte após-rotura; 

5. Registar as tensões instaladas nos elementos, assim como os deslocamentos dos seus nós 
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de extremidade segundo o eixo longitudinal do elemento, para todos os modos de vibração 

considerados na análise. 

 O valor do CAD para cada elemento } será então dado por (Goto et al.,2011): 

 ~!�, = rÄ* ÅÇ∙ÉÑ

hÅ	ÉÑ
Ö
∙ Q,,D ∙ C,.D,.D Q,BÅQ,B

(.) + 1 ∙ 1,1, (18) 

em que: 

PD é o coeficiente de amortecimento do k-ésimo modo de vibração (5% para todos 
os modos); 

Q,,D é a tensão estática pós-rotura instalada no elemento i no k-ésimo modo de 
vibração, em MPa; 

Q,B  é a tensão estática pós-rotura instalada no elemento i, em MPa;  
Q,B
(.)

 é a tensão estática pré-rotura instalada no elemento, em MPa; 
CD,. é o deslocamento dos nós do elemento i no k-ésimo modo de vibração, em 

metros. 

 A parcela multiplicativa do final da equação (18) é introduzida pelos autores uma vez que sem o 

fator 1,1 o método simplificado testado em diversos modelos correspondia a cerca de 0,9 do valor do 

CAD obtido através de uma análise dinâmica que simulava a rotura de um elemento. 

Para se obter uma solução convergente o somatório da equação (18) deve englobar pelo menos 

os dez primeiros modos de vibração da análise modal pós-rotura (Goto et al., 2011). 

 A obtenção do CAD é feita através de uma análise elástica, contudo quando ocorre plastificação 

nos elementos o comportamento da ponte pode ser um pouco diferente do considerado na análise 

elástica. No entanto Goto et al. (2011) referem que o recuso à análise elástica sobrestima o CAD, pelo 

que esta hipótese é em princípio conservativa. 

4.3.2 Tipos de viaturas consideradas 

Como referido anteriormente, considera-se a situação em que a ponte Mabey é atravessada por 

uma viatura pesada aquando da rotura da ligação por cavilhas entre módulos. Para o efeito foram 

selecionadas três viaturas militares, cujo seu centro de gravidade está alinhado com o plano transversal 

onde ocorre a rotura. As viaturas circulam encostadas o mais possível ao limite do tabuleiro, 

sobrecarregando assim o plano de treliças onde se dá a rotura. 

As viaturas militares consideradas são um carro de combate Leopard 2A6, uma viatura blindada 

de transporte de pessoal Pandur II 8x8 e uma viatura tática pesada Mercedes-Benz D 4x4 1217, 

representadas na Figura 58, cujas especificações se encontram na Tabela 8. 

 Recorde-se que se admite que a rotura ocorre entre o 10º e o 11º painel, ou seja aos 30,48 metros 

de vão, com a viatura centrada com a ligação interrompida. Como os painéis de tabuleiro são 

simplesmente apoiados nas carlingas, toda a carga das três viaturas será descarregada na 10ª,11ª e 

12ª carlinga, uma vez que a distância entre a 10ª e a 12ª carlinga é de 6,096 m e a distância máxima 

entre eixos extremos é de 4,92 para o Leopard 2A6. Uma distribuição elástica das cargas leva às cargas 

distribuídas nas carlingas apresentadas no final da Tabela 8. 
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Figura 58: Viaturas militares consideradas para a situação de rotura:(a) Leopard 2A6,  

(b) Pandur II 8x8; (c) Mercedes-Benz 1217 (Exército Português, 2017). 

Tabela 8: Especificações das viaturas militares simuladas na situação de rotura de uma ligação 
 entre painéis. Adaptado de Army Recognition (2017) 

Viatura Leopard 2A6 Pandur II 8x8 Mercedes Benz 1217 

Peso máximo (KN) 600 215,82 122,63 
Número de eixos 7 4 2 

Largura do eixo de rodagem (m) 2,9 2,19 2,1 
Distância entre eixos (m) 0,82 1,4/1,53 3,6 

Peso máximo por roda (m) 42,86 26,98 30,66 
Distância entre eixos extremos (m) 4,92 4,33 3,6 

Carga Distribuída nas 
carlingas (KN/m) 

Carlinga 10 47,67 22,61 17,23 

Carlinga 11 11,52 52,23 23,94 

Carlinga 12 47,67 23,66 17,23 
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5 Avaliação do Comportamento Estrutural para Cenários 
de Acidente 

No presente capítulo é feita a apresentação e a análise dos dados e resultados obtidos pela 

aplicação das ações definidas no Capitulo 4 no modelo de elementos finitos da ponte Mabey, 

recorrendo ao programa SAP 2000. Todos os elementos da ponte considerados são modelados como 

elementos de barra, com exceção das cavilhas cuja modelação utiliza elementos do tipo “Link”. 

Para uma boa referenciação e perceção dos esforços torna-se necessário identificá-los 

corretamente com a estrutura. Na Figura 59 ilustra-se o sistema de eixos globais utilizados neste 

trabalho: o eixo X é o eixo alinhado com a ponte longitudinalmente; o eixo Y é o eixo da secção 

transversal da ponte, enquanto o eixo Z se encontra alinhado com a ponte em altura. Este sistema de 

eixos será o utilizado neste capitulo para referir todas as cargas, esforços e deslocamentos obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Sistema de eixos globais no modelo de elementos finitos 

As verificações de segurança são realizadas para o estado limite último (ELU) uma vez que se 

pretende verificar o desempenho estrutural e capacidade resistente da ponte Mabey TSHR3H++ 

perante os cenários definidos no capítulo anterior. Para verificar a segurança ao ELU deve-se garantir 

o cumprimento da desigualdade: 

 S1, / ≤ GE, / (19) 

onde S1, / representa o valor de cálculo do efeito das ações e SE, / representa o valor da capacidade 

resistente do elemento. A EN 1990 Basis of structural design (CEN, 2009) estabelece as combinações 

de ações para efeitos de cálculo conforme apresentado na equação (36) do Anexo A 

 A EN 1990 classifica as ações como permanentes ou variáveis, dividindo as permanentes em peso 

próprio ou restantes cargas permanentes. Na tipologia de ponte estudada todos os elementos utilizados 

na sua montagem contribuem para a resistência global da estrutura, pelo que se não se considera a 

parcela das restantes cargas permanentes. Quanto às ações variáveis estas são representadas por 

todas as ações de acidente apresentadas no Capítulo 4. Embora se trate de situações de acidente a 

presença de viaturas no tabuleiro será também uma ação variável, sendo que esta situação em ELU 

apresenta um coeficiente parcial de segurança mais elevado. No caso do cenário de cheia, a pressão 

lateral exercida pela água pode atuar na ponte durante várias horas ou até mesmo dias, não sendo 

uma situação pontual de acidente, pelo que se considera igualmente como ação variável. Os 



 40 

coeficientes parciais de segurança para a verificação do ELU da estrutura em serviço (equação (36)) 

são dados na Tabela 9, de acordo com a NP 1990 (CEN, 2009) e a NP 1991-2 (CEN, 2010). 

Tabela 9: Coeficientes parciais de segurança para o ELU de serviço 

 áG - Ações 
permanentes 

áQ - Ações 
variáveis 

Desfavorável 1,35 1,35 
Favorável 1,00 0 

5.1 Cenário de Cheia 

Neste cenário intervêm as cargas permanentes – peso próprio da ponte e a força exercida pela 

água no seu plano de treliças. Como o peso próprio (**) contraria a ação da força da água, este é uma 

carga favorável, assumindo-se NG=1,0. Embora tratando-se de um cenário de acidente considera-se 

que o impulso hidrostático e a força exercida pela corrente da água são majorados por um coeficiente 

NG=1,35. A equação (36) toma a forma seguinte para os dois cenários considerados: 

 Cenário de cheia®  1,0	** + 1,35	3 + 1,35(	*á<=> ∙ !) (20) 

 Cenário de cheia com detritos®  1,0	** + 1,35	3 + 1,35(	*6(?@,?AB ∙ !) (21) 

Na atuação da força de cheia na estrutura da ponte Mabey considera-se que no cenário de cheia 

a pressão atua sobre o plano de painéis mais a montante em cada treliça, nos primeiros planos, e ainda 

sobre a seção lateral do tabuleiro (Figura 61). Para o cenário de cheia com detritos como estes 

obstruem toda a treliça de montante, este plano de painéis é o único onde a pressão é exercida. No 

cenário de cheia a área de contacto de cada módulo é de 2,955 m2 em cada treliça. Para a situação de 

cheia com detritos a área por módulo é de 7,40 m2. Aplicando as equações (12) e (13) à área de 

contacto de ambos os cenários, para um intervalo de velocidades da corrente entre os 0,5 e os 3,0 m/s, 

obtém-se a comparação apresentada no gráfico da Figura 60. Da interpretação do gráfico conclui-se 

que a presença de detritos aumenta a força de arrastamento atuante na estrutura, embora se considere 

apenas a atuação da força da água na treliça a montante. Este aumento deve-se ao incremento da 

área de contacto e à consideração do fator de forma ajustado com valor 2 para os detritos. 

 
Figura 60: Força de arrastamento vs. Velocidade da corrente 
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5.1.1 Reações nos Apoios e Deslocamentos Associados 

Na simulação do cenário de cheia no modelo de elementos finitos considerou-se que o nível da 

água ia subindo desde a base da ponte até ao topo das treliças, com incrementos de 10% da altura 

total da ponte e velocidade constante de 2,0 m/s segundo a direção Y. Para simular esta situação 

recorreu-se a uma análise não linear de elementos finitos, denominada “Construção Faseada” (Staged 

Constrution). Durante a análise, em cada uma das 10 fases foi introduzido um novo nível de força 

atuante, correspondente a um incremento de altura da água de 0,233 m, e realizado o equilíbrio apenas 

com reações de compressão nos apoios. As forças atuantes são as definidas na Tabela 10, para a 

totalidade dos apoios da ponte que constam da Figura 61. 

Tabela 10: Forças atuantes na estrutura para os dois cenários de cheia. 

Cenário Cheia Cheia com detritos 

Área de contacto por tramo (m2) 2,96 7,40 
Velocidade (m/s) 2,00 2,00 
Força Lateral (KN/m2) 4,3 5,3 
Força Lateral por tramo (KN) 12,8 39,4 
Força Total Lateral em 1 treliça (KN) 242,6 - 
Força Total  Lateral na estrutura (KN) 485,2 749,5 
Impulsão Hidrostática Vertical 262,3 262,3 

 

 
Figura 61: Identificação dos carregamentos e dos apoios da ponte Mabey: A azul a ação do 

cenário de cheia; a vermelho a ação do cenário de cheia com detritos. 

Cenário de Cheia 

 

Na Tabela 11 pode observar-se a variação das reações nos apoios desde a situação em que atua 

apenas o peso próprio até à situação final em que atua a impulsão e a pressão da água na ponte 

totalmente submersa. 

 Salienta-se a redução da soma das reações da ponte devida à impulsão, que passando dos 

1039,1 KN para os 684,8 KN representa uma redução de 34%. Quantos aos apoios, mesmo na situação 

mais desfavorável, todos eles continuam a trabalhar à compressão. No entanto, a força lateral exercida 

pela água introduziu um momento torsor segundo o eixo X, o que provocou um aumento das reações 

nos apoios a jusante e uma diminuição dos apoios a montante. Os apoios dos planos extremos são 

aqueles onde se registam as maiores variações. Observa-se que a reação no apoio 1 reduziu-se para 
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cerca de 37% do valor instalado para o peso próprio e a impulso hidrostático. No apoio 6, situado no 

plano a jusante, regista-se a situação inversa com a reação a ser 167% do valor registado aquando da 

submersão da ponte.  

Tabela 11: Reações nos apoios para o cenário de cheia 

Reações nos apoios para o cenário de cheia (kN) - Velocidade da água de 2,0 m/s 

 
Apoio pp pp + 

Impulsão 
% da altura da água na treliça 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 80,1 53,8 53,0 51,5 49,5 47,0 43,8 40,1 35,8 30,8 25,3 19,7 

2 85,7 56,3 57,2 57,7 57,8 57,4 56,6 55,3 53,5 51,3 48,7 45,7 

3 94,0 61,1 61,0 60,5 59,5 58,2 56,6 54,5 52,1 49,3 46,2 42,6 

4 93,9 61,0 60,0 59,4 59,0 59,0 59,4 60,1 61,1 62,6 64,4 66,7 

5 85,7 56,4 56,4 56,8 57,8 59,3 61,2 63,5 66,4 69,7 73,5 77,5 

6 80,3 54,0 55,0 56,6 58,9 61,7 65,1 69,1 73,6 78,8 84,5 90,4 

7 80,3 53,9 53,1 51,8 50,0 47,6 44,8 41,4 37,5 33,1 28,1 23,0 

8 85,4 56,2 57,1 57,5 57,6 57,2 56,3 55,0 53,3 51,1 48,4 45,5 

9 94,0 61,1 61,1 60,6 59,7 58,3 56,6 54,4 51,9 48,9 45,5 41,7 

10 93,9 61,0 60,1 59,6 59,4 59,6 60,2 61,2 62,6 64,5 66,7 69,3 

11 85,5 56,2 56,1 56,5 57,4 58,8 60,6 62,8 65,5 68,7 72,3 76,2 

12 80,3 53,9 54,8 56,2 58,2 60,8 63,8 67,4 71,5 76,1 81,2 86,6 
Soma 
(KN) 1039,1 684,8 684,8 684,8 684,8 684,8 684,8 684,8 684,8 684,8 684,8 684,8 

 

 Em relação aos deslocamentos, representados na Tabela 12, antes da submersão da ponte ambas 

as treliças apresentam uma flecha vertical de 66 mm. O impulso hidrostático vai reduzir ambas as 

flechas para o valor de 44 mm. Com a subida do nível da água e a introdução da força lateral de 

arrastamento na ponte esta vai rodar segundo o eixo X, o que resulta numa redução da flecha a 

montante e um aumento da flecha a jusante, passando estas para os 26 e 60 mm, respetivamente. 

O arrastamento lateral vai ainda provocar uma flexão em planta segundo o eixo Z, o que para a 

ponte completamente submersa apresenta uma flecha horizontal a meio vão (no sentido do eixo Y) de 

147 mm na treliça a montante e 146 na de jusante. Estes deslocamentos horizontais são bastante 

elevados, devido ao vão ser de 57,91 m. A ponte fica assim sujeita a uma torção segundo X. Na Figura 

62 apresenta-se a deformada para a estrutura totalmente submersa. 
 

 
(a) (b) 

 Figura 62: Deformada para a estrutura totalmente submersa: (a) plano XY; (b) plano XZ 
(Fator de amplificação de 5) 
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Tabela 12: Deslocamentos a meio vão durante o cenário de cheia 

Deslocamentos para o cenário de cheia (mm) - Velocidade da água de 2,0 m/s 

 pp pp +  
Impulsão 

% da altura da água na treliça 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

V
er

tic
al

 

Montante -66 -44 -43 -43 -42 -41 -39 -37 -35 -33 -30 -26 

Jusante -66 -44 -44 -44 -45 -46 -47 -49 -51 -54 -56 -60 

H
or

iz
on

ta
l 

Montante 0 0 13 27 41 55 69 84 99 115 131 147 

Jusante 0 0 12 26 39 54 68 83 98 114 130 146 

 

Cenário de Cheia com Detritos 

 

 Na simulação da cheia com a presença de detritos a força lateral exercida na ponte totalmente 

submersa aumenta consideravelmente. Repare-se que segundo os dados da Figura 60 e Tabela 10 a 

presença de detritos leva a um aumento da força lateral total na estrutura, que corresponde a mais de 

150% do valor sem detritos. Na Tabela 13 apresentam-se as reações nos apoios para este cenário. 

Tabela 13: Reações nos apoios para o cenário de cheia com detritos 

Reações nos apoios  para o cenário de cheia com detritos (kN) - Velocidade da água de 2,0 m/s 

 
Apoio pp pp + 

Impulsão 
% da altura da água na treliça 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 80,1 53,8 52,7 50,5 47,4 43,2 37,9 31,5 24,0 15,5 5,9 0,0 
2 85,7 56,3 57,7 58,4 58,5 58,0 56,7 54,8 52,2 49,0 45,1 38,6 
3 94,0 61,1 60,8 60,1 58,9 57,4 55,6 53,5 51,1 48,3 45,2 39,4 
4 93,9 61,0 59,5 58,5 58,3 58,7 60,0 61,9 64,6 68,0 72,2 76,8 
5 85,7 56,4 56,4 57,1 58,5 60,6 63,3 66,8 70,9 75,7 81,1 87,1 
6 80,3 54,0 55,6 57,9 61,0 64,7 69,0 74,0 79,7 86,0 93,0 100,6 
7 80,3 53,9 52,8 51,0 48,2 44,5 40,0 34,6 28,3 21,2 13,2 0,0 
8 85,4 56,2 57,5 58,2 58,3 57,7 56,5 54,5 51,9 48,7 44,7 40,3 
9 94,0 61,1 60,9 60,2 58,9 57,2 54,9 52,2 49,0 45,3 41,0 36,0 

10 93,9 61,0 59,6 58,8 58,6 59,1 60,4 62,3 65,0 68,3 72,4 76,8 
11 85,5 56,2 56,1 56,7 58,0 60,0 62,6 65,9 69,9 74,5 79,8 85,5 
12 80,3 53,9 55,3 57,5 60,3 63,8 67,9 72,7 78,2 84,4 91,2 98,5 

Soma 
(KN) 1039,1 684,8 684,8 684,8 684,8 684,8 684,8 684,8 684,8 684,8 684,8 684,8 

 

 Dos resultados desta tabela denota-se que o aumento da força lateral tem efeitos nas reações nos 

apoios. Com a altura da água a 90% da altura das treliças os apoios mais a montante, apoios 1 e 7, 

possuem reações de compressão bastante diminutas. Quando a água atinge o topo das treliças estes 

dois apoios deixam de ter esforços de compressão. Como foi referido na seção 2.4 este tipo de apoios 

funciona apenas à compressão, o que no cenário em causa leva ao levantamento dos apoios 1 e 7 dos 
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pratos base. A ponte Mabey passa assim a contar apenas com 10 apoios para distribuir os esforços, a 

que corresponde um aumento da solicitação destes. Os apoios mais a jusante, apoios 6 e 12, são os 

mais solicitados devido ao momento introduzido, apresentando reações na ordem dos 100 KN.  

