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Resumo 

A Ponte do Zêzere II, localizada no concelho da Covilhã, é uma ponte ferroviária metálica de via 

simples, com tabuleiro em treliça metálica com ligações rebitadas inaugurada em 1890. Integrada 

na linha da Beira Baixa, esta linha foi desativada em 2009 por apresentar diversas deficiências. 

Entre as principais deficiências, encontra-se a falta de resistência à fadiga, fenómeno típico de 

estruturas metálicas em que ocorrem variações de tensão cíclicas e elevadas. 

Desta forma, foi realizada uma análise estrutural do tabuleiro ferroviário metálico e uma 

verificação da segurança aos estados limites últimos de acordo com o Eurocódigo 3, e tendo em 

consideração as atuais cargas de projeto. Esta verificação mostrou diversas deficiências de 

resistência última dos elementos estruturais do tabuleiro, tendo sido necessário proceder ao 

estudo de soluções de reforço e substituição de diversos elementos da estrutura. Na sequência 

desta análise foi realizada a verificação de segurança à fadiga de diversos elementos da 

estrutura metálica, já tendo em consideração os reforços preconizados. 

As normas europeias não contêm métodos específicos para a verificação de segurança à fadiga 

de ligações rebitadas, comparando os rebites novos a parafusos pré-esforçados. Verifica-se, 

contudo, que esta comparação pode ser inadequada uma vez que uma ligação rebitada 

centenária pode, em serviço, não se encontrar pré-esforçada. Foram assim utilizadas 

metodologias para a verificação de segurança à fadiga de ligações rebitadas que tiveram em 

conta esta particularidade. Concluiu-se desta verificação que as ligações rebitadas evidenciam 

em geral bom comportamento à fadiga, mesmo para as presentes sobrecargas de projeto.  

 

 

 

Palavras-chave:  Ponte ferroviária treliça metálicas, ligações rebitadas, rebite, resistência à 

fadiga 
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Abstract 

The Ponte do Zêzere II bridge, located in the county of Covilhã, is a simple-track steel railway 

bridge composed with a steel truss deck with riveted connections inaugurated in 1890. It 

integrates the Beira Baixa line, this line was disabled in 2009 for presenting several deficiencies. 

Among the main deficiencies is the lack of fatigue resistance, a typical phenomenon of steel 

structures in which varying cyclic and high tension occurs. 

In this way, it was carried out a structural analysis of the steel rail deck and a safety verification 

to the ultimate states limits according to Eurocode 3, taking into account consideration of the 

current project loads. This verification showed several deficiencies of ultimate resistance of the 

structural elements of the deck, and it was necessary to study solutions for strengthening and 

replacing various elements of the structure. Following this analysis, the fatigue safety verification 

of various elements of the steel structure was performed, taking into account the recommended 

reinforcements. 

European standards do not contain specific methods for safety verifications to fatigue of riveted 

connections, comparing new rivets to prestressed fasteners.  However, this comparison may be 

inadequate since a centuries-old riveted connection may not be pre-stressed in service. 

Therefore, methodologies for the safety verification to fatigue of riveted connections took this 

particularity into account. It was concluded from this verification that the riveted connections 

generally show good behavior to fatigue, even for the present project overloads. 

 

 

 

 

 

Keywords: Steel truss railway bridge, riveted connection, rivet, fatigue resistance    
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nC Relação entre os valores de cálculo dos esforços normais atuantes e resistente 

plástico à compressão 

nT Relação entre os valores de cálculo dos esforços normais atuantes e resistente 

plástico à tração 

qvk Valor característico da carga vertical (carga uniformemente distribuída) 

s Valor da carga da neve 

sk Valor característico da carga da neve ao nível do solo 

tw Espessura da alma 

v2,máx Relação entre os valores de cálculo máximo dos esforços transversos atuantes e 

resistente plástico no eixo 2  

v2,min Relação entre os valores de cálculo mínimo dos esforços transversos atuantes e 

resistente plástico no eixo 2  

v3,máx Relação entre os valores de cálculo máximo dos esforços transversos atuantes e 

resistente plástico no eixo 3 

v3,min Relação entre os valores de cálculo mínimo dos esforços transversos atuantes e 

resistente plástico no eixo 3  

vb Valor de referência da velocidade do vento 

vb,0 Valor básico da velocidade de referência do vento 

wmáx Valor de flecha da viga provocado pela carga atuante 

 