 Quanto aos deslocamentos provocados pela força lateral da água (Tabela 14) as flechas verticais 

apresentam valores de 18 mm a montante e 67 mm a jusante. Estes valores, comparados com os do 

cenário anterior, correspondem a uma rotação mais elevada da ponte segundo o eixo X, o que era 

expectável de acontecer com o aumento da força lateral. Os deslocamentos horizontais a meio vão têm 

valor de 220 mm na treliça a montante e 212 mm na treliça a jusante. Era novamente expectável o 

aumento deste valor, por comparação com o cenário anterior. No entanto, para a treliça a jusante, onde 

no cenário de cheia com detritos não atua diretamente a força lateral da água, a flecha de 212 mm é 

superior à de 146 mm registada no cenário de cheia. Este valor é explicado com a presença das 

carlingas, que fazendo a ligação entre as duas treliças, garantem a interligação de deslocamentos entre 

ambas. 

Tabela 14: Deslocamentos a meio vão durante o cenário de cheia com detritos 

Deslocamentos para o cenário de cheia (mm) - Velocidade da água de 2,0 m/s 

 pp pp +  
Impulsão 

% da altura da água na treliça 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

V
er

tic
al

 

Montante -66 -44 -43 -42 -41 -39 -37 -34 -31 -27 -23 -18 

Jusante -66 -44 -44 -44 -45 -47 -49 -52 -55 -58 -63 -67 

H
or

iz
on

ta
l 

Montante 0 1 19 39 60 81 103 125 148 171 195 220 

Jusante 0 -1 18 38 59 80 101 122 144 167 189 212 
 

Em resumo, o cenário de cheia com detritos é o mais gravoso ao nível da rotação da ponte, 

reações nos apoios e deslocamentos introduzidos. Quanto às reações nos apoios, embora se verificam 

alterações significativas ao longo da subida do nível da água, a maior reação registada tem o valor de 

100,6 kN para o apoio 6. Quando apenas sujeita ao peso próprio os apoios interiores da ponte 

apresentam reações da ordem dos 94 kN, pelo que ambos os cenários de cheia não comprometem a 

capacidade portante dos apoios (mais elevada tendo em conta as reações em serviço). Para este facto 

contribui o efeito positivo da impulsão hidrostática que, conforme identificado nas Tabelas 11 a 14, 

reduz significativamente as reações nos apoios e as flechas verticais. 

5.1.2 ELU de Resistência dos Elementos Estruturais 

Para avaliar a segurança ao Estado Limite Último de resistência avalia-se a capacidade resistente 

de cada um dos elementos de aço que compõem a ponte Mabey, utilizando a norma NP EN 1993-1-1 

(CEN, 2010b) (Anexo A do presente trabalho e equações (37) a (46)). Através dos dados geométricos 

apresentados na seção 3.1 e das propriedades geométricas dos perfis utilizados, apresentadas no 

Anexo B, é possível obter os esforços resistentes que se apresentam na Tabela 15. Estes esforços são 
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obtidos com o coeficiente parcial de segurança, NM0, igual a 1. 

Quanto às verificações de segurança realizadas estas assumem uma distribuição elástica dos 

esforços no modelo de elementos finitos. Contudo, avalia-se a sua resistência plástica ou encurvadura 

dos elementos da estrutura. As verificações têm em consideração os maiores esforços introduzidos 

para cada cenário, que correspondem à situação da ponte totalmente submersa, sujeita à impulsão 

hidrostática e à pressão da corrente com velocidade de 2,0 m/s. 

Tabela 15: Capacidade resistente dos diversos elementos 

Capacidade Resistente dos elementos 

Elemento Npl,Rd 
(kN) 

Mpl,y,Rd 
(kNm) 

Mpl,z,Rd 
(kNm) 

Vpl,z, Rd 
(kN) 

Vpl,y, Rd 
(kN) 

Nb, Rd 
(kN) 

Mb,Rd 
(kNm) 

Corda 1196,0 43,7 67,1 264,5 451,5 1149,5 1149,5 
Montante Vertical 396,5 10,9 3,5 101,8 113,7 150,5 6,5 
Montante Obliquo 396,5 10,9 3,5 101,8 113,7 150,5 6,5 
Carlinga 4347,0 749,8 98,0 1254,6 1394,2 3840,7 568,4 
Esticador Horizontal 237,1 10,9 3,5 - - - - 
Esticador Vertical 190 2,7 2,7 - - - - 

 

Cenário de Cheia 

 

 Na modelação do cenário de cheia registaram-se os esforços atuantes para o elemento mais 

esforçado de cada tipologia de elementos. Registaram-se primeiramente os esforços da ponte sujeita 

ao peso próprio e à impulsão hidrostática e de seguida os esforços desta sujeita à situação anterior 

acrescida da pressão da água em todo o plano da ponte com velocidade de 2,0 m/s. Esta escolha de 

situações de análise permite avaliar a variação dos esforços devido à força lateral exercida pela 

corrente na ponte Mabey. Os valores encontram-se na Tabela 16. 

Tabela 16: Esforços atuantes na situação de cheia 

Elemento mais 
esforçado 

Cenário de Cheia 
1,0 pp + 1,35 I 

Ned  
(kN) 

My,ed  
(kNm) 

Mz,ed 
 (KNm) 

Vy,ed 
(kNm) Vz,ed (kNm) 

Corda Tracionada 188,3 0,0 0,1 0,1 0,0 
Corda Comprimida -189,6 -0,4 0,1 0,1 1,0 
Montante Vertical -42,3 -0,1 0,1 0,3 0,2 
Montante Obliquo -37,4 0,0 0,0 0,0 0,1 
Carlinga -2,6 -1,0 10,7 1,2 0,5 
Esticador Horizontal 3,3 - - - - 
Esticador Vertical 7,6 - - - - 

 1,0 pp + 1,35 I + 1,35 (págua x A) 
Ned 
 (kN) 

My,ed 
 (kNm) 

Mz,ed  
(kNm) 

Vy,ed 
 (kNm) Vz,ed (kNm) 

Corda Tracionada 24,1 3,8 -13,7 31,3 95,7 
Corda Comprimida -129,8 -13,1 29,1 42,1 5,6 
Montante Vertical -52,7 0,0 13,0 4,8 72,8 
Montante Obliquo -50,4 0,0 -0,9 0,1 1,1 
Carlinga -281,5 -27,2 25,5 21,4 13,3 
Esticador Horizontal 366,5 - - - - 
Esticador Vertical 22,3 - - - - 
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Destes valores verifica-se que a generalidade dos elementos possui esforços axiais e momentos 

fletores atuantes, tratando-se de situações de flexão composta. A exceção é feita nos esticadores, que 

se encontram modelados para resistirem apenas a esforços axiais de tração. A análise à flexão 

composta é feita a partir das equações (45) e (46) do Anexo A, sendo a segurança verificada caso 

ambas as equações tenham valor inferior a 1. As equações da flexão composta traduzem a relação 

esforços atuantes/resistentes de cada um dos elementos, sendo apresentados na Tabela 17 a relação 

mais elevada para cada um dos elementos mais esforçados. 

Tabela 17: Verificação da segurança para os elementos mais esforçados no cenário de cheia 

Fator resistente/atuante 

Elemento mais esforçado 1,0 pp + 1,35 I 1,0 pp + 1,35 I + 1,35 (págua x A) 

Corda Tracionada 0,182 0,392 
Corda Comprimida 0,180 0,972 
Montante Vertical 0,151 3,532 
Montante Obliquo 0,151 0,451 
Carlinga 0,025 0,388 
Esticador Horizontal 0,133 1,710 
Esticador Vertical 0,050 0,129 

 

A segurança não é assegurada em alguns montantes verticais que apresentam um fator 

atuante/resistente bastante elevado. Este valor deve-se ao aumento da compressão e ao momento 

segundo ambas as direções, provocado pela força da água no vão dos montantes. Os montantes que 

não verificam a segurança são os localizados junto aos apoios (Figura 63), onde a rotação da ponte 

devido à flecha em planta dá origem a momentos fletores mais elevados. 

Os esticadores horizontais de contraventamento também não verificam a segurança devido ao 

aumento brusco da tração exercida. Os esticadores que falham a verificação situam-se junto aos 

painéis de extremidade como se assinala a vermelho na Figura 64. 

Figura 63: Localização dos montantes que falham a segurança 

Figura 64: Localização dos esticadores horizontais que falham a segurança 
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Cenário de Cheia com Detritos 

 

A análise do cenário de cheia com detritos é ainda mais condicionante. Tal acontece com a 

generalidade dos elementos mais esforçados cujos valores, que se encontram na Tabela 18, tiveram 

um aumento entre os 45 e os 57% do esforço máximo para o cenário de cheia sem detritos. 

Tabela 18: Esforços atuantes na situação de cheia com detritos 

Elemento mais esforçado 
Cenário de Cheia com Detritos 

1,0 pp + 1,35 I 
Ned (kN) My,ed (kNm) Mz,ed (KNm) Vy,ed (kNm) Vz,ed (kNm) 

Corda Tracionada 188,3 0,0 0,1 0,1 0,0 
Corda Comprimida -189,6 -0,4 0,1 0,1 1,0 
Montante Vertical -42,3 -0,1 0,1 0,3 0,2 
Montante Obliquo -37,4 0,0 0,0 0,0 0,1 
Carlinga -2,6 -1,0 10,7 1,2 0,5 
Esticador Horizontal 3,3 - - - - 
Esticador Vertical 7,6 - - - - 

  
1,0 pp + 1,35 I + 1,35 (págua x A) 

Ned (kN) My,ed (kNm) Mz,ed (KNm) Vy,ed (kNm) Vz,ed (kNm) 
Corda Tracionada 34,9 5,6 -20,5 64,2 139,0 
Corda Comprimida -192,1 -19,1 42,1 60,4 8,2 
Montante Vertical -56,0 0,0 19,1 3,465 107,4 
Montante Obliquo -61,5 0,0 -1,4 -0,098 -1,7 
Carlinga -440,3 -24,0 28,6 28,616 -19,4 
Esticador Horizontal 540,1 - - - - 
Esticador Vertical 30,3 - - - - 

 

Na verificação ao ELU (Tabela 19), e em relação ao cenário anterior, os montantes verticais e os 

esticadores horizontais continuam a não verificar a segurança, com valores de 6,288 e 2,345 de fator 

atuante/resistente. Quanto às cordas, ocorrem problemas nas cordas inferiores da treliça a montante, 

com fatores de 1,410 junto aos apoios. Este problema ocorre apenas nas cordas inferiores dos tramos 

de extremidade e deve-se ao aumento de momentos de flexão nas cordas provocado pela rotação junto 

aos apoios. Nas cordas a meio vão, onde os esforços axiais são mais elevados, o elemento mais 

esforçado apresenta uma tração de 501 kN com um fator atuante/resistente de 0,483. Esta situação 

releva a elevada capacidade resistente das cordas para a flexão em planta, uma vez que o seu eixo de 

maior inércia está justamente alinhado com o eixo global Z, conforme se pode verificar pela disposição 

dos perfis CH 76x38x7 na Figura 56. 

Tabela 19: Avaliação da segurança dos elementos mais esforçados no cenário de cheia com detritos 

Fator resistente/atuante 

Elemento mais esforçado 1,0 pp + 1,35 I 1,0 pp + 1,35 I + 1,35 (págua x A) 

Corda Tracionada 0,182 0,582 
Corda Comprimida 0,180 1,410 
Montante Vertical 0,151 6,288 
Montante Obliquo 0,151 0,624 
Carlinga 0,025 0,554 
Esticador Horizontal 0,133 2,345 
Esticador Vertical 0,050 0,171 
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Em resumo, a consideração de um cenário de cheia compromete a capacidade resistente da Ponte 

Mabey TSHR3H++ com um vão de 57,91m. As insuficiências de segurança regulamentar resultam 

sobretudo quando se avalia a flexão composta dos montantes dos painéis, provocada pela torção e 

flexão em planta da ponte que ocorre durante um cenário de cheia. 

O cenário com a acumulação de detritos é mais desfavorável, tendo forte impacto na encurvadura 

local dos montantes dos planos de treliça em que os detritos se acumulam. A torção gerada provoca a 

plastificação por tração de vários esticadores horizontais e plastificação local da corda inferior junto aos 

apoios. 

Quanto aos apoios, o levantamento dos dois apoios mais a montante vai aumentar os esforços 

nos apoios adjacentes, no entanto, a redistribuição não se afigura ser muito significativa, sendo 

atenuada pela presença em simultâneo do impulso. 

5.2 Colisão de uma Viatura com o Plano de Treliças 

Nesta seção são avaliados os efeitos da simulação da colisão de uma viatura com a estrutura 

principal da ponte Mabey. Para cada cenário considerado avalia-se a deflexão teórica da barreira, à 

qual corresponde a força total atuante na estrutura. Após a aplicação da força correspondente à colisão 

efetua-se a verificação de segurança ao ELU, admitindo-se de forma simplificada que os elementos 

plastificados são eliminados da estrutura por atingirem a rotura. No final, apresentam-se os resultados 

da análise ao ELU considerando o equilíbrio global da ponte com a remoção dos elementos que 

atingiram a plastificação completa. 

Na análise deste cenário intervém o peso próprio da ponte (**), o peso próprio da viatura de ensaio 

e a força cinemática, 7, provocada pela colisão da viatura de ensaio. Embora tratando-se de um cenário 

de acidente, assume-se que todas estas ações que têm um contributo desfavorável para a estrutura, 

aumentando os esforços atuantes, pelo que são majoradas pelos coeficientes parciais de NQ=1,35 e 

NG=1,35. As equações para a combinação de esforços atuantes em cada cenário são as seguintes: 

 Equilíbrio da estrutura®  1,35	** (22) 

 Cenário A®  1,35	** + 1,35**àâä^ + 1,35	7 (23) 

 Cenário B®  1,35	** + 1,35**àâãh + 1,35	7 (24) 

5.2.1 Cenário A – Colisão à Entrada do Tabuleiro 

Neste cenário considera-se que a força de colisão atua em simultâneo no poste e no montante 

vertical do primeiro Painel Super, com igual distribuição. 

 

5.2.1.1 Determinação da força atuante na estrutura 

Os resultados da iteração da deflexão da barreira encontram-se na Tabela 20, assim como se 

apresenta a determinação da força atuante para cada viatura de ensaio, decomposta nas suas 
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componentes X e Y.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Localização do local de colisão 

para o Cenário A 

Tabela 20: Determinação das forças atuantes para o Cenário A 

 Ensaio TB32 TB71 

Especificações das 
viaturas de ensaio 

Velocidade (km/h) 110 65 

Velocidade (m/s) 30,6 18,1 

Ângulo colisão (graus) 20 20 

Altura de colisão no montante (m) 0,946 1,339 

Ângulo de colisão (radianos) 0,349 0,349 

Massa de Ensaio (kg) 1575 30900 

Valores iterados 

Força atuante (kN) 613,7 1814,7 

Força atuante na direção X 576,7 1705,3 

Força atuante na direção Y 209,9 620,7 

Valor de Sb (m) 0,177 0,564 

Sn (m) 1,198 2,775 

Aceleração (m/s2) 389,7 58,7 
 

Importa salientar o elevado valor das forças atuantes por comparação com a massa e o peso das 

viaturas de ensaio. Tomando como exemplo a viatura ligeira TB32, para uma massa de 1575 kg 

correspondem 15,45 kN de peso. No entanto devido à velocidade de colisão e à deflexão da barreira a 

força atuante tem o valor de 613,7 kN. Na última linha da Tabela 20 ilustram-se as acelerações 

introduzidas no local de embate, no instante de tempo desde o seu estado de repouso até ao momento 

da colisão da viatura de ensaio. 

5.2.1.2 Elementos Danificados 

A colisão de uma viatura com os dois elementos à entrada da ponte Mabey vai introduzir esforços 

não só nesses elementos como em vários outros, propagando os esforços através das ligações para a 

restante estrutura. Tendencialmente os elementos mais próximos receberão esforços mais elevados, 

no entanto a força introduzida na estrutura, possuindo componente em X e em Y, vai provocar a 

compressão da treliça e a torção de toda a estrutura, o que pode comprometer a segurança de vários 

elementos. Na Figura 66 encontra-se representada a deformação elástica do painel atingido pela 

viatura de ensaio TB32. A deformação é representada com uma escala cinco vezes superior à 

deformação real. 
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Figura 66: Simulação do painel afetado pela colisão (ampliada 5 vezes) 

Após a aplicação das forças atuantes procedeu-se à verificação da segurança de todos os 

elementos da estrutura para ambas as viaturas. Para o ensaio da viatura ligeira TB32 o resultado da 

verificação de segurança ao ELU, segundo as equações no Anexo A, ilustra-se na Figura 67 onde se 

encontram a vermelho todos os elementos cujo fator atuante/resistente da flexão composta ultrapassa 

o valor unitário. 

Figura 67: Identificação dos elementos danificados pela colisão no ensaio TB32 - Cenário A 

 Facilmente se percebe que o painel diretamente atingido é o mais danificado. A força atuante 

segundo X vai aumentar as forças de compressão nas cordas superiores e inferiores, sendo que as 

cordas mais próximas do meio vão plastificam. Esta situação deve-se ao facto de as cordas mais 

centrais apresentarem esforços mais elevados na situação em que apenas atua o peso próprio, tendo 

assim menor “folga” para receber outros esforços. A torção da ponte junto aos apoios esquerdos 

provoca ainda a plastificação de vários esticadores horizontais. 

Quanto ao ensaio com a viatura pesada TB71 a verificação da capacidade atuante/resistente 

conduz a resultados diferentes dos anteriores. Da Figura 68, verifica-se que os elementos plastificados 

(a vermelho) concentram-se junto à zona de impacto e incidem também na maioria dos esticadores 

horizontais. Contrariamente ao ensaio TB32 a colisão da viatura pesada tem poucas consequências 

para as cordas, mas provoca a plastificação da maioria dos esticadores. 

Figura 68: Identificação dos elementos danificados pela colisão no ensaio TB71 - Cenário A 

 Este cenário provoca a plastificação de todo o painel atingido e do respetivo poste, assim como a 
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plastificação dos montantes verticais e oblíquos dos painéis adjacentes e respetivos postes. A ligação 

da treliça ao apoio fica assim comprometida (Figura 69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: Pormenor dos elementos danificados junto ao apoio no ensaio TB32 - Cenário A 

5.2.1.3 Alterações no Equilíbrio e ELU da Ponte Mabey 

Após a remoção no modelo dos elementos com fator atuante/resistente superior a 1, efetuou-se 

nova verificação de segurança, tendo em conta a ponte sujeita apenas ao seu peso próprio e de acordo 

com a equação (22). Trata-se de uma hipótese simplificativa que corresponde a assumir que os 

elementos que atingem a plastificação perdem totalmente a sua capacidade portante devido aos 

elevados danos sofridos. Na tabela seguinte apresentam-se os esforços e a verificação da segurança 

para o elemento mais esforçado de cada tipologia de elementos no ensaio TB32, primeiramente para 

a situação pré-colisão da viatura e na segunda metade da tabela para a situação pós-colisão. 

Tabela 21: Capacidade resistente ao peso próprio, pré e pós colisão, para o ensaio TB32- Cenário A 

Elemento mais 
esforçado 

Cenário A -  TB32 
1,35 pp antes da colisão 1,35 pp após a colisão 

Ned 
 (KN) 

My,ed 
(KNm) 

Mz,ed 
 (KNm) 

Fator  
a/r 

Ned 
(KN) 

My,ed 
(KNm) 

Mz,ed 
(KNm) 

Fator  
a/r 

Corda Tracionada 384,4 0,0 0,1 0,370 294,2 0,0 9,9 0,489 
Corda Comprimida -387,3 0,1 0,2 0,368 -452,4 -0,1 8,3 0,595 
Montante Vertical -79,9 0,2 0,3 0,343 -221,7 -0,1 2,4 1,325 
Montante Obliquo -79,6 0,0 0,3 0,329 -209,0 0,0 -0,2 0,853 
Carlinga -4,7 29,6 1,0 0,073 -0,5 35,3 -1,5 0,080 
Esticador Horizontal 13,2 - - 0,266 7,4 - - 0,193 
Esticador Vertical 29,6 - - 0,170 2,9 - - 0,029 

 
Como seria de esperar, a redistribuição de esforços nos elementos restantes aumenta o nível de 

carga na generalidade dos restantes elementos, embora a maioria dos elementos que constituem a 

estrutura continuem a verificar a segurança. Os montantes são os elementos onde a redistribuição tem 

um maior impacto com o fator atuante/resistente a ter um aumento de 265% para os montantes 

oblíquos, situando-se já perto da margem de segurança. Quanto aos montantes verticais regista-se um 

fator atuante/resistente de 1,325 no montante vertical do painel adjacente ao painel atingido, não 

verificando a segurança. Este elevado valor deve-se à remoção completa de um painel de extremidade 

sendo que os dois painéis adjacentes não têm capacidade para suportar o elevado esforço transverso 

devido ao peso próprio junto aos apoios. Nesta situação, a capacidade portante da ponte pode ficar 
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comprometida porque sendo os painéis de extremidade a ligação da treliça aos apoios, a sua rotura 

pode provocar o colapso total de um apoio. 

Quanto às flechas a meio vão, na situação pré-colisão ambas as treliças apresentam um valor de 

66 mm. Após a colisão, a treliça afetada apresenta uma flecha de 68 mm enquanto a treliça oposta 

apresenta um valor de 65 mm. 

Para o ensaio da viatura TB71, após a remoção de todos os elementos cujo fator atuante/resistente 

excedia a unidade, foram registados os esforços máximos na situação pré e pós-colisão (Tabela 22). 

Observando os valores depreende-se que a segurança estrutural pós-acidente fica seriamente 

comprometida, uma vez que apenas os esticadores verificam a segurança à flexão composta enquanto 

os restantes elementos mais esforçados apresentam valores que correspondem a cerca de dez vezes 

a sua capacidade resistente. Esta situação é provocada pela supressão de grande parte dos montantes 

e cordas junto à extremidade atingida que resultam num separar da treliça do apoio. Perante um cenário 

deste tipo apenas as carlingas garantem a ligação à treliça oposta, apoiando a treliça atingida. No 

entanto, a ponte não parece ter capacidade para redistribuir os esforços atuantes neste cenário. 

Tabela 22: Capacidade resistente ao peso próprio, pré e pós-colisão, para o ensaio TB71- Cenário A 

Elemento mais 
esforçado 

Cenário A -  TB71 
1,35 pp antes da colisão 1,35 pp após a colisão 

Ned 
 (kN) 

My,ed 
(kNm) 

Mz,ed 
 (kNm) 

Fator  
a/r 

Ned 
(kN) 

My,ed 
(kNm) 

Mz,ed 
(kNm) 

Fator  
a/r 

Corda Tracionada 384,4 0,0 0,1 0,370 3856,7 179,2 55,8 7,540 
Corda Comprimida -387,3 0,1 0,2 0,368 -4335,1 171,4 122,3 9,700 
Montante Vertical -79,9 0,2 0,3 0,343 -3175,5 0,1 4,3 13,330 
Montante Obliquo -79,6 0,0 0,3 0,329 -1892,4 2,9 2,0 9,990 
Carlinga -4,7 29,6 1,0 0,073 -73,6 1658,4 8,8 5,120 
Esticador Horizontal 13,2 - - 0,266 33,9 - - 0,302 
Esticador Vertical 29,6 - - 0,170 16,7 - - 0,104 
 

Em relação aos deslocamentos da ponte, a treliça intacta apresenta flechas de 123 mm a meio 

vão enquanto a treliça atingida apresenta flechas de 1150 mm a meio vão e 2200 mm junto ao apoio. 

Na Figura 70 apresenta-se a deformação da ponte Mabey para a situação descrita, onde se destaca a 

situação de a treliça atingida ser sustentada pelas carlingas e pela outra treliça. 

 

 

 

 

Figura 70: Deformação da ponte 

pós-colisão TB71 - Cenário A  
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5.2.2 Cenário B – Colisão a Meio Vão do Tabuleiro 

Na análise deste cenário considera-se a colisão das viaturas em dois montantes em simultâneo. 

Optou-se por esta situação uma vez que a altura de colisão de ambas as viaturas se situa bastante 

perto do ponto de junção entre um montante oblíquo e um montante vertical, sendo assim bastante 

elevada a probabilidade da viatura atingir pelo menos 2 montantes (Figura 71). 

 
Figura 71: Localização da zona de choque no painel para o Cenário B 

 

5.2.2.1 Determinação da força atuante na estrutura 

Na Tabela 23 mostra-se a iteração das forças atuantes na treliça a meio vão, em função da 

deflexão teórica da barreira materializada por dois montantes. Por comparação com os resultados da 

Tabela 20 a situação de choque a meio vão tem forças atuantes ligeiramente mais elevadas. Este 

aumento é devido à diminuição da deflexão teórica da barreira, que no presente caso se deve à 

mudança de orientação dos perfis nos dois cenários considerados. Isto é, quanto mais rígida for a 

barreira maior é a força que esta recebe. 

Tabela 23: Determinação das forças atuantes para o Cenário B 

 Ensaio TB32 TB71 

Especificações das viaturas 
de ensaio 

Velocidade (km/h) 110 65 

Velocidade (m/s) 30,6 18,1 

Ângulo colisão (graus) 20 20 

Altura colisão no montante (m) 0,946 1,339 

Ângulo colisão (radianos) 0,349 0,349 

Massa Ensaio (kg) 1575 30900 

Valores iterados 

Força atuante (kN) 617,5 1853,1 

Força na direção X 580,3 1741,3 

Força na direção Y 211,2 633,8 

Valor de Sb (m) 0,170 0,506 

Sn (m) 1,191 2,718 

Aceleração (m/s2) 392,1 60,0 
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5.2.2.2 Elementos Danificados 

A verificação da segurança para o ensaio da viatura TB32 resulta na situação esquematizada na 

Figura 72, onde os elementos que não cumprem a segurança estão graficados a vermelho. 

 

 
Figura 72: Identificação dos elementos danificados pela colisão no ensaio TB32 - Cenário B 

 

 A colisão a meio vão provoca a plastificação de todo o Painel Super atingido e de várias cordas e 

reforços de cordas situadas na proximidade da zona de choque (em pormenor na Figura 66), devido 

ao efeito de torção provocado pelo embate da viatura. É também visível a plastificação de vários 

esticadores horizontais. 

 

 

 

 

 

 

Figura 73: Pormenor da zona de 

colisão no ensaio TB32 - Cenário B 

Para o cenário de colisão da viatura pesada TB71, e tal como no cenário A da subseção 5.2.1., as 

cordas superiores e inferiores são menos afetadas globalmente. No entanto, a elevada força atuante 

da viatura pesada vai provocar a plastificação do painel atingido e de todas as cordas e reforços de 

corda dos seis módulos vizinhos (Figura 74). Para além disso o choque vai provocar a plastificação de 

vários painéis de contraventamento e da totalidade dos esticadores e dos montantes verticais junto ao 

local onde os esticadores horizontais são fixos. Na Figura 75 pode ver-se esta situação mais em 

pormenor.  

 
Figura 74: Identificação dos elementos danificados pela colisão no ensaio TB71 - Cenário B 
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Figura 75: Pormenor da zona de colisão no ensaio TB71 - Cenário B 

 

5.2.2.3 Alterações no Equilíbrio e ELU da Ponte Mabey 

Assumindo a mesma hipótese simplificativa que os elementos plastificados perdem totalmente a 

sua capacidade portante, e por isso são removidos da estrutura após a colisão da viatura TB32, foi 

efetuada a verificação de segurança ao ELU nesta situação (Tabela 24). 

Tabela 24: Capacidade resistente ao peso próprio, pré e pós-colisão, para o ensaio TB32- Cenário B 

Elemento mais 
esforçado 

Cenário B -  TB32 
1,35 pp antes do choque 1,35 pp após o choque 

Ned 
 (kN) 

My,ed 
(kNm) 

Mz,ed 
 (kNm) 

Fator  
a/r 

Ned 
(kN) 

My,ed 
(kNm) 

Mz,ed 
(kNm) 

Fator  
a/r 

Corda Tracionada 384,4 0,0 0,1 0,370 569,8 -0,3 0,7 0,549 
Corda Comprimida -387,3 0,1 0,2 0,368 -667,6 10,9 0,3 0,742 
Montante Vertical -79,9 0,2 0,3 0,343 87,4 0,0 2,0 0,741 
Montante Obliquo -79,6 0,0 0,3 0,329 -94,5 0,1 0,0 0,374 
Carlinga -4,7 29,6 1,0 0,073 -12,2 42,4 4,1 0,107 
Esticador Horizontal 13,2 - - 0,266 18,2 - - 0,239 
Esticador Vertical 29,6 - - 0,170 21,6 - - 0,161 

 

No cenário pós-colisão verifica-se que todos os elementos restantes verificam a segurança, 

garantindo assim a segurança estrutural da ponte Mabey. A ponte não apresenta problemas de 

segurança uma vez que, apesar do painel atingido e alguns montantes terem sido removidos, os painéis 

restantes possuem capacidade de redistribuir os esforços dentro da segurança. Os maiores aumentos 

de esforços ocorrem nas diagonais superiores (que funcionam à compressão) e nos montantes verticais 

com aumentos do fator atuante/resistente entre os 150% e os 200%.  

As flechas a meio vão nas treliças tem uma variação considerável, passando a flecha da treliça 

atingida de 66 para 80 mm a meio vão. 

A remoção dos elementos danificados para o ensaio TB71 tem consequências ainda mais severas 

do que o cenário anterior, que se traduzem em esforços elevadíssimos nos elementos restantes. Como 

é percetível na Tabela 25 os elementos da estrutura não verificam a segurança por grande margem, 

exceção feita aos esticadores horizontais.  
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Tabela 25: Capacidade resistente ao peso próprio, pré e pós colisão, para o ensaio TB71- Cenário B 

Elemento mais 
esforçado 

Cenário B -  TB71 
1,35 pp antes do choque 1,35 pp após o choque 

Ned 
 (kN) 

My,ed 
(kNm) 

Mz,ed 
 (kNm) 

Fator  
a/r 

Ned 
(kN) 

My,ed 
(kNm) 

Mz,ed 
(kNm) 

Fator  
a/r 

Corda Tracionada 384,4 0,0 0,1 0,370 15,8 1194,0 -35,1 18,780 
Corda Comprimida -387,3 0,1 0,2 0,368 -853,5 -711,8 21,3 11,940 
Montante Vertical -79,9 0,2 0,3 0,343 130,5 28,3 87,3 58,250 
Montante Obliquo -79,6 0,0 0,3 0,329 -520,2 14,0 -25,5 16,880 
Carlinga -4,7 29,6 1,0 0,073 -131,4 -6,7 -1176,2 12,030 
Esticador Horizontal 13,2 - - 0,266 24,5 - - 0,265 
Esticador Vertical 29,6 - - 0,170 773,4 - - 4,125 

 

Os elementos danificados pela colisão da viatura pesada são em grande número pelo que, 

aquando da perda da sua capacidade resistente, os elementos restantes não conseguem suportar o 

peso próprio da estrutura provocando o seu colapso. Esta situação ilustra-se na Figura 76 onde se 

encontra representado o plano de painéis atingido pela viatura pesada (plano Y=0,457).  

 
Figura 76: Colapso da ponte Mabey pós ensaio TB71 - Cenário B 

 Este plano de painéis fica totalmente separado a meio vão, ficando apoiado nos planos adjacentes 

da treliça e nas carlingas. No entanto a sua flecha a meio vão é na ordem os 6,90 metros, o que se 

assume corresponder ao colapso total da ponte. 

5.3 Rotura das Ligações dos Módulos por Fadiga 

Interessa igualmente quantificar as consequências da rotura de uma ligação entre módulos e os 

efeitos dinâmicos associados, uma vez que a conjugação de ambos os fatores pode levar a uma grande 

redução da máxima carga da estrutura.  

O coeficiente de amplificação dinâmica (CAD) é estimado para o elemento mais esforçado de cada 

tipologia na situação em que se encontra uma viatura pesada a meio vão. Para além disso obtém-se 

também o CAD para os elementos dos painéis cuja ligação é danificada, assim como para os painéis 

adjacentes a estes nos dois planos restantes da treliça. Ou seja, a rotura da ligação acontece no plano 

Y=0,457 e registam-se também os CAD dos planos Y=0 e Y=0,216 por forma a analisar a redistribuição 

estática e dinâmica dos esforços nos diversos planos da treliça. Dado que se assume que a rotura das 

ligações ocorre entre o décimo e o décimo-primeiro painel, obtêm-se os valores do CAD para os 

elementos do décimo painel junto à zona da ligação danificada, assumindo que a simetria da estrutura 

leva a valores semelhantes no décimo-primeiro painel (Figura 77). 
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Figura 77: Elementos considerados na obtenção do CAD para os painéis 

Na análise deste cenário de acidente a quantificação de esforços é efetuada considerando o peso 

próprio da ponte Mabey e o da viatura de ensaio como ação permanente e variável, respetivamente, 

com incidência desfavorável. A combinação de esforços para verificação ao ELU estático pré e pós 

rotura será dada por: 

 ELU ®  1,35	** + 1,35	**å,>?=@>	6(	(5B>,A (25) 

A inclusão da amplificação dinâmica será obtida através da multiplicação dos esforços estáticos 

pós-rotura pelo CAD correspondente a cada elemento considerado.  

5.3.1 Coeficiente de Amplificação Dinâmica dos Diversos Elementos 

No Anexo C apresentam-se os valores de tensões e deslocamentos obtidos através das análises 

estáticas e modais, necessárias para o método simplificado apresentado na seção 4.3.1. 

Da aplicação da equação (18) resultam os valores de CAD apresentados nas tabelas 26 e 27. Na 

análise do coeficiente de amplificação dinâmica para os elementos mais esforçados é visível que as 

cordas têm apenas um incremento de 10% e as carlingas de 15%. Os montantes verticais, situados 

junto aos apoios, sofrem um incremento de quase 240% da tensão estática o que representa uma 

situação bastante mais desfavorável na verificação da segurança ao ELU dinâmico. Quanto aos 

elementos do 10º tramo (Tabela 27) verifica-se que o painel Y=0,216 apresenta os maiores coeficientes 

de amplificação dinâmica. Após a rotura da ligação de cavilhas entre os painéis no plano Y=0,457 a 

ação dinâmica vai-se propagar tanto longitudinalmente como transversalmente. 

 A propagação longitudinal dá lugar aos coeficientes de amplificação apresentados para os painéis 

nesse plano. Quanto à propagação transversal será normal que o plano Y=0,216 apresente coeficientes 

mais elevados em relação ao plano Y=0 uma vez que é o plano imediatamente adjacente aquele onde 

ocorre a rotura. Os valores apresentados na Tabela 27 validam esta hipótese. No Anexo D apresentam-

se os valores de CAD dos diversos painéis. 
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Tabela 26: Valores de CAD para os 
elementos mais esforçados da estrutura 

Tabela 27: Valores de CAD para os painéis do 10º 
tramo 

 

Valores de CAD para os  
elementos mais esforçados 

Montante Vertical 3,377 
Montante Oblíquo 1,188 
Esticador Horizontal 2,050 
Esticador Vertical 1,502 
Corda Tracionada 1,100 
Corda Comprimida 1,105 
Carlinga 1,151 

 

Valores do CAD para os elementos do 10º tramo 

Plano Y=0 Y=0,216 Y=0,457 
Reforço de Corda Superior 1,167 1,311 1,204 
Reforço de Corda Inferior 1,146 1,141 1,155 
Montante Vertical 1 1,385 1,579 1,100 
Montante Oblíquo 1 1,224 1,210 1,262 
Montante Oblíquo 2 1,206 1,317 1,200 
Montante Oblíquo 3 1,345 1,206 1,224 
Montante Oblíquo 4 1,355 1,318 1,224 
Montante Vertical 2 1,331 1,264 1,110 
Corda Superior 1,129 1,729 1,105 
Corda Inferior 1,148 1,440 1,103 

5.3.2 ELU da ponte Mabey na situação de pré-rotura 

A passagem do carro de combate Leopard 2A6 corresponde à máxima carga suportável pela ponte 

Mabey na configuração estudada e de acordo com os dados do fabricante. Efetuando a verificação à 

flexão composta de acordo com as equações do Anexo A e para a combinação de esforços da equação 

(25) obtém-se os valores da capacidade atuante/resistente dos elementos considerados, resumidos na 

Tabela 28. 