Letras gregas maiúsculas 

 Intervalo de tensões (tensão normal) 

 Intervalo de tensões, de amplitude constante equivalente, relativo a 2 milhões de 

ciclos 

 LM   Variação máxima de tensão devida ao modelo de carregamento LM71 

ΔF Intervalo de forças equivalentes atuantes na ligação 

ΔFeq Intervalo de força equivalente 

ΔM Intervalo de momento fletor 

ΔMy,Ed Momento devido ao afastamento do eixo baricêntrico y-y 

ΔMz,Ed Momento devido ao afastamento do eixo baricêntrico z-z 
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ΔN Intervalo de esforços axiais 

ΔTM,cool Componente linear da variação diferencial de temperatura (arrefecimento)  

ΔTM,heat Componente linear da variação diferencial de temperatura (aquecimento)  

ΔTunif,e,máx Variação de temperatura uniforme máxima 

ΔTunif,e,min Variação de temperatura uniforme mínima 

ΔV Intervalo de forças de corte equivalentes atuantes na ligação 

ΔV Intervalo de esforços transversos 

Δσ’E Intervalo de tensões para pormenores não soldados 

ΔσC Valor de referência da resistência à fadiga a Nc = 2 milhões de ciclos 

ΔσE Intervalo de tensões, de amplitude constante equivalente, relativo a nmáx 

Δτ Intervalo de tensões (tensão de corte) 

ΔτC Valor de referência da resistência à fadiga a Nc = 2 milhões de ciclos 

ΔτE Intervalo de tensões, de amplitude constante equivalente, relativo a nmáx 

ΔτM Intervalo de tensões (tensão de corte provocado por momentos fletores) 

ΔτN Intervalo de tensões (tensão de corte provocado por esforços axiais) 

ΔτV Intervalo de tensões (tensão de corte provocado por esforços transversais) 

φ Valor para determinar o coeficiente de redução χ 

φLT Valor para determinar o coeficiente de redução χLT 

Фi (Ф2, 

Ф3) 

Coeficiente dinâmico para os modelos de carga ferroviários 71, SW/0 e SW/2 

 

Letras gregas minúsculas 

�̅�LT Esbelteza normalizada para a encurvadura lateral 

ϒM0 Coeficiente parcial de segurança para a resistência de seções transversais de 

qualquer classe 

ϒM1 Coeficiente parcial de segurança para a resistência dos elementos em relação a 

fenómenos de encurvadura, avaliada através de verificações individuais de cada 

elemento  

ϒM2 Coeficiente parcial de segurança para a resistência à rotura de seções 

transversais tracionadas em zonas com furos de ligação 

ϒMb Coeficiente parcial de segurança para a resistência de ligações aparafusadas 

ou rebitadas 

ϒMi Coeficiente parciais de segurança (caso particular) 

α Coeficiente de classificação de cargas verticais 

α Facto de imperfeição para a encurvadura de elementos comprimidos 

αcr Facto de imperfeição para a encurvadura lateral 

αv Fator que depende da zona do parafuso onde o plano de corte atravessa 

β Rigidez por módulo de treliça 
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δ Valor de deslocamento de um elemento 

ε Facto que depende de fy 

λ Fator de danos equivalentes a reportar aos 2x106 ciclos 

λ1 Efeito de dano do tráfego 

λ2 Volume de tráfego “real” na ponte 

λ3 Tempo de vida projetada para a ponte  

λ4 Fator que exprime a possibilidade de o elemento estrutural estar carregado em 

mais do que uma via 

λmáx Valor máximo do fator de danos equivalentes a reportar aos 2x106 ciclos 

μ Coeficiente de atrito 

μi Coeficiente de forma para a carga da neve  

ν Coeficiente de Poisson 

ρ Massa volúmica do ar 

ρ Coeficiente de redução para determinar os valores de cálculo dos momentos 

fletores resistentes, tendo em conta a interação com os esforços transversos 

σmáx Valor de tensão máxima 

σmin Valor de tensão mínima 

ϒFf Coeficiente parcial para o intervalo de tensões de amplitude constante 

equivalente ΔσE, ΔτE 

ϒgi Coeficiente para ações permanentes 

ϒM3,serv Coeficiente parcial de segurança para a resistência ao escorregamento no 

estado limite de utilização 

ϒMf Coeficiente parcial para a resistência à fadiga Δσc, Δτc 

ϒqi Coeficiente para ações variáveis 

χ Coeficiente de redução associado ao modo de encurvadura considerado 

χLT Coeficiente de redução para a encurvadura lateral 

χy Coeficiente de redução associado à encurvadura por flexão em torno do eixo y-y 