Verifica-se que na passagem do Leopard 2A6 a capacidade das cordas tracionadas a meio vão 

se situa já bastante perto do limite admitido para a segurança. Quanto às três carlingas que acomodam 

o peso próprio da viatura de ensaio estas apresentam apenas 10% de “folga” para a margem de 

segurança. As restantes tipologias de elementos ainda reservam uma elevada capacidade de carga, 

assumindo-se as cordas e as carlingas como os elementos condicionantes à carga máxima suportável. 

As reduzidas “folgas” referidas deixam pouca margem para a majoração dos esforços estáticos. 

Tabela 28: Verificação da segurança estática ao ELU do Leopard 2A6 

Fator Atuante/Resistente na pré-rotura para a passagem do Leopard 2A6 
Elementos mais esforçados Painéis do 10ª Tramo 

Painel Y=0 Y=0,216 Y=0,457 

Montante Vertical 0,475 Reforço de Corda Superior 0,828 0,769 0,712 

Montante Oblíquo 0,526 Reforço de Corda Inferior 0,806 0,810 0,818 
Esticador Horizontal 0,252 Montante Vertical 1 0,097 0,020 0,143 
Esticador Vertical 0,230 Montante Oblíquo 1 0,046 0,106 0,017 
Corda Tracionada 0,952 Montante Oblíquo 2 0,024 0,064 0,191 
Corda Comprimida 0,913 Montante Oblíquo 3 0,039 0,083 0,120 
Carlinga 0,896 Montante Oblíquo 4 0,023 0,080 0,160 

 Montante Vertical 2 0,076 0,084 0,187 

Corda Superior 0,782 0,813 0,852 

Corda Inferior 0,817 0,851 0,899 
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5.3.3 ELU da ponte Mabey pós-rotura de uma ligação 

Os esforços dinâmicos pós-rotura obtêm-se através da aplicação do método simplificado de Goto 

et al. (2011), onde se multiplicaram os esforços estáticos pós-rotura pelo valor do CAD correspondente. 

Na Tabela 29 pode-se observar que a remoção da ligação de cavilhas em estudo implica uma 

redistribuição estática de esforços que compromete desde logo a segurança estrutural da ponte, dada 

a pouca “folga” de capacidade resistente em alguns elementos. Os elementos que falham a segurança 

destacam-se a cor vermelha. Esta situação é ainda agravada com a obtenção dos esforços dinâmicos 

onde o elevado valor da amplificação dinâmica triplica alguns esforços existentes, plastificando os 

montantes. 

 

Tabela 29: Segurança dinâmica ao ELU dos elementos mais esforçados para o Leopard 2A6 

Fator Atuante/Resistente dos  elementos mais esforçados 
 Estático pós-rotura Dinâmico pós-rotura 

Montante Vertical 0,475 1,602 
Montante Oblíquo 1,484 1,889 
Esticador Horizontal 0,418 0,496 
Esticador Vertical 0,380 0,780 
Corda Tracionada 0,603 0,684 
Corda Comprimida 1,444 1,629 
Carlinga 1,141 1,314 

 

Quanto aos painéis junto à rotura da ligação, o incremento dinâmico de esforços compromete a 

segurança dos painéis adjacentes ao plano onde se libertam as cavilhas. Comparando a Tabela 28 e 

a Tabela 30 é possível verificar que a rotura dinâmica das ligações representou uma redução de 

esforços na generalidade dos elementos do painel Y=0,457 onde ocorre a rotura. Esta redução deve-

se à interrupção da corda inferior e do seu reforço que incrementou assim os esforços dos painéis 

adjacentes, Y=0 e Y=0,216, que de acordo com os dados apresentados na Tabela 30 não cumprem a 

segurança ao nível das cordas e reforços. As deficiências são mais graves no plano Y=0,216 devido 

aos maiores valores de CAD previamente referidos. 

 

Tabela 30: Segurança dinâmica ao ELU dos elementos do 10º tramo para o Leopard 2A6 

Fator Atuante/Resistente 
  Estático 

pós-
rotura 

Dinâmico 
pós-rotura 

Estático 
pós-rotura 

Dinâmico 
pós-rotura 

Estático 
pós-

rotura 

Dinâmico 
pós-rotura 

Painel Y=0 Y=0,216 Y=0,457 
Reforço de Corda Superior 0,946 1,104 0,825 1,081 0,508 0,611 
Reforço de Corda Inferior 1,074 1,230 1,084 1,237 0,772 0,892 
Montante Vertical 1 0,311 0,431 0,131 0,207 0,000 0,000 
Montante Oblíquo 1 0,337 0,412 0,434 0,525 0,709 0,895 
Montante Oblíquo 2 0,225 0,271 0,283 0,373 0,330 0,396 
Montante Oblíquo 3 0,257 0,346 0,315 0,380 0,554 0,678 
Montante Oblíquo 4 0,306 0,415 0,395 0,521 0,390 0,477 
Montante Vertical 2 0,147 0,195 0,385 0,486 0,025 0,028 
Corda Superior 1,029 1,162 1,068 1,846 0,453 0,501 
Corda Inferior 1,244 1,428 1,304 1,878 0,059 0,065 

 

 Da análise efetuada é possível concluir que a rotura de uma ligação de cavilhas, aquando da 
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passagem de um carro de combate Leopard 2A6, pode comprometer a segurança da estrutura. Junto 

à zona onde ocorre a rotura esta faz-se sentir sobretudo nas cordas da treliça e na carlinga junto às 

cavilhas danificadas. Como esta zona corresponde ao meio vão o momento fletor é máximo, pelo que 

as cordas estão sujeitas a esforços axiais elevados e funcionam perto da sua máxima capacidade 

resistente. Com o desprender de uma ligação de um plano de cordas com o efeito dinâmico associado, 

sobrecarregam-se as restantes cordas e ligações, sem que estas tenham capacidade de acomodar o 

excesso de esforços. A carlinga ultrapassa a sua capacidade resistente uma vez que a rotura da ligação 

inferior do plano da treliça faz com que esse plano funcione como duas consolas sendo que uma delas 

fica ligada à carlinga que passa a funcionar também como consola e que sustenta o plano danificado, 

conduzindo os esforços para a treliça intacta. Quanto aos montantes, embora estes estejam apenas 

sujeitos a 50% da sua capacidade resistente, a sua plastificação deve-se ao elevado efeito dinâmico 

resultante da rotura da ligação. 

 Utilizando os mesmos coeficientes de amplificação dinâmica efetuou-se uma nova verificação 

dinâmica para as viaturas Pandur II e Mercedes-Benz 1217. Realizou-se também uma verificação para 

a situação da ponte sujeita apenas ao peso próprio. Na Tabela 31 ilustra-se a verificação da segurança 

dinâmica ao ELU para os elementos mais esforçados dos 3 casos considerados. Na Tabela 32 a 

verificação efetua-se para os elementos dos painéis do 10º tramo, igualmente para os 3 casos 

considerados. 

 

Tabela 31: Segurança dinâmica ao ELU dos elementos mais esforçados para os restantes ensaios 

Fator Atuante/Resistente na pré-rotura  dos elementos mais esforçados 
Tipo de Carga Pandur II (22 ton) Mercedes-Benz 1217 

(12,5 ton) Peso Próprio 

Fator Estático 
pré-

rotura 

Estático 
pós-

rotura 

Dinâmico 
pós-rotura 

Estático 
pré-

rotura 

Estático 
pós-

rotura 

Dinâmico 
pós-rotura 

Estático 
pré-

rotura 

Estático 
pós-

rotura 

Dinâmico 
pós-rotura 

Montante Vertical 0,362 0,362 1,223 0,335 0,335 1,131 0,295 0,295 0,997 
Montante Oblíquo 0,387 0,416 0,529 0,352 0,375 0,477 0,301 0,295 0,375 
Esticador Horizontal 0,218 0,323 0,384 0,204 0,294 0,350 0,189 0,257 0,305 
Esticador Vertical 0,174 0,270 0,554 0,161 0,243 0,499 0,142 0,205 0,420 
Corda Tracionada 0,564 0,908 1,030 0,468 0,761 0,863 0,348 0,566 0,642 
Corda Comprimida 0,554 0,762 0,859 0,448 0,635 0,716 0,324 0,469 0,529 
Carlinga 0,370 0,430 0,495 0,171 0,288 0,331 0,056 0,150 0,173 
 

Da análise da Tabela 31 e Tabela 32 verifica-se que a rotura dinâmica da ligação por cavilhas 

aquando da passagem da viatura Pandur II pode também comprometer a segurança da ponte. Na 

situação pré-rotura o montante de extremidade e a corda tracionada a meio vão apresentam fatores 

atuante/resistente relativamente baixos, de 0,362 e 0,564, respetivamente. Embora sejam valores 

correspondentes a cerca de metade da sua capacidade resistente a redistribuição de esforços e a 

amplificação dinâmica condicionam a verificação pós rotura. Nos painéis junto à cavilha danificada a 

verificação ao ELU continua a falhar nas cordas inferiores no painel Y=0,216. 

No caso da viatura Mercedes-Benz 1217, cujo peso próprio é cerca de um quinto do carro de 

combate Leopard 2A6, a verificação dinâmica apresenta problemas no montante vertical mais 

esforçado e na corda inferior do 10º painel do plano Y=0,216, com fatores respetivos de 1,131 e 1,020. 
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Estes valores são já bem muito próximos da unidade pelo que se assume que este cenário não conduza 

a consequências tão significativas para a estrutura.  

Analisando a rotura dinâmica da ligação por cavilhas sujeita apenas ao peso próprio verifica-se 

que a ponte cumpre totalmente a segurança. No entanto, a rotura leva a que, nos montantes de 

extremidade, os esforços atuantes passem de 0,295 para 0,997 estando portanto no limite da 

segurança. 

 
Tabela 32: Segurança dinâmica ao ELU dos elementos do 10º painel para os restantes ensaios 

Pandur II (22 ton) 

Fator 
Atuante/Resistente 

Estático 
pré-

rotura 

Estático 
pós-

rotura 

Dinâmico 
pós-rotura 

Estático 
pré-

rotura 

Estático 
pós-

rotura 

Dinâmico 
pós-rotura 

Estático 
pré-

rotura 

Estático 
pós-

rotura 

Dinâmico 
pós-rotura 

Painel Y=0 Y=0,216 Y=0,457 
Reforço de Corda Sup. 0,520 0,595 0,694 0,501 0,536 0,703 0,057 0,353 0,425 
Reforço de Corda Inf. 0,537 0,708 0,812 0,535 0,710 0,810 0,483 0,527 0,609 
Montante Vertical 1 0,027 0,161 0,223 0,007 0,069 0,108 0,534 0,000 0,000 
Montante Oblíquo 1 0,024 0,206 0,252 0,046 0,250 0,302 0,007 0,496 0,626 
Montante Oblíquo 2 0,010 0,132 0,159 0,023 0,160 0,211 0,077 0,236 0,283 
Montante Oblíquo 3 0,019 0,157 0,211 0,035 0,181 0,218 0,043 0,384 0,470 
Montante Oblíquo 4 0,009 0,184 0,249 0,028 0,223 0,293 0,057 0,276 0,338 
Montante Vertical 2 0,024 0,106 0,141 0,032 0,220 0,278 0,068 0,015 0,016 
Corda Superior 0,500 0,657 0,741 0,513 0,674 1,165 0,528 0,280 0,309 
Corda Inferior 0,538 0,810 0,930 0,547 0,834 1,202 0,559 0,040 0,044 

Mercedes-Benz 1217 (12,5 ton) 
Reforço de Corda Sup. 0,438 0,502 0,586 0,429 0,458 0,601 0,026 0,322 0,387 
Reforço de Corda Inf. 0,464 0,610 0,699 0,462 0,611 0,697 0,420 0,461 0,532 
Montante Vertical 1 0,004 0,114 0,159 0,007 0,049 0,077 0,461 0,000 0,000 
Montante Oblíquo 1 0,017 0,170 0,208 0,023 0,193 0,233 0,008 0,453 0,571 
Montante Oblíquo 2 0,007 0,108 0,130 0,008 0,123 0,162 0,032 0,220 0,264 
Montante Oblíquo 3 0,013 0,128 0,172 0,019 0,140 0,169 0,013 0,350 0,429 
Montante Oblíquo 4 0,005 0,149 0,202 0,009 0,167 0,220 0,017 0,254 0,311 
Montante Vertical 2 0,006 0,098 0,130 0,013 0,170 0,215 0,023 0,012 0,014 
Corda Superior 0,424 0,556 0,627 0,429 0,565 0,977 0,435 0,227 0,251 
Corda Inferior 0,462 0,692 0,795 0,464 0,708 1,020 0,468 0,036 0,040 

Peso Próprio 
Reforço de Corda Sup. 0,329 0,375 0,438 0,327 0,349 0,457 0,006 0,255 0,307 
Reforço de Corda Inf. 0,358 0,468 0,537 0,357 0,470 0,536 0,330 0,360 0,416 
Montante Vertical 1 0,009 0,071 0,099 0,009 0,029 0,046 0,356 0,000 0,000 
Montante Oblíquo 1 0,006 0,119 0,145 0,006 0,132 0,160 0,008 0,361 0,456 
Montante Oblíquo 2 0,013 0,074 0,089 0,012 0,082 0,108 0,007 0,177 0,212 
Montante Oblíquo 3 0,005 0,091 0,122 0,005 0,095 0,115 0,011 0,278 0,340 
Montante Oblíquo 4 0,009 0,103 0,140 0,009 0,112 0,147 0,008 0,204 0,250 
Montante Vertical 2 0,005 0,072 0,095 0,005 0,115 0,146 0,004 0,011 0,012 
Corda Superior 0,317 0,417 0,470 0,318 0,420 0,727 0,318 0,163 0,180 
Corda Inferior 0,350 0,524 0,602 0,349 0,533 0,768 0,347 0,029 0,032 
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6 Possíveis Medidas de Reforço e de Proteção para 
Cenários de Acidente 

Depois de analisados os vários cenários de acidente considerados para a ponte Mabey verificou-

se que a generalidade das ações comprometia a segurança estrutural ao ELU da ponte. Neste capítulo 

serão apresentadas algumas medidas de reforço e proteção que visam atenuar os efeitos provocados 

pelas ações de acidente, garantindo a segurança da ponte. Inicia-se o presente capítulo com um 

sistema de fixação de cabos na ponte para fazer face à situação de cheia. De seguida apresentam-se 

e dimensionam-se dispositivos de proteção para o cenário de colisão de viaturas, considerando 

diferentes dispositivos para a entrada da ponte e para o vão desta. 

6.1 Fixação da Ponte com Cabos de Aço 

Na seção 5.1 verificou-se que o cenário de cheia com acumulação de detritos corresponde à 

situação mais gravosa para a ponte Mabey em estudo, comprometendo a segurança em ELU de 

diversos montantes verticais, cordas e esticadores. Os problemas associados a estes elementos 

devem-se aos esforços gerados na rotação junto aos apoios e aos esforços de flexão devidos à elevada 

flecha horizontal instalada. Desta forma a solução de reforço pensada para o problema visa reduzir as 

deformações horizontais, procurando ainda reduzir a torção da ponte por forma a obter reações mais 

uniformes em todos os apoios e evitar o levantamento dos apoios de montante. 

Para o efeito foi pensada uma solução com recurso a cabos de aço, fixados nos elementos da 

ponte e nas margens do curso de água. Estabeleceram-se quatro apoios de fixação das ancoragens 

nas margens, situando-se dois em cada margem. Estes apoios (representados no Desenho 1 em 

anexo) situam-se a montante da ponte Mabey, estando divididos em dois níveis. O nível mais próximo 

encontra-se 10 m a montante da treliça montante da ponte, enquanto o nível mais afastado se situa a 

20 m. Na direção X todos os apoios de ancoragem distam 2 m para o interior da margem, em relação 

aos apoios da ponte Mabey. 

Esta solução foi modelada simulando doze cabos, sendo cada três cabos fixos a um apoio de 

fixação. Todos os apoios de fixação se situam ao nível do solo, enquanto nas fixações na ponte oito 

cabos são fixos no plano inferior da ponte Z=0 m e os restantes quatro cabos são fixos no plano superior 

da ponte Z=2,234 m. 

As fixações nas treliças da ponte ocorrem em três secções de vão sendo elas a meio vão e no 

final do quinto painel a partir das duas extremidades (o que corresponde a secções aproximadamente 

de quarto de vão). Estas disposições encontram-se detalhadas nos pormenores do Desenho 1. 

A opção de cabos em três secções de vão visam atenuar as deformações em planta da ponte, enquanto 

a colocação de cabos no plano superior da ponte procura reduzir o efeito de torção. Na Figura 78 

encontra-se o modelo de elementos finitos utilizado para avaliar este reforço da estrutura. Na análise 

deste modelo recorreu-se novamente a uma análise não linear, incrementando o carregamento, 

admitindo que o sistema de fixação por cabos é instalado antes da ocorrência da situação de cheia. 
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Figura 78: Colocação dos cabos no modelo de elementos finitos 

Considera-se como hipótese que os cabos utilizados são em aço inoxidável com as características 

dos apresentados no catálogo incluído no Anexo E. 

Aquando da ocorrência da situação de cheia a força exercida na ponte Mabey vai provocar o 

alongamento elástico dos cabos de fixação, sendo esse alongamento determinante para a flecha 

horizontal e o movimento de torção da ponte. O alongamento elástico de um cabo, #'() é dado por: 

 	#'() =
7 ∙ :
1. !

  (26) 

onde: 

7 é a força aplicada no cabo, em kN; 

: é o comprimento do cabo; 
1 é o módulo de elasticidade do cabo, em kN/mm2; 
! é a área da seção metálica do cabo em mm2. 

 

Analisando a equação  (26) verifica-se que quanto maior o diâmetro do cabo, menor será o 

alongamento teórico deste, e consequentemente menor a flecha gerada na ponte. Esta situação leva 

a que a escolha do diâmetro de cabos a usar seja condicionada não pela resistência axial do cabo mais 

esforçado, mas pelo alongamento elástico máximo que se pretende ter no caso de uma cheia. 

Importa ainda referir que a fixação dos cabos na ponte é realizada previamente à ocorrência do 

cenário de cheia. Nesta situação o simples tensionar do cabo entre as suas extremidades vai introduzir 

esforços tanto no cabo como na estrutura da ponte, provocando ainda uma deformação inicial na ponte.  

Assume-se que na eminência da ocorrência de cheia não ocorre circulação de viaturas no 

tabuleiro, pelo que a verificação da segurança tem apenas em conta as ações o peso próprio da ponte 

e os esforços gerados pela deformação inicial. No entanto, o sistema de cabos que este trabalho 

pretende dimensionar deve ser acoplado à ponte aquando da sua montagem. Para este efeito todos 

os cabos não devem ser tensionados, procurando-se assim evitar introduzir esforços adicionais para 

além do seu peso próprio. O tensionamento deve ser realizado apenas na eminência da ocorrência de 

uma cheia e após o fecho da circulação automóvel no tabuleiro da ponte. 

A modelação efetuada recorre às ações do cenário de cheia com detritos, que se verificou no 

Capítulo 5 corresponder à situação mais gravosa para a segurança da ponte. A segurança estrutural 

ao ELU foi novamente efetuada avaliando a resistência à flexão composta dos elementos mais 
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esforçados de cada tipologia. 

No Capítulo 5 verificou-se que os elementos mais solicitados durante a cheia eram os esticadores 

horizontais, as cordas comprimidas e os montantes verticais. Após várias iterações de diâmetros de 

cabos (constantes no Anexo E) conseguiu-se garantir a segurança do ELU destes elementos, cuja 

relação atuante/resistente se encontra na 3ª coluna da Tabela 33. Os cabos utlizados têm um diâmetro 

de 32,1 mm e uma seção com 602 mm2 de área, apresentando um módulo de elasticidade de 

130 KN/mm2 e sendo formados por 91 fios de aço (Anexo E).  

Com esta solução, verificou-se também uma diminuição da flecha horizontal, que recorde-se era 

de 220 mm a montante do meio vão, para os 47 mm. A quarto de vão do apoio as flechas horizontais 

apresentam valores inferiores ao valor do meio vão. A nova flecha corresponde a cerca de 20% da 

flecha sem reforço de cabos, o que se traduz numa rotação muito menor da ponte junto aos apoios e 

também em momentos fletores em planta mais reduzidos que vão diminuir os esforços instalados nas 

cordas. Antes da ocorrência da cheia, e da subida do nível da água, o tensionamento dos cabos vai 

introduzir uma deformação para montante do tabuleiro. Pela análise da Tabela 34 verifica-se que estas 

deformações são inferiores às flechas geradas pela cheia, tendo o valor máximo de -33 mm a meio vão 

da treliça a jusante.  

Tabela 33: Verificação da segurança ao ELU para os elementos mais esforçados 

Fator Atuante/Resistente 
Situação da ponte Sem reforço, sujeita 

à cheia com detritos 
Com reforço de cabos, 

sujeita à cheia com 
detritos 

Com reforço de cabos 
antes da ocorrência da 

cheia 
Corda Tracionada 0,582 0,776 0,411 
Corda Comprimida 1,410 0,601 0,420 
Montante Vertical 6,288 0,964 0,390 
Montante Obliquo 0,624 0,345 0,278 
Carlinga 0,554 0,205 0,080 
Esticador Horizontal 2,345 0,970 0,378 
Esticador Vertical 0,171 0,090 0,078 

 

Tabela 34: Flechas horizontais devidas à introdução dos cabos 

Flechas da ponte Mabey (mm) 

Posição de vão 15,24 m 28,96 m 42,67 m 

Sujeita à cheia com detritos 
Montante 39 47 44 
Jusante 33 47 35 

Antes da ocorrência da cheia 
Montante -23 -32 -21 
Jusante -23 -33 -23 

 

Quanto aos apoios a fixação dos cabos 9 a 12 no plano superior da treliça a montante vai reduzir 

a torção da ponte, o que se traduz numa distribuição mais uniforme das reações dos apoios. Na Tabela 

35 comparam-se os valores das reações sem os cabos (situação do Capítulo 5) com os novos valores 

devidos à introdução dos cabos. Os apoios 1 e 7 que levantavam do prato base passam a ter reações 

de 25,1 e 31,4 kN respetivamente. Já os apoios mais esforçados, apoios 6 e 12, apresentam uma 

redução de cerca de 25% da situação sem cabos. A distribuição dos esforços pelos apoios fica assim 

bastante mais uniforme havendo uma redução de 50% da diferença entre valores extremos. 

Por último importa referir os esforços instalados nos cabos aquando do seu tensionamento e 

aquando da ocorrência da cheia com detritos. Através da leitura da Tabela 36 verifica-se que o maior 
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esforço devido ao tensionamento do cabo é de 20,4 KN e que o maior esforço na situação de cheias 

com detritos tem o valor de 122 kN. De acordo com a tabela do Anexo E estes cabos possuem uma 

capacidade resistente de 730 kN, pelo que se encontram largamente sobredimensionados para os 

esforços atuantes. No entanto, como se referiu o seu dimensionamento é condicionado pela rigidez 

que se pretende obter, que determina qual diâmetro é o mínimo a ser utilizado. 

Tabela 35: Comparação das reações nos apoios 

Reações nos apoios 
Apoio Reação sem 

cabos (kN) 
Reação com 
cabos (kN) 

1 0,0 25,1 
2 38,6 50,4 
3 39,4 61,3 
4 76,8 76,4 
5 87,1 75,0 
6 100,6 76,5 
7 0,0 31,4 
8 40,3 49,4 
9 36,0 54,7 

10 76,8 75,9 
11 85,5 74,6 
12 98,5 76,7 

Soma 684,8 727,3 
 

Tabela 36: Esforços nos cabos   

Situação Cheia com  
detritos 

Antes da  
cheia 

 Cabo L (m) Força 
 Axial (kN) 

Força  
Axial (kN) 

1 23,5 105,5 11,8 
2 20,2 100,1 10,8 
3 40,3 64,7 20,4 
4 37,1 63,2 19,8 
5 23,4 96,8 10,3 
6 20,1 88,6 8,8 
7 40,3 56,0 18,8 
8 37,1 54,9 17,7 
9 20,3 122,0 10,4 

10 37,2 75,3 18,4 
11 20,2 111,7 8,6 
12 37,2 66,3 16,7 

 

Garantida a segurança da ponte reforçada e verificada também a segurança dos cabos, resta 

agora dimensionar as quatro fixações nas margens do curso de água. Para o efeito considera-se um 

perfil HEB cravado parcialmente no solo, ficando 1 m do perfil acima do solo. Para garantir uma maior 

resistência a parte cravada do perfil é betonada formando um maciço de betão com 600 mm de 

diametro, conforme representado no Pormenor 1 - Posicionamento do Perfil HEB280 ilustrado no 

Desenho 1 em anexo. Cada ancoragem deve suportar 3 cabos, pelo que se consideram 3 alturas de 

ancoragem diferentes, medidas a partir do solo: 250 mm, 500 mm e 750 mm, sendo a altura mais 

elevada destinada ao cabo que se encontra no plano da corda superior da ponte. Quanto à orientação 

do perfil opta-se por colocar os banzos a formar um ângulo de 50 graus com a margem do perfil (Figura 

79), o que permite ter a alma do perfil aproximadamente perpendicular com o eixo dos cabos, facilitando 

a sua ancoragem. 

A análise dos resultados do modelo mostra que o apoio mais esforçado é o apoio 1, onde os cabos 

1,2 e 9 apresentam os seguintes esforços: 105,5 kN a 250 mm do solo, 100,1 kN a 500 mm e 122,1 kN 

a 750 mm. Considerando de forma simples o perfil HEB com um comportamento em consola 

encastrada ao nível do solo, as forças atuantes traduzem-se num momento fletor atuante a esse nível 

de Med= 168 kN segundo o eixo da alma do perfil. Utilizando um aço de classe S355 obtém-se um 

módulo de flexão plástico mínimo de Wpl,rd = 591,4 cm3, optando-se por utilizar perfis HEB 280 com 

Wpl,rd = 717,6 cm3 (segundo o eixo Z do perfil) de acordo com o Anexo B. Para a classe de aço 

considerada o perfil é de classe 1, pelo que pode ter um comportamento plástico à flexão. 

Para as ancoragens opta-se por executar furos de 60 mm na alma do perfil que permitam a 

passagem dos cabos, como se ilustra no Pormenor 2 do Desenho 2. Procurando evitar a concentração 

de forças pontuais na alma do perfil optou-se por colocar chapas soldadas na extremidade dos banzos,  
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Figura 79: Orientação do perfil HEB 280 

com o objetivo de serem essas chapas a suportar os esforços transmitidos pelos cabos e assegurarem 

a transmissão de esforços ao HEB280. 

As chapas (ilustradas no Pormenor 3 do Desenho 2) apresentam 250 mm de largura por 300 de 

comprimento. Quanto à sua espessura, o máximo esforço axial dos cabos é de 122,1 kN o que para 

uma chapa com comprimento de 280 mm simplesmente apoiado ente os banzos do HEB 280 

representa um momento a meio vão de 8,5 KN. Considerando uma chapa em aço de classe S355, para 

suportar o momento atuante é necessário um módulo de flexão plástico mínimo de 

Wpl,rd= 2,40 x 104 mm3. Para as dimensões anteriormente apresentadas este valor dá lugar a uma 

espessura mínima de 24 mm, pelo que se opta por dimensionar as chapas de ancoragem com 30 mm 

de espessura. No centro de cada uma destas chapas é ainda colocada outra chapa de aço com 

dimensões 150x150x5 mm cuja função é distribuir a força concentrada exercida pelos cabos. No centro 

de ambas as chapas é executado um furo de 40 mm de diâmetro onde passará o cabo. 

Dimensionadas as ancoragens, e ainda necessário definir a solução para fixar os cabos, a qual 

não deve ser definitiva, permitindo que os cabos estejam destensionados e procedendo-se ao seu 

tensionamento na iminência da ocorrência da cheia. Uma solução possível consiste em utilizar cabos 

com a extremidade roscada, conforme a Figura 80. A solução de extremidade para um cabo de 32,1 mm 

de diâmetro é apresentada no Anexo E, e exige a colocação de uma porca M48. Por uma questão de 

redundância no dimensionamento dos cabos, utilizam-se duas porcas M48, como se ilustra no 

Pormenor 4 do Desenho 2.   

 
Figura 80: Cabo de aço com extremidade roscada 

 No Pormenor 5 é possível ver todo o sistema de tensionamento onde se representa um cabo de 

32,1 mm ancorado no apoio com recurso às porcas M48. No Pormenor 6 do Desenho 2 esquematizam-

se as dimensões destas porcas. 
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6.2 Dispositivos de Contenção para Viaturas  

Na seção 5.2 verificou-se que a ponte Mabey apresenta vulnerabilidades aquando da colisão de 

viaturas com o seu plano de treliças, ficando a sua segurança comprometida para ambas nas viaturas 

ensaiadas no Cenário A e para a viatura pesada TB71 no Cenário B. Por forma a atenuar os efeitos 

dos choques destas viaturas procura-se neste trabalho dimensionar soluções que sejam facilmente 

montadas juntamente com a ponte Mabey e possam ser reutilizadas. Para os dois cenários de colisão 

utilizados conceberam-se duas soluções distintas:  

• Cenário A – Colisão à Entrada da Ponte: Utilização de atenuadores de impacto do tipo Fitch. 

Esta solução consiste em cilindros modulares de areia colocados à entrada da ponte, por 

forma a proteger as extremidades das treliças. Esta solução é de fácil transporte, podendo os 

módulos serem preenchidos com areia apenas no local de montagem. Para além disso este 

sistema é totalmente independente da ponte, sendo montado na zona de acesso ao tabuleiro, 

o que vai evitar a transmissão de esforços entre a barreira Fitch e a ponte Mabey; 

• Cenário B – Colisão a Meio Vão do Tabuleiro: Adaptação de barreiras do tipo BN4, reforçadas 

com perfis HEB. Dada a reduzida distância livre entre o tabuleiro e o plano de treliças 

(287 mm) a solução encontrada consiste em barreiras BN4 montadas sobre um perfil HEB 

que se apoia nas carlingas ao longo do tabuleiro da ponte. 

6.2.1 Barreiras Fitch 

As barreiras Fitch foram desenvolvidas pelo automobilista John Fitch na década de 60, após um 

grave acidente ocorrido durante as 24 Horas de Le Mans de 1955. Estas barreiras são formadas por 

módulos cilíndricos de plástico preenchidos com areia (Figura 81) e caracterizam-se como sendo 

dispositivos atenuadores de impacto. O número de módulos Fitch necessários para formar uma barreira 

depende da massa do veículo para a qual a barreira for dimensionada. 

 
Figura 81: Exemplo de uma barreira Fitch 

 Quanto ao seu emprego as barreiras Fitch são um sistema inerte que se divide em duas fases: 1ª 

- fase inerte, 2ª - fase de arrastamento. Durante a fase inerte, aproximadamente 90% da energia de 

impacto da viatura é dissipada através da aceleração da areia no interior dos módulos (Jain & Kudzia, 

1973). A quantidade de areia dentro dos vários módulos é variável, aumentando desde os módulos 

iniciais até aos módulos finais, permitindo dessa forma uma desaceleração uniforme da viatura. A 

quantidade de areia em cada módulo é calculada com base no peso do veículo, a velocidade de impacto 
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a força g permitida e o espaço disponível para instalação da barreira. 

 
Figura 82: Fases das barreiras Fitch (unidades anglo-saxónicas).  

Adaptado de Jain & Kudzia (1973) 

  

No Pormenor 1 do Desenho 3 apresenta-se em detalhe a constituição de um módulo Fitch. Todos 

os elementos são constituídos em plástico e apenas a parte superior do módulo é preenchida com 

areia. Na metade inferior deste consta apenas um núcleo em plástico. Esta constituição do módulo vai 

fazer com que o seu centro de gravidade se situe numa posição elevada e acima da zona de impacto 

das viaturas. Este detalhe vai permitir o derrube do módulo em direção à viatura, provocando a sua 

desaceleração. Quanto às suas dimensões os módulos Fitch apresentam 1000 mm tanto de altura 

como de diâmetro. 

 Existem várias configurações possíveis para as barreiras Fitch, dependendo da sua utilização 

particular e local de implementação. As quantidades de areia encontram-se normalizadas nas seguintes 

massas: 90, 180, 320, 640 e 960 Kg. Jain & Kudzia (1973) indicam ainda que a densidade máxima da 

fase inerte deve ser de 1280 Kg, a que correspondem dois módulos de 640 kg dispostos paralelamente. 

Quanto à fase do arrastamento os autores indicam que esta deve ser constituída por 2 módulos com 

640 kg acrescidos de mais 2 módulos com 960 kg. A fase de arrastamento apresenta assim uma 

configuração fixa, dimensionada com base em ensaios experimentais de colisão. 

 Jain & Kudzia (1973) apresentam um método de cálculo para o correto dimensionamento da fase 

inerte de uma barreira Fitch. Este método assume os seguintes princípios: o centro de massa do veículo 

não altera a sua posição durante o choque; a areia dos módulos não faz ricochete e não ocorre 

transmissão de força devido à fricção provocada pelo solo. Com base nestes princípios assume-se que 

um veículo de massa 8, com velocidade, embate numa pequena massa imóvel /q forçando-a a 

acelerar até à velocidade J5  . A perda de velocidade do veículo é representada por /Jn. Equiparando 

os produtos da massa pela variação de velocidade obtém-se: 

 	8 ∙ /J5 = J5 ∙ /q (27) 

 Assumindo a barreira com uma massa volúmica por unidade de comprimento, /q//F, onde /F é a 

distância entre quaisquer duas secções transversais da barreira e resolvendo a equação anterior em 

ordem a /q e dividida por /F e ainda por /H (onde H é o tempo), determina-se a massa volúmica por 

unidade de comprimento como: 

 
/q
/F

=
8
J5
∙
/J//H
/F//H

 (28) 

 Sendo a aceleração a dada por /J//H	e a velocidade por /F//H	a equação (28) pode ser reescrita 

como:  
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/q
/F

=
8 ∙ #
J5
^  (29) 

onde # é a aceleração/desaceleração. Denote-se que F = J5^/2#	 pelo que J5^/# é o dobro da distância 

de paragem necessária para um veículo com velocidade Vn  com desaceleração #. Desta forma é 

possível reescrever a equação (29) como: 

 
/q
/F

=
8
2F

 (30) 

 A equação anterior permite afirmar que, para uma desaceleração constante, a densidade 

requerida num ponto da barreira é metade da massa do veículo dividida pela distância restante até ao 

elemento a proteger. Teoricamente a densidade requerida tende para infinito à medida que a distância 

remanescente se aproxima de zero. Na prática /q//F tem um máximo plausível em função do valor 

final de F, denominado F-. Permitindo que o valor F incremente desde o elemento a proteger com 

incrementos iguais ao diâmetro dos módulos, e denotando o incremento por Ds, pode-se escrever: 

 
/q
/F

=
/q
/F çáé

∙ 	
F-

F- + DF	
 (31) 

onde: 

 
F- = 	

8

2 ∙ /q/F çáé

  (32) 

 A equação anterior estabelece assim que a densidade da barreira decresce à medida que se 

acrescentam diâmetros de módulos à equação a partir do ponto fixo onde se situa o elemento a proteger 

(Jain & Kudzia, 1973).  

 Procurando proteger as extremidades das treliças da ponte Mabey em estudo, dimensionou-se 

uma barreira Fitch para a viatura de ensaio TB32 (1575 kg), baseada no método apresentado 

anteriormente. Os cálculos realizados são os que se seguem: 

a) Determinação da distância desde o módulo mais denso até ao ponto de paragem ideal com 

base na equação  (32):	 1575
2 640

= 1,25	q. 

b) Determinação da distância desde o ponto de paragem ideal até ao centro dos módulos 

seguintes: 

Ø 1,25 + 0 = 1,25 

Ø 1,25 + 1 = 2,25 

Ø 1,25 + 2 = 3,25 

Ø 1,25 + 3 = 4,25 

Ø 1,25 + 4 = 5,25 

Ø  (...) 

c) Determinação da massa de areia em cada módulo e normalização da massa de cada módulo 

Ø h,^è∙êë.
h,^è

= 640	9d	 ® Adota-se 1 módulo de 640 kg 

Ø h,^è∙êë.
^,^è

= 355,5	9d ® Adota-se 1 módulo de 320 kg 

Ø h,^è∙êë.
ä,^è

= 246,2	9d ® Adota-se 1 módulo de 320 kg 
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Ø h,^è∙êë.
ë,^è

= 188,2	9d ® Adota-se 1 módulo de 180 kg 

Ø h,^è∙êë.
è,^è

= 152,4	9d ® Adota-se 1 módulo de 180 kg 

Ø (...) 

d) Determinar a distância necessária para travar a viatura de ensaio desde o ponto fixo 

(corresponde ao comprimento da fase inerte) dada pela seguinte expressão: 

 
J5^

835,4 ∙ #
 (33) 

onde J5 	é a velocidade de colisão em km/h e # a taxa de desaceleração em m/s2, sendo 6 m/s2 o 

máximo valor aconselhado para a desaceleração. 

Considerando a velocidade de colisão do Cenário A para a viatura TB32, 110 km/h, e admitindo 

uma taxa de desaceleração de 3,5 m/s2 obtém-se uma distancia de 4,14 m para a fase inerte. 

e) Estabelecer o número final de módulos, truncando a sequência de módulos apresentada em 

(c) no valor mais próximo do calculado.  

Este passo leva a que a sequência de módulos seja truncada aos 4,25 metros ficando a fase 

inerte com a seguinte constituição: 640-320-320-180 kg. 

À fase inerte deve ser acrescida a fase de arrastamento com a configuração anteriormente 

referida. A barreira Fitch final, capaz de reter a viatura de ensaio TB32, ilustra-se no Pormenor 2 do 

Desenho 3 em Anexo. A barreira apresenta dimensões aproximadas de 2 por 5,87 m. Considerando 

uma distância de segurança de um metro entre a treliça e o final da fase de arrastamento, a 

implementação de uma barreira Fitch exige cerca de 14 m2 livres no encontro, junto à extremidade de 

cada treliça. É também importante considerar que o tabuleiro, com uma largura de 4,2 m, corresponde 

à faixa de rodagem não devendo por isso as barreiras Fitch encurtar a largura da faixa. Para o efeito 

colocam-se ambas as barreiras Fitch tangentes aos limites exteriores do tabuleiro, ocupando cerca de 

1,17 m para lá do limite exterior de cada treliça. 

A solução de barreiras Fitch foi apenas dimensionada para a viatura ligeira TB32, uma vez que 

para a viatura pesada TB71 o número de módulos necessários para a paragem da viatura era 

excessivamente elevado, comprometendo a sua implementação. Esta solução deve ser implementada 

em situações cujo acesso à ponte se faça em linha reta, uma vez que em caso de acesso em curva 

pode não existir espaço suficiente para a colocação eficaz destas barreiras. 

6.2.2 Barreiras BN4 

As barreiras BN4 são dispositivos de contenção lateral de viaturas, dimensionadas para manter 

na faixa de rodagem as viaturas de ensaio da NP EN 1317-1 2000 (Instituto Português da Qualidade, 

2001b) até ao nível de contenção H3, que corresponde a um nível de contenção elevado onde a barreira 

deve ser capaz de reter um veículo pesado rígido de 16000 kg. As barreiras BN4 são constituídas por 

3 níveis de perfis metálicos tubulares dispostos horizontalmente, que se fixam em prumos verticais 

colocados a cada 2,5 m, como se representa no Anexo F. Cada prumo tem a altura de 1000 mm, 

estando a barra inferior elevada 350 mm e a intermédia e superior a 650 e 950 mm, respetivamente. 
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No cenário de colisão considerado na seção 4.2 a viatura mais pesada apresenta uma massa de 

30900 kg, correspondendo a praticamente o dobro do valor máximo suportado pela barreira BN4. Entre 

a faixa de rodagem constituída pelo tabuleiro da ponte e o plano de treliças existe um espaço bastante 

reduzido (de apenas 287 mm) para a colocação de uma barreira. Uma vez que as carlingas distam de 

3,048 m, a consideração destas para colocação dos prumos da BN4 excede a máxima distancia de 2,5 

que caracteriza esta barreira e consequentemente diminui a sua capacidade resistente, que como 

referido anteriormente, era insuficiente para a viatura pesada TB71 considerada na seção 4.2. Assim 

sendo, neste trabalho procurar-se-á adaptar uma barreira BN4 para que esta consiga reter a viatura 

TB71 e a sua configuração permita a sua colocação na estrutura da ponte Mabey. Neste 

dimensionamento consideram-se os coeficientes parciais de segurança com valor unitário, uma vez 

que não se pretende avaliar a segurança em ELU da barreira, mas que estas suportem a força 

transmitida pela colisão da viatura. 

Para aumentar a resistência da barreira em estudo optou-se por reduzir a distância entre os 

prumos. Para o efeito os prumos são colocados sobre as carlingas (que distam 3,048 m entre elas) 

devendo existir um outro prumo colocado a meio vão entre carlingas consecutivas, o que totaliza 39 

prumos para o vão em estudo. Para esta situação ser possível ao longo de toda a longitude da ponte, 

e no espaço entre o tabuleiro e a treliça, deve ser colocado um perfil metálico no qual se fixam os 

prumos. Dado que entre o tabuleiro e a treliça se tem apenas 287 mm disponíveis a escolha do perfil 

recaiu para um HEB 260 onde a largura de banzo de 260 mm permite a sua colocação no intervalo 

entre o tabuleiro e a treliça (Pormenor 1 do Desenho 4-A). 

 A introdução do perfil vai elevar a base do prumo pelo que este pode ter uma altura mais reduzida, 

que se opta pelos 760 mm. A estes 760 mm do perfil acrescem-se os 260 mm da altura do HEB 260, 

aos que se descontam os 136 mm da altura do tabuleiro, estando por isso o topo do prumo situado 884 

mm acima da faixa de rodagem. Quanto às alturas relativas das barras horizontais em relação à faixa 

de rodagem a inferior apresenta 224 mm, a intermédia 524 e a superior 824 mm. Como a colisão na 

barreira BN4 vai provocar a torção do HEB 260, esta situação pode provocar a instabilização da sua 

alma. Para atenuar esta situação opta-se por colocar, junto da alma do HEB 260, dois conjuntos de 

chapas de 20 mm de espessura (Pormenor 1 do Desenho 4-A). 

 Para o dimensionamento das barras e dos prumos assumem-se as forças de choque iteradas no 

Capitulo 5 para as viaturas de ensaio TB32 e TB71, representadas na Tabela 23. Não sendo fácil uma 

correta aferição das forças de choque destas viaturas com as barras horizontais apresentadas, 

considera-se que a força de choque da viatura pesada TB71 é suportada pelas barras superiores e 

intermédias, sendo que no caso da viatura ligeira TB32 esta é suportada pela barra inferior. 

 No caso da viatura TB71 considera-se que a força se divide igualmente pelas duas barras, o que 

se traduz nos seguintes esforços atuantes: 

7é,(6 = 870,7	9p    7í,(6 = 316,9	9p 

A NP EN 1317-1 2000 estabelece que no caso de barras de contenção o cenário de colisão deve 

ser considerado a terço de vão. No presente caso como cada barra mede 1,524 m entre prumos estas 

forças vão dar lugar aos seguintes esforços (axial em X e momento segundo Z): 

p(6 = 870,7	9p    8ì,(6 = 48,0	9p 
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Considerando um aço de classe S355 e valores de 80% para o momento atuante e 1,2 para a 

esbelteza normalizada l		num cenário onde as barras são bi-encastradas nos prumos, obtém-se os 

seguintes valores de dimensionamento para as barras: 

	l ≥ 1,2 =
76,2/}ì
76,4

	®	}ì³	1,20	$q 

p(6 ≤ 35,5 ∙ !	®	!³	24,5	$q^               8(6 	≤ 0,8 ∙ nï),ì,@6 	 ∙ 0,355	®	Wïó,ò,@6³	186,9	$qä
	

Quanto à barra inferior, e por analogia com a situação anterior, os esforços são os seguintes: 

p(6 = 580,3	9p      8ì,(6 = 31,8	9pq 

o que repetindo os valores de pré-dimensionamento anteriores resulta em: 

l ≥ 1,2 =
76,2/}ì
76,4

	®	}ì³	1,20	$q 

p(6 ≤ 35,5 ∙ !	®	!³	16,4	$q^                8(6 	≤ 0,8 ∙ nï),í,@6 	 ∙ 0,355	®	Wïó,ô,@6³	112,0	$qä 

 

Face aos valores apresentados opta-se por utilizar perfis SHS 140x140x12,5 mm para a barra 

superior e intermédia, e RHS 120x80x10 mm para a barra inferior. Na Tabela 37 apresentam-se os 

valores resistentes destes perfis, e na Tabela 38 a verificação do ELU de resistência, dado que os 

fatores atuante/resistente são inferiores à unidade para ambos os perfis. 

 

Tabela 37: Perfis tubulares adotados 

	 Barra 
Intermédia 
e Superior 

Barra Inferior 

Perfil SHS 
140x140x12,5 

RHS 
120x80x10 

A (cm2) 52,1 34,9 
iz (cm) 5,16 4,18 

Wpl,z (cm3) 293 131 
Nrk (kN) 1849,6 1239 

Nb,rd (kN) 1849,6 1214,2 
Mz,rk (kNm) 104 46,51 

 

Tabela 38: Verificação à flexão composta   

Verificação da Segurança 

Perfil SHS 
140x140x12,5 

RHS 
120x80x10 

Lcr 0,762 0,762 
λ z̅ 0,19 0,24 
χ 1 1 
α -0,67 -0,67 
Φ 0,5 0,5 
Cmy 0,536 0,536 
kzz 0,533 0,547 
Ned/Nrd 0,47 0,48 
My,ed/My,rd 0 0 
Mz,ed/Mz,rd 0,46 0,68 
Fator atuante 
/resistente 0,72 0,85 

 

  

Quanto ao dimensionamento dos prumos, estes vão ser condicionados pela resistência da base. 

A ação condicionante para o dimensionamento será o choque da viatura TB71, onde as forças atuantes 

em ambas as barras produzem os seguintes momentos na base do prumo: 

8é,(6 = 316,9 ∙ 0,40 + 316,9 ∙ 0,70 = 348,6	9pq  	8í,(6 = 870,7 ∙ 0,40 + 870,7 ∙ 0,70 = 957,8	9pq 

Optou-se por dimensionar um prumo bastante semelhante ao apresentado nas barreiras BN4, mas 

obedecendo às limitações inerentes à situação em estudo. No Pormenor 2 do Desenho 4-A podemos 

ver a geometria adotada, onde no plano XZ o prumo apresenta uma chapa com 200 mm de largura na 

qual, com o auxílio de furos de 30 mm, são fixadas as barras horizontais. O restante prumo é constituído 
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por uma seção em caixão cujo comprimento varia de 180 mm na base a 100 mm no topo, apresentado 

8 mm de espessura nas almas e 10 mm no banzo. A geometria da base do prumo apresenta os 

seguintes módulos de flexão plástica: 

nL),é,@6 = 2,464 ∙ 10Åë	qä       nL),í,@6 = 3,558	 ∙ 10Åë	qä 

Adotando o aço S355, cada prumo possui como momentos plásticos resistentes de: 

8L),é,@6 = 87,5	9pq                                8L),í,@6 = 126,3	9pq 

Considerando que cada prumo suporta momentos até à atingir a plastificação, denota-se que o 

momento atuante 8é,(6 consegue ser suportado por 4 prumos, enquanto o 8í,(6 é suportado por 8 

prumos, excluindo o aumento de rigidez que todas as barras dos tramos adjacentes possam trazer à 

barreira. Quanto à ligação do prumo com o perfil HEB 260 esta é feita através de uma chapa de 15 mm 

de espessura, com dimensões de 400 por 260 mm, cuja inserção na base do prumo é a representada 

no Pormenor 3 do Desenho 4-A. A ligação entre a base e o banzo do HEB 260 é constituída por ligações 

aparafusadas, considerando que estas ligações apenas necessitam de assegurar o máximo esforço 

resistente da base do prumo. Para os momentos fletores resistentes anteriormente calculados 

obtiveram-se os esforços de tração dos parafusos (máximos e mínimos) indicados na Tabela 39. 

 

Tabela 39: Dimensionamento dos parafusos da base do prumo   

Esforços de tração nos parafusos  
 Devidos ao Mx,rd Devidos ao Myrd 

di min (mm) 90 50 
di máx (mm) 210 350 
∑di

2
 (mm) 192600 335000 

Ft máx (mm2) 95,4 132,0 
Ft min(mm2) 40,9 18,9 

 

onde a força de tração é dada pela expressão: 

 7? = 		
8(6

/}^
∙ /0 (34) 

cuja distância do parafuso ao ponto de rotação é dado por /0, sendo /}^ o quadrado da distância de 

todos os parafusos ao ponto de rotação. Da análise da tabela anterior observa-se que o esforço de 

tração mais elevado é de 132,0 kN, pelo que se opta por colocar 6 parafusos M20 de classe 8.8 (Anexo 

G) com 147 kN de capacidade resistente à tração.  

Por fim, é também necessário fixar o perfil HEB 260 à carlinga, devendo essa ligação ser feita 

através dos respetivos banzos inferior e superior. Os esforços atuantes na ligação serão superiores 

aos registados na base dos prumos, uma vez que o braço dos momentos é acrescido da altura do perfil. 

A plastificação do prumo corresponde ao limite de esforço transmitido ao perfil HEB 260 e à carlinga, 

logo a ligação deve ser dimensionada para um nível de esforços equivalente aos máximos momentos 

plásticos atuantes na base do prumo. Os esforços atuantes são, portanto, os seguintes: 

8L),é,@6 = 87,5 ∙ ãê.ö^ê.
ãê.

= 117,4	9pq               8L),í,@6 = 126,3	 ∙ 	 ãê.ö^ê.
ãê.

= 169,5	9pq 

Como a carlinga da ponte é bastante esbelta os banzos iriam deformar-se localmente em relação 
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à alma. Importa também referir que os banzos da carlinga apresentam uma largura de apenas 154 mm, 

o que é escasso para a colocação de ligações aparafusadas. Para resolver esta situação colocam-se 

duas chapas exteriores de 20 mm de espessura a reforçar lateralmente a carlinga. Sob a carlinga 

coloca-se uma chapa horizontal que irá servir de ponto de fixação a 4 conjuntos de parafusos que se 

fixam igualmente no banzo inferior do HEB 260, garantindo assim a ligação do HEB260 à carlinga pelo 

exterior desta. Adicionalmente colocam-se mais 4 parafusos interiores ligando o banzo inferior da HEB 

260 ao banzo superior da carlinga. As ligações referidas entre os banzos representam-se no Pormenor 

4 do Desenho 4-A, onde para os momentos resistentes apresentados as posições de parafusos 

ilustradas conduzem aos esforços de dimensionamento apresentados na Tabela 40. 

 

Tabela 40: Dimensionamento dos parafusos da ligação HEB 260 - Carlinga   

Esforços de tração nos parafusos  
 Devidos ao Mx,rd Devidos ao Myrd 

di min (mm) 50 38 
di máx (mm) 210 138 
∑di

2
 (mm) 186400 82576 

Ft máx (mm2) 98,6 211,1 
Ft min(mm2) 23,5 58,1 

 

O esforço atuante mais elevado é devido ao momento em Y e ocorre nos parafusos exteriores 

com um valor de 211,1 kN, considerando-se oito parafusos M24 da classe 8.8 todas as ligações 

aparafusadas deste caso, que apresentam uma capacidade resistente à tração de 211,8 KN. Os 

parafusos M24 correspondem ao maior diâmetro permitido para furação do banzo do HEB 260. 

Quanto à chapa horizontal colocada sob a carlinga, esta vai funcionar como duas consolas 

apoiadas nas chapas verticais de 20 mm, e nas quais atua a força axial exercida nos parafusos M24 

provocando a sua flexão. No Pormenor 5 do Desenho 4-B pode-se observar que a zona em consola 

das chapas tem 100 mm de comprimento, atuando a força axial do parafuso a 40 mm do apoio. 

Considera-se que a máxima carga concentrada transmitida à chapa é o máximo esforço de tração de 

ambos os parafusos M24 de cada chapa, portanto duas vezes 211,8 KN. O dimensionamento da chapa 

deve assim obedecer à seguinte equação: 

 8L),í,@6 ≥ 8í,(6®		nL),é,@6 ∙ 	-í ≥ 2 ∙ 211,8 ∙ 0,04	®	
+ ∙ ℎ^

6
∙ 	-í 	≥ 16,9	9p (35) 

o que para um aço de classe S355 e para uma chapa horizontal com b=260 mm, correspondente à 

largura da banzo do perfil HEB 260, se traduz numa altura mínima de 42 mm. Para a chapa horizontal 

opta-se por uma altura de 45 mm. 

 Nos Pormenores 5 e 6 do Desenho 4-B apresentam-se todas as ligações dimensionadas e 

consideradas ao longo desta seção. O dimensionamento de uma barreira BN4 para reforço estrutural 

da ponte Mabey foi efetuado com base em cálculos elásticos, sendo que na realidade a barreira BN4 

vai apresentar um comportamento não linear e plástico, deformando-se após a plastificação de alguns 

prumos. No calculo elástico que foi considerado não é possível antever a flecha da barreira devido ao 

choque das viaturas e consequentemente não é possível verificar qual a máxima deformação da 

barreira BN4 e se esta vai evitar a colisão das viaturas com o plano de treliças. No entanto a presença 
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das barreiras, mesmo que não evite a colisão, vai atenuar grande parte do choque tendo assim um 

contributo importante para a segurança estrutural da ponte Mabey.   
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7 Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 

7.1 Conclusões 

Neste trabalho são apresentados vários cenários de acidente que podem ocorrer na ponte militar 

Mabey, pretendendo avaliar-se o comportamento e a segurança estrutural para estes cenários.  

No Capítulo 2 efetuou-se uma breve descrição histórica da evolução da ponte e suas 

antecessoras. Seguidamente procedeu-se a uma breve descrição do processo de montagem e do 

funcionamento dos aparelhos de apoio da ponte Mabey. 

No terceiro capítulo procedeu-se à descrição da geometria e das propriedades dos diversos 

materiais que constituem a ponte, assim definiu-se o modelo numérico de elementos finitos, utilizados 

nas simulações numéricas apresentadas. Este modelo foi calibrado com os resultados de trabalhos 

anteriores e com os ensaios de carga previamente executados, verificando-se reproduzir bem o 

comportamento da ponte Mabey em serviço. 

As ações acidentais foram introduzidas no Capítulo 4, onde se identificam os três cenários de 

acidente considerados: cenário de cheia, colisão de uma viatura com o plano de treliças e a rotura das 

ligações dos módulos por fadiga. Para cada um dos cenários foi realizada uma breve descrição da ação 

que o caracteriza e do método através do qual essas ações foram modeladas no programa de cálculo 

SAP 2000. Devido à falta de regulamentação que contemple de forma sistemática as ações de acidente 

consideradas, efetuam-se algumas simplificações baseadas nas normas europeias e em artigos 

científicos. 

No Capítulo 5 apresentaram-se os resultados obtidos no modelo de elementos finitos, onde para 

o cenário de cheia se indicam os esforços atuantes na estrutura, os deslocamentos verticais e 

horizontais e ainda as reações registadas nos apoios da ponte ao longo da evolução do cenário de 

cheia. Obtidos os esforços atuantes realiza-se uma verificação de segurança do estado limite último da 

ponte. Em relação à colisão de viaturas são apresentadas as verificações de segurança aos diversos 

elementos constituintes da ponte após a ocorrência de uma colisão. Avaliam-se as consequências ao 

nível do equilíbrio estático da estrutura e os deslocamentos associados à plastificação de alguns 

elementos. No mesmo capítulo avaliam-se as consequências estruturais da rotura acidental de uma 

ligação entre painéis da treliça da estrutura. Apresentam-se os coeficientes de amplificação dinâmica 

dos diversos elementos e o efeito majorado que estes introduzem nos esforços estáticos pós-rotura 

das ligações. Simula-se este cenário de rotura durante a passagem de várias viaturas militares desde 

o carro de combate Leopard 2A6 até ao Mercedes-Benz 1217. 

Por último, no Capítulo 6 são dimensionadas soluções possíveis de proteção e reforço estrutural 

com vista a aumentar a capacidade resistente da ponte Mabey perante os cenários de acidente 

considerados. Para o cenário de cheia dimensiona-se uma solução com recurso a cabos de aço, 

enquanto para o caso de colisão de viaturas se apresentam duas soluções distintas: para a entrada no 

tabuleiro utilizam-se barreiras Fitch, constituídas por módulos cilíndricos de plástico cujo interior é 

preenchido com areia e para o vão da ponte é efetuada uma adaptação de barreiras BN4. 

Do trabalho realizado é possível retirar as seguintes conclusões sobre os cenários de cheia 
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considerados, que se destacam de seguida: 

• A força lateral exercida nas treliças da ponte submersa provoca a flexão em planta da ponte 

assim como a sua torção segundo o seu eixo longitudinal. Esta força tem um valor mais 

elevado, e, portanto, mais condicionante, com a acumulação de detritos que formando um 

“tampão” majoram os esforços instalados na estrutura; 

• A impulsão hidrostática vertical devida à submersão a ponte tem um efeito positivo na 

segurança ao ELU da ponte, uma vez que reduz o peso próprio dos elementos metálicos. A 

elevada impulsão registada deve-se às placas de circulação do tabuleiro, cuja constituição 

em seção fechada desloca um elevado volume de água; 

• A submersão da ponte, para uma velocidade de cheia de 2,0 m/s, não verifica a segurança 

da ponte na configuração TSHR3H++ com um vão de 57,91 m. Para o cenário de cheia os 

elementos que falham a segurança são os montantes verticais e os esticadores horizontais, 

sendo que os montantes falham a verificação ao ELU quando passam a ser solicitados à 

flexão composta, devida à rotação da ponte nos apoios e à flexão a meio vão que a força da 

água lhes induz. A presença dos detritos, conduzindo a esforços mais elevados, vai provocar 

ainda a plastificação das cordas comprimidas no plano inferior da treliça a montante. A 

plastificação ocorre devido ao elevado momento em planta introduzido na estrutura, para o 

qual se regista uma flecha horizontal de 220 mm; 

• No cenário de cheia, sem detritos, embora a meio vão a flecha horizontal apresente 147 mm, 

as cordas verificam a segurança estando as mais esforçadas a 97% da sua capacidade 

máxima. Embora a flecha registada seja bastante elevada para o vão em estudo a 

configuração das cordas nos painéis das treliças coloca o seu eixo de maior inercia segundo 

o eixo global Z, ou seja, segundo o eixo sobre o qual atua o momento provocado pela ação 

da água, o que vai garantir uma maior capacidade resistente das cordas segundo esse eixo 

e não sobre o eixo global Y. Assim é possível afirmar que as cordas apresentam uma maior 

capacidade resistente para a ação da cheia comparativamente aos esforços introduzidos pelo 

peso próprio e passagem de viaturas no seu tabuleiro. 

• A torção da ponte provocada pela força lateral de arrastamento vai aumentar os esforços nos 

apoios mais a jusante, aliviando os apoios a montante. Para o cenário com acumulação de 

detritos ocorre o levantamento dos dois apoios mais a montante, no entanto a redistribuição 

de esforços que se regista para os apoios mais solicitados não é muito significativa, não 

correspondendo a níveis de carga muito mais elevados do que os que a ponte apresenta em 

serviço. O impulso hidrostático tem particular importância nesta situação, uma vez que a sua 

presença reduz em cerca de 262 kN o peso próprio da ponte, e consequentemente as reações 

nos apoios; 

• Em resumo a ocorrência de uma situação de cheia que submerja a ponte Mabey pode 

comprometer a sua segurança estrutural, na análise efetuada para a configuração e vão em 

estudo. O vão utilizado corresponde ao segundo maior possível, pelo que a verificação 

efetuada é bastante condicionante. Para vãos mais curtos é expectável que o cenário e cheia, 

mesmo com detritos, não comprometa de forma tão relevante a segurança das cordas. No 
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entanto, para o caso das diagonais é provável que estas possam não verificar a segurança 

ao ELU, mesmo para vãos mais reduzidos, devido ao momento fletor introduzido nos 

montantes não depender do vão da ponte. 

• A utilização de um sistema de cabos para fixação da ponte durante um cenário de cheia 

permite o normal funcionamento da ponte desde que os cabos não estejam tensionados. O 

tensionamento destes cabos no caso de uma cheia permite reduzir significativamente os 

esforços e deslocamentos instalados, funcionando os cabos como apoios elásticos. 

Do trabalho realizado é possível retirar as seguintes conclusões sobre os cenários de colisão de 

viaturas com os planos das treliças: 

• No cenário de colisão à entrada a ponte ambas as viaturas danificam o painel atingido e vários 

elementos adjacentes, assim como introduzem esforços na estrutura que se refletem em toda 

a sua extensão. A viatura ligeira provoca a plastificação de várias cordas a meio vão e de 

vários esticadores horizontais devido à torção da treliça. A viatura pesada danificada todo o 

primeiro painel, plastificando grande parte dos esticadores tanto verticais como horizontais 

sem que, no entanto, cause grandes danos nas cordas a meio vão. A viatura pesada 

concentra a maioria dos danos junto ao apoio onde ocorre a colisão; 

• Em ambos os ensaios, para a colisão à entrada do tabuleiro, a danificação de alguns 

elementos estruturais conduz a uma situação em que os restantes não asseguram uma 

capacidade resistente regulamentar, no caso de se admitir que os elementos danificados 

perdem completamente a resistência. 

• Quanto ao cenário de colisão a meio vão, ambas as viaturas vão provocar a torção da ponte 

a meio vão, o que se traduz na plastificação local dos montantes, das cordas e dos 

esticadores. A viatura pesada apresenta um efeito bastante mais gravoso provocando a 

plastificação de todas as cordas dos seis painéis mais próximos do local de colisão. 

• Esta situação provoca a rotura total da ponte Mabey, uma vez que os elementos danificados 

são em tão grande escala que provocam uma falha completa da treliça atingida. No entanto, 

a colisão da viatura ligeira, embora danifique alguns elementos, continua a assegurar que 

após o acidente os elementos restantes possuam a capacidade resistente necessária para 

suportar o peso próprio da ponte. 

• Conclui-se assim que a colisão à entrada da ponte é mais condicionante do que a colisão a 

meio vão. Esta situação verifica-se uma vez que incidindo a colisão das viaturas nos 

montantes, estes estão mais solicitados junto aos apoios onde o esforço transverso é máximo. 

Cada apoio de extremidade garante a sua ligação à treliça através de três montantes verticais 

e três prumos, que devido ao nível de esforço transverso na estrutura, não possuem 

capacidade resistente para acomodar a redistribuição de esforços consequente da rotura de 

alguns destes elementos. A meio vão como o esforço transverso é menor os danos dos 

montantes não são tão severos. 

Do trabalho realizado é possível também concluir relativamente ao cenário de rotura das ligações 

dos módulos por fadiga: 
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• O coeficiente de amplificação dinâmica (CAD) condiciona fortemente os esforços dos 

elementos da ponte Mabey, verificando-se que no caso da rotura de uma ligação de meio 

vão, não é verificada a segurança para a passagem de viaturas pesadas. 

• Os maiores valores da amplificação dinâmica localizam-se nos montantes de extremidade 

onde se registam valores superiores a 3,0. Este valor bastante elevado deve-se à 

particularidade da ponte, onde os montantes de extremidade desempenham um papel 

fundamental na transmissão de esforços da estrutura para os apoios e consequentemente 

para o solo. Esta situação leva a concluir que o efeito dinâmico é mais condicionante no caso 

do esforço transverso no que se refere a pontes treliçadas. 

• Nos painéis onde ocorre a rotura e nos painéis adjacentes a estes registam-se valores de 

amplificação dinâmica entre 1,11 e 1,73. Estes valores estão em parte de acordo com o 

intervalo de valores 1,4–1,8 indicado por Goto et.al (2011); como seria de esperar o painel 

imediatamente adjacente ao afetado apresenta os maiores coeficientes dinâmicos. 

• É ainda de referir que os valores de CAD registados nos elementos mais esforçados: 3,38 

para o montante vertical de extremidade, 1,15 para a carlinga e 1,10 para as cordas mais 

esforçadas são semelhantes aos valores de amplificação dinâmica apresentados por Pereira 

(2015) para uma análise dinâmica da mesma configuração da ponte Mabey provocada pela 

passagem de um Leopard 2A6 a diferentes velocidades: 2,20 para os montantes, 1,15 para 

a carlinga e 1,10 para as cordas. 

• Para o cenário de rotura de ligações em diferentes pontos da ponte é expectável que os 

coeficientes dinâmicos apresentem valores diferentes, dependendo assim da posição da 

rotura e da distância relativa desta ao elemento considerado. 

7.2  Desenvolvimentos Futuros 

Ao longo da realização do trabalho foram identificados os seguintes desenvolvimentos futuros: 

• Analisar a influência dos painéis do tabuleiro na capacidade resistente da ponte, tanto para 

as ações regulamentares como para os cenários de acidente. 

• Analisar o cenário de cheia para vãos mais reduzidos e configurações mais simples, ou seja, 

configurações sem reforços de corda e treliças em configuração simples ou dupla. 

• Efetuar a avaliação da rotura das ligações por fadiga para diferentes posições de rotura e 

ainda para diferentes configurações da ponte. Para configurações mais simples é de esperar 

que a capacidade resistente seja condicionada por amplificações mais severas devido ao 

menor número de planos de treliças para se efetuar a redistribuição de esforços; 

• Efetuar a análise do comportamento plástico da barreira BN4 dimensionada, avaliando a sua 

máxima deflexão na direção do plano de treliças e a consequência ao nível do ELU da 

eventual colisão da viatura e da barreira com o plano de treliças. 
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ANEXOS 
Anexo A- Fórmulas para a Verificação da Segurança 

• Combinação de ações para verificação do ELU da EN 1990: 

 Nú,ùûD,ù
ùüh

"+"N†,h°D,h "+" N†,,U.,,°D,,
,¢h

 (36) 

em que γG é o coeficiente parcial de segurança relativo às ações permanentes, Gk o valor característico 

das ações permanentes, γQ o coeficiente parcial de segurança relativo às ações variáveis, Qk o valor 

característico das ações variáveis e ψ0 o fator de combinação rara. 

Todos os perfis são classificados como classe 1 ou classe 2 sendo os seus esforços expressões 

retiradas da EN 1993: 

• Valor de cálculo do esforço normal resistente plástico: 

 pL),£6 =
!-í
N§.

 
(37) 

onde Npl,Rd é o valor de cálculo do esforço normal resistente plástico, A a área, fy a tensão de cedência 

e γM0 o coeficiente parcial de segurança para a resistência de secções transversais. 

• Valor de cálculo do momento fletor resistente plástico: 

 8L),£6 =
nL)-í
N§.

 
(38) 

onde Mpl,Rd é o valor de cálculo do momento fletor resistente plástico e Wpl o módulo de flexão plástico 

de uma seção transversal. 

• Valor de cálculo do esforço transverso resistente: 

 JL),£6 =
!å(-í/ 3)

N§.
 

(39) 

Onde Vpl,Rd é o valor de cálculo do esforço transverso resistente e Av a área resistente ao esforço 

transverso. 

• Nos casos em que a flexão existe em simultâneo com esforço normal, o valor de cálculo do 

momento fletor resistente plástico reduzido pelo esforço normal NEd: 

o Para secções duplamente simétricas com banzos, em I, H ou outras, não é necessário 

ter em conta o efeito do esforço normal no cálculo do momento fletor resistente plástico, 

em relação ao eixo y-y, quando satisfeitos os dois critérios seguintes: 

 p•6 ≤ 0.25pL),£6 (40) 

  
p•6 ≤

0.5ℎ¶H¶-ß
N§.

 
(41) 

onde NEd é o valor de cálculo do esforço normal atuante, hw a altura da alma e tw a espessura alma. 

o Para secções duplamente simétricas com banzos, em I, H ou outras, não é necessário 

ter em conta o efeito do esforço normal no cálculo do momento fletor resistente plástico, 

em relação ao eixo z-z, quando: 
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 p•6 ≤
ℎ¶H¶-ß
N§.

 
(42) 

• Valor de cálculo da resistência à encurvadura de um elemento comprimido: 

 p4,£6 =
®!-í
N§h

 
(43) 

onde Nb,Rd é o valor de cálculo do esforço normal resistente à encurvadura de um elemento comprimido, 

χ o coeficiente de redução associado ao modo de encurvadura considerado, e γM1 o coeficiente parcial 

de segurança para a resistência de elementos em relação a fenómenos de encurvadura. 

• Valor de cálculo do momento fletor resistente à encurvadura de uma viga sem 

contraventamento lateral: 

 84,£6 =
®vànL),í-í

N§h
 

(44) 

onde Mb,Rd é o valor de cálculo do momento fletor resistente à encurvadura lateral e χLT o coeficiente 

de redução para a encurvadura lateral. 

• Os elementos solicitados à flexão composta com compressão deverão satisfazer as seguintes 

condições: 

 p•6
®íp£D
N§h

+ 9íí
8í,•6

®và8í,£D
N§h

+ 9íì
8ì,•6
8ì,£D
N§h

≤ 1 
(45) 

 p•6
®ìp£D
N§h

+ 9ìí
8í,•6

®và8í,£D
N§h

+ 9ìì
8ì,•6
8ì,£D
N§h

≤ 1 
(46) 
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Anexo B- Tabelas dos Perfis da Ponte Mabey 

Dimensões do perfil PFC 100x50x10. Adaptado de ARCELOR Sections Comercial S.A. (2004) 

 
 

Propriedades do perfil PFC 100x50x10. Adaptado de ARCELOR Sections Comercial S.A. (2004) 
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Dimensões do perfil CHS 76x38x7. Adaptado de ARCELOR Sections Comercial S.A. (2004) 

 
 

Propriedades do perfil CHS 76x38x7. Adaptado de ARCELOR Sections Comercial S.A. (2004) 
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Dimensões do perfil UB 457x152x74. Adaptado de ARCELOR Sections Comercial S.A. (2004) 

 
 

Propriedades do perfil UB 457x152x74. Adaptado de ARCELOR Sections Comercial S.A. (2004) 
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Dimensões do perfil UB 457x152x74. Adaptado de ARCELOR Sections Comercial S.A. (2004) 

 
 

Propriedades do perfil UB 457x152x74. Adaptado de ARCELOR Sections Comercial S.A. (2004) 
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Dimensões e propriedades dos perfis HEB. Adaptado de Calado (2010) 
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Anexo C- Valores para Cálculo do CAD 

	 Tensão estática 
 antes da rotura 

!"#
(%)

 

Tensão 
estática pós 

rotura 
!",( 

Tensões Modais !",( 

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 Modo 5 Modo 6 Modo 7 Modo 8 Modo 9 Modo 
10 

Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa 
Elementos mais esforçados 

Montante Vertical -158,9 -159,8 -16,5 -125,6 -77,6 -2,7 19,5 72,6 -84,0 -725,7 67,0 -687,6 
Montante Oblíquo -149,3 -128,9 -34,0 -97,1 -99,5 -91,6 -109,4 180,1 -124,5 572,0 -135,9 563,0 
Esticador Horizontal 24,1 67,9 -25,8 43,9 105,1 -453,7 -10,7 1,6 899,5 -5,8 -2,8 170,2 
Esticador Vertical 48,4 89,8 -5,0 71,0 12,5 2,3 -9,0 86,9 6,6 -38,2 75,5 -162,9 
Corda Tracionada 368,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Corda Comprimida -369,8 -120,5 13,4 -72,1 -181,2 4,6 -143,2 133,6 -109,9 21,5 -2,1 21,0 
Carlinga -77,5 -127,9 0,8 -2,3 0,6 0,5 -7,4 -0,7 -3,9 1,6 20,8 0,7 

10º Painel Y=0 

Reforço de Corda Superior -367,9 -405,8 -48,9 -267,6 -260,4 -64,9 369,1 74,0 183,5 105,0 -618,2 41,5 
Reforço de Corda Inferior 330,7 440,6 -108,2 306,5 291,1 3,4 93,9 17,0 7,2 -101,3 5,5 -167,5 
Montante Vertical 1 -24,2 -83,6 12,3 -29,8 -28,8 17,2 -4,2 83,0 34,7 405,7 -43,2 640,9 
Montante Oblíquo 1 -9,8 -95,0 12,4 -53,6 -47,1 53,4 -6,1 69,6 -43,5 518,7 49,5 743,7 
Montante Oblíquo 2 2,4 84,9 45,5 35,8 -41,6 9,7 -80,3 15,3 -521,7 -56,4 -763,7 0,0 
Montante Oblíquo 3 9,9 98,6 -15,4 55,8 45,1 -38,3 7,7 -75,9 9,6 -515,8 -43,6 -757,7 
Montante Oblíquo 4 -2,6 -84,9 12,6 -45,5 -35,7 41,3 -9,4 80,7 -14,6 522,2 55,4 765,0 
Montante Vertical 2 -20,4 55,6 -8,4 44,4 29,1 -50,9 11,3 -49,1 59,2 -450,7 -135,2 -613,0 
Corda Superior -343,2 -437,5 -25,5 -297,7 -295,9 -23,8 174,8 85,6 14,7 180,5 -190,6 201,6 
Corda Inferior 335,2 510,4 -123,8 345,2 316,3 9,4 150,8 -1,1 -8,7 -185,8 -70,1 -291,7 

10º Painel Y=0,216 
Reforço de Corda Superior -339,2 -349,8 5,2 -245,5 -272,8 -21,5 15,5 85,8 -27,6 89,7 -65,3 84,8 
Reforço de Corda Inferior 332,6 444,9 -84,3 307,2 248,0 4,8 57,0 27,1 -1,5 -110,0 -38,9 -148,6 
Montante Vertical 1 -2,0 -31,6 2,5 -11,2 1,4 -31,8 -6,9 2,1 88,7 441,9 29,2 549,6 
Montante Oblíquo 1 -28,5 -124,0 11,7 -60,2 -42,7 7,6 -9,7 16,4 15,0 565,5 48,6 672,8 
Montante Oblíquo 2 20,5 111,3 -10,2 51,0 29,1 10,9 6,0 -8,0 -53,9 -571,2 -36,7 -689,7 
Montante Oblíquo 3 28,9 123,9 -11,3 60,0 37,1 12,3 -3,6 -6,5 -55,0 -563,7 -5,0 -682,5 
Montante Oblíquo 4 -20,5 -111,0 10,1 -50,8 -28,9 -11,3 -5,6 8,1 54,6 571,8 35,4 690,6 
Montante Vertical 2 31,4 150,6 -14,1 72,0 48,3 -13,7 2,5 -10,9 -0,4 -495,9 -30,1 -582,7 
Corda Superior -354,4 -450,3 13,1 -296,8 -306,8 -27,0 12,5 80,8 -2,3 193,6 -40,2 195,4 
Corda Inferior 349,4 535,3 -96,6 351,4 270,2 24,6 101,7 36,2 -38,8 -208,4 -131,9 -267,9 
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	 Tensão estática 
 antes da rotura 

!"#
(%)

 

Tensão 
estática pós 

rotura 
!",( 

Tensões Modais !",( 

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 Modo 5 Modo 6 Modo 7 Modo 8 Modo 9 Modo 
10 

Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa 
10º Painel Y=0,457 

Reforço de Corda Superior 55,4 -143,7 26,6 -120,3 -88,8 56,0 -22,6 42,9 -107,9 -438,6 82,5 -423,3 
Reforço de Corda Inferior -313,0 -272,2 62,6 -210,4 -278,9 1,2 -383,1 92,4 -171,1 75,5 564,9 90,6 
Montante Vertical 1 335,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 
Montante Oblíquo 1 -1,1 253,4 -44,7 213,3 154,8 -74,5 31,0 -51,4 145,7 741,1 -117,9 708,5 
Montante Oblíquo 2 -54,8 129,7 -21,3 111,2 72,7 -23,2 -1,2 -6,0 43,5 426,8 -21,7 403,1 
Montante Oblíquo 3 45,8 -152,7 26,5 -127,8 -91,3 41,3 -16,9 27,1 -80,6 -441,7 66,8 -421,7 
Montante Oblíquo 4 -45,6 153,5 -26,7 128,4 91,9 -42,3 17,3 -27,7 82,3 444,7 -68,4 424,7 
Montante Vertical 2 73,6 1,8 -1,0 2,4 3,6 -5,9 2,8 -6,2 11,9 14,0 -6,8 14,5 
Corda Superior -370,6 -121,9 13,5 -72,2 -178,8 -13,7 -149,5 121,4 -64,4 78,1 14,7 54,8 
Corda Inferior 369,1 -11,5 2,0 -10,2 -7,0 0,0 -0,2 -2,3 -1,3 -40,9 -0,3 -38,4 

Elementos mais esforçados pós-rotura 
Diagonal Vertical -339,2 -349,8 5,2 -245,5 -272,8 -21,5 15,5 85,8 -27,6 89,7 -65,3 84,8 
Corda Tracionada 332,6 444,9 -84,3 307,2 248,0 4,8 57,0 27,1 -1,5 -110,0 -38,9 -148,6 
Diagonal Obliqua -2,0 -31,6 2,5 -11,2 1,4 -31,8 -6,9 2,1 88,7 441,9 29,2 549,6 
Corda Comprimida -28,5 -124,0 11,7 -60,2 -42,7 7,6 -9,7 16,4 15,0 565,5 48,6 672,8 
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Deslocamentos associados aos modos de vibração )(,% 

 
Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 Modo 5 Modo 6 Modo 7 Modo 8 Modo 9 Modo 10 

Desloc (m) Desloc (m) Desloc (m) Desloc (m) Desloc (m) Desloc (m) Desloc (m) Desloc (m) Desloc (m) Desloc (m) 

Elementos mais esforçados 

Montante Vertical 0,000 -0,001 -0,001 0,000 -0,001 -0,001 0,001 -0,002 -0,001 -0,002 
Montante Oblíquo 0,000 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,001 -0,001 0,002 -0,001 0,002 
Esticador Horizontal -0,002 0,010 0,000 0,025 0,009 0,034 -0,047 0,014 -0,028 0,006 
Esticador Vertical 0,000 0,011 -0,001 -0,001 0,002 0,203 -0,002 -0,017 0,000 0,000 
Corda Tracionada -0,003 0,014 0,008 0,002 0,000 0,011 -0,001 0,020 -0,004 0,017 
Corda Comprimida -0,002 0,008 0,004 -0,001 -0,001 0,007 0,001 0,002 -0,001 -0,003 
Carlinga 0,136 0,006 0,036 0,025 -0,130 0,001 -0,042 0,001 0,124 -0,001 

10º Painel Y=0 

Reforço de Corda Superior -0,002 0,008 0,004 -0,001 -0,001 0,007 0,001 0,002 -0,001 -0,003 
Reforço de Corda Inferior -0,002 0,009 0,006 0,003 -0,001 0,005 0,001 0,020 -0,001 0,023 
Montante Vertical 1 0,024 -0,155 -0,158 -0,011 -0,004 0,011 0,000 0,019 -0,004 0,023 
Montante Oblíquo 1 0,024 -0,154 -0,158 -0,011 -0,004 0,010 -0,001 0,001 -0,005 -0,001 
Montante Oblíquo 2 0,024 -0,155 -0,158 -0,011 -0,004 0,011 0,000 0,019 -0,004 0,023 
Montante Oblíquo 3 0,024 -0,155 -0,158 -0,011 -0,004 0,011 0,000 0,019 -0,004 0,023 
Montante Oblíquo 4 0,024 -0,155 -0,158 -0,011 -0,004 0,011 0,000 0,019 -0,004 0,023 
Montante Vertical 2 0,024 -0,155 -0,158 -0,011 -0,004 0,011 0,000 0,019 -0,004 0,023 
Corda Superior -0,002 0,008 0,005 0,003 -0,001 0,005 -0,001 0,001 -0,002 -0,001 
Corda Inferior -0,002 0,009 0,006 0,003 0,000 0,005 0,001 0,021 -0,001 0,025 

10º Painel Y=0,216 

Reforço de Corda Superior -0,002 0,008 0,005 0,001 -0,001 0,006 0,000 0,003 -0,002 0,000 
Reforço de Corda Inferior -0,002 0,009 0,005 0,002 -0,001 0,007 0,001 0,020 -0,001 0,020 
Montante Vertical 1 0,023 -0,154 -0,146 -0,010 -0,004 0,011 0,000 0,020 -0,002 0,022 
Montante Oblíquo 1 0,023 -0,154 -0,146 -0,010 -0,004 0,010 -0,001 0,001 -0,003 -0,001 
Montante Oblíquo 2 0,023 -0,154 -0,146 -0,010 -0,004 0,011 0,000 0,020 -0,002 0,022 
Montante Oblíquo 3 0,023 -0,154 -0,146 -0,010 -0,004 0,010 -0,001 0,001 -0,003 -0,001 
Montante Oblíquo 4 0,023 -0,154 -0,146 -0,010 -0,004 0,011 0,000 0,020 -0,002 0,022 
Montante Vertical 2 0,023 -0,154 -0,146 -0,010 -0,004 0,011 0,000 0,020 -0,002 0,022 
Corda Superior 0,023 -0,154 -0,146 -0,010 -0,004 0,011 0,000 0,016 -0,002 0,017 
Corda Inferior 0,023 -0,154 -0,146 -0,009 -0,004 0,011 -0,002 0,016 -0,002 0,017 
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Deslocamentos associados aos modos de vibração )(,% 

 
Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 Modo 5 Modo 6 Modo 7 Modo 8 Modo 9 Modo 10 

Desloc (m) Desloc (m) Desloc (m) Desloc (m) Desloc (m) Desloc (m) Desloc (m) Desloc (m) Desloc (m) Desloc (m) 

10º Painel Y=0,457 

Montante Vertical 0,000 -0,001 -0,001 0,000 -0,001 -0,001 0,001 -0,002 -0,001 -0,002 
Montante Oblíquo 0,000 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,001 -0,001 0,002 -0,001 0,002 
Esticador Horizontal -0,002 0,010 0,000 0,025 0,009 0,034 -0,047 0,014 -0,028 0,006 
Esticador Vertical 0,000 0,011 -0,001 -0,001 0,002 0,203 -0,002 -0,017 0,000 0,000 
Corda Tracionada -0,003 0,014 0,008 0,002 0,000 0,011 -0,001 0,020 -0,004 0,017 
Corda Comprimida -0,002 0,008 0,004 -0,001 -0,001 0,007 0,001 0,002 -0,001 -0,003 
Carlinga 0,136 0,006 0,036 0,025 -0,130 0,001 -0,042 0,001 0,124 -0,001 

Elementos mais esforçados pós-rotura 

Reforço de Corda Superior -0,002 0,008 0,004 -0,001 -0,001 0,007 0,001 0,002 -0,001 -0,003 
Reforço de Corda Inferior -0,002 0,009 0,006 0,003 -0,001 0,005 0,001 0,020 -0,001 0,023 
Montante Vertical 1 0,024 -0,155 -0,158 -0,011 -0,004 0,011 0,000 0,019 -0,004 0,023 
Montante Oblíquo 1 0,024 -0,154 -0,158 -0,011 -0,004 0,010 -0,001 0,001 -0,005 -0,001 
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Anexo D- Valores do CAD para os Painéis do 10º Tramo 

Plano Y=0 

 
Plano Y=0 

 
Plano Y=0,457 
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Anexo E- Catálogo dos Cabos Utilizados 

Dimensões e características dos cabos de aço 

 
Características das extremidades roscadas. 
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Anexo F- Pormenor da barreira BN4 

Vista lateral do prumo (Gonçalves, 2016). 

 
 

Vista frontal da barreira e dos prumos (Gonçalves, 2016). 
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Anexo G- Parafusos 

Propriedades dos parafusos M. Adaptado de http://rocksideltd.co.uk/PDFS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Plano Inferior Z=0 m

Cab
o 1

Cabo 2

Cab
o 3

Cabo 4

Cabo 5Cabo 6
Cabo 7Cabo 8

Cabo 9

Cabo 10

Cabo 11Cabo 12

Plano Superior Z=2,234 m

Fixação 1

Fixação 2

Fixação 3

Fixação 4

Ponto de Fixação
Tipo 1

Ponto de Fixação
Tipo 3

Ponto de Fixação
Tipo 2

Ponto de Fixação
Tipo 4

5.87

10.00

10.00

57.91 2.002.00

Ponto de Fixação Tipo 1 Ponto de Fixação Tipo 2 Pontos de Fixação Tipo 3 e 4

15.24
28.96

42.67(metros)
Escala 1:400 (metros)

Escala 1:400

Fixação 1

Fixação 2

Fixação 3

Fixação 4

15.24
28.96

42.67

Limite de Margem Limite de Margem Limite de Margem Limite de Margem

Sentido do
curso de água

Sentido do
curso de água

18

280

28011

HEB 280

Varão Aço Ø20
(A500NR)

 Varão Aço Ø16//200
(A500NR)

Maciço de betão (C25/30)

50°

Dimensões do perfil HEB 280 Pormenor 1 - Posicionamento
do Perfil HEB 280

(milímetros)
Escala 1:10

(milímetros)
Escala 1:10

Ø600

PONTE MABEY

M
A

R
G

E
M

QUADRO DE MATERIAIS

MACIÇO DE BETÃO: C25/30; Rec 50mm

ARMADURAS EM VARÃO: A500 NR SD

PERFIL HEB280: S355 JR

CABOS DE AÇO
INOXIDÁVEL:

GRADE 316

Desenho 01

Ponte Militar Mabey & Johnson -
Avaliação da Capacidade para

Cenários de Acidente

Roberto Ladeiras,
Nº 83374outubro de 2017

Sistema de fixação
da ponte em caso

de cheia



HEB 280

Maciço de betão  (C25/30)

Furo Ø60mm

Furo Ø60mm

Furo Ø60mm

250

HEB 280

Furo Ø40mm
250

HEB 280

300

2 x Porca M48

HEB 280

Chapa 300x250x30

Chapa 150x150x5

300

Porca M48

Soldadura

Pormenor 2 -  Localização
dos furos no perfil

Pormenor 3 -  Chapas de
ancoragem

Pormenor 4 - Posicionamento
das porcas M48

Vista de topo

Furo Ø40mm

Furo Ø40mm
2 x Porca M48

2 x Porca M48

250

250

Vista de topo

Alçado

(milímetros)
Escala 1:10

(milímetros)
Escala 1:10

(milímetros)
Escala 1:10

Chapa 300x250x30

Chapa 150x150x5

Chapa 300x250x30

Chapa 150x150x5

Chapa 300x250x30

Chapa 150x150x5

Alçado Alçado

250

140 140

125

125
140 140 140 140

125

125

250

250

250

125

250

250

HEB 280

Chapa 150x150x5

Chapa 300x250x30

Porca M48

Cabo Metálico  Ø32,1mm

Secção Roscada

Pormenor 5 - Sistema de
tensionamento dos cabos

(milímetros)
Escala 1:10

72

83

38

Pormenor 6 - Dimensões
das porcas M48

(milímetros)
Escala 1:5

QUADRO DE MATERIAIS

PERFIL HEB 280: S355 JR

CHAPAS: S355 JR

PARAFUSOS E PORCAS: Cl. 8.8

MACIÇO DE BETÃO: C25/30; Rec 50mm

CABOS DE AÇO
INOXIDÁVEL:

GRADE 316

Desenho 02

Ponte Militar Mabey & Johnson -
Avaliação da Capacidade para

Cenários de Acidente

Roberto Ladeiras,
Nº 83374outubro de 2017

Prumo de fixação
de cabos



2.00

Pormenor 1-  Módulo Fitch

4.20

6.87

2.00
1.17960kg

960kg

640kg

640kg
640kg320kg320kg180kg

Tabuleiro/ Faixa de rodagem

5.87

960kg

960kg

640kg

640kg
640kg320kg320kg180kg

Apoios

Pormenor 2 - Instalação das barreiras Fitch na entrada da ponte

1.00

(metros)

Escala 1:100

Desenho 03

Ponte Militar Mabey & Johnson -
Avaliação da Capacidade para

Cenários de Acidente

Roberto Ladeiras,
Nº 83374outubro de 2017

Barreira Fitch -
Esquema Tipo



Z

Y

Tabuleiro

Carlinga UB 457x 152 x 74

HEB 260

300

300

224
Treliça

287

760

136

Pormenor 1 - Posicionamento
do Perfil HEB 260

(milímetros)
Escala 1:10

Prumo

Barra Superior

Barra Intermédia

Barra Inferior

Furo Ø30mm

760

180

100

200

100

180

200

70

10

108

Pormenor 2 - Dimensões e geometria do prumo

(milímetros)
Escala 1:10

Z

Y

Z

X

X

Y

Chapa 20 mm de espessura

A

Alçado Vista A-A

A

B B

C C

Secção B-B
Chapa 20 mm de espessura

260

Pormenor 3 - Dimensões da base do prumo

400

50

50
50 120 90

100

100

100 X

Y

Y

X

50

76100 39

160

 Parafuso M20 Cl 8.8

HEB 260

Carlinga UB 457x 152 x 74

Pormenor 4 - Ligação HEB - Carlinga

 Parafuso M24 Cl 8.8

(milímetros)
Escala 1:10

(milímetros)
Escala 1:10

Secção C-C

QUADRO DE MATERIAIS

PERFIL HEB 260, BARRAS
E PRUMO:

S355 JR

CHAPAS DE REFORÇO: S355 JR

PARAFUSOS E PORCAS: Cl. 8.8

CARLINGA: S460 N

Desenho 04-A

Ponte Militar Mabey & Johnson -
Avaliação da Capacidade para

Cenários de Acidente

Roberto Ladeiras,
Nº 83374outubro de 2017

Barreira BN4



30mm

Chapa
462x260x20 mm

Furo Ø30mm

Chapa 20 mm de espessura

Carlinga

Parafuso M24 Cl 8.8

 Parafuso M20 Cl 8.8

Chapa
400x260x45 mm

Z

Y

Tabuleiro

HEB 260

(milímetros)
Escala 1:10

Prumo
SHS 140x140x12,5

RHS 120x80X10

SHS 140x140x12,5

Carlinga UB 457 x 152 x 74

Parafuso M24 Cl 8.8

 Parafuso M24 Cl 8.8

Z

X
(milímetros)
Escala 1:10

Pormenor 5 - Plano XZ de todas as ligações

400

Pormenor 6 - Plano YZ de todas as ligações

 Parafuso M20 Cl 8.8

Chapa 400x260x45 mm

60 40

QUADRO DE MATERIAIS

PERFIL HEB 260, BARRAS
E PRUMO:

S355 JR

CHAPAS DE REFORÇO: S355 JR

PARAFUSOS E PORCAS: Cl. 8.8

CARLINGA: S460 N

Desenho 04-B

Ponte Militar Mabey & Johnson -
Avaliação da Capacidade para

Cenários de Acidente

Roberto Ladeiras,
Nº 83374outubro de 2017

Barreira BN4