χz Coeficiente de redução associado à encurvadura por flexão em torno do eixo z-z 

ψi Coeficiente de redução 

�̅� Esbelteza normalizada 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento geral 

Na última década as políticas de investimento em infraestruturas ferroviárias têm procurado 

privilegiar as intervenções de reabilitação de pontes existentes, prolongando assim a vida em 

serviço de estruturas centenárias (Patrício, 2018).  

Porém, o prolongamento da vida útil destas pontes metálicas é condicionado pelos fenómenos 

de fadiga que estão intrinsecamente associados ao histórico de carregamentos a que a ponte é 

sujeita (Patrício, 2018). E uma vez que ao longo dos anos, com a evolução da indústria 

ferroviária, estas obras de arte assistiram a grandes aumentos de intensidade de tráfego, é 

aconselhada uma avaliação cuidada da sua resistência à fadiga, que permita estimar o tempo 

de vida útil remanescente e de alguma forma prever as intervenções de manutenção expetáveis 

no futuro.  

Mesmo com mais 100 anos de serviço e construídas por materiais precursores dos aços de 

construção moderna, grande parte das pontes continuam funcionais sendo que muitas são 

consideradas património devendo ser conservadas pela sua importância histórica e herança 

arquitetónica que representam (Bruhwiler, 2012). 

Muito embora o fenómeno de fadiga esteja presente desde o início da indústria de pontes 

ferroviárias metálicas, os seus procedimentos de análise só foram desenvolvidos posteriormente 

quando se começou a observar incidentes nas primeiras décadas de exploração deste tipo de 

pontes (Jesus & Correira, 2016) (Gallegos Mayorga, et al., 2016). Tendo sido a maioria destas 

pontes construídas entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, as 

ligações entre os diferentes elementos eram essencialmente ligações constituídas por rebites. À 

data, este tipo de ligações era uma solução construtiva muito utilizada, tendo sido substituída 

pela utilização de parafusos de alta resistência (Teixeira, 2015) o que fez com que houvesse um 

défice de conhecimento deste tipo de ligações aos fenómenos de fadiga, sendo que ainda hoje 

não são bem compreendidas as razões pelas quais as ligações rebitadas têm evidenciado ao 

longo dos anos um excelente comportamento à fadiga.  

Neste contexto, pretende-se neste trabalho caracterizar de forma geral as pontes metálicas da 

rede ferroviária nacional e propor para um caso de estudo uma metodologia de avaliação da 

resistência com as solicitações atuais, identificando e definindo os elementos da estrutura que 

necessitam de ser reforçados e verificando as ligações rebitadas à fadiga, com base nas diversas 

partes do Eurocódigo 3.  

Como caso de estudo, é utilizada uma ponte ferroviária centenária da rede nacional localizada 

na linha da Beira Baixa, denominada por Ponte do Zêzere II, realizando um modelo de análise 

da estrutura e avaliando a segurança dos elementos da estrutura e das ligações rebitadas mais 

características desta estrutura.  
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1.2 Breve história da Linha da Beira Baixa 

A primeira linha férrea a ser construída na europa foi em 1825 em Inglaterra. Para Portugal foi 

uma inspiração pois a construção de vias de comunicação, em particular linhas férreas, seria 

uma forma de modernizar o país ligando-o ao resto da Europa e desenvolvendo-o quer a nível 

económico como social. Mas, nesta época, Portugal ainda se encontrava debilitado devido a 

guerras civis e instabilidades políticas que havia enfrentado (Os Caminhos de Ferro e a História 

Portuguesa, s.d.). Assim, em 1844 no auge do governo de Costa Cabral, foi fundada a 

Companhia das Obras Públicas cujos objetivos definidos no 2º artigo dos seus estatutos ditavam 

"fazer todas as grandes obras que forem legalmente autorizadas para o melhoramento das 

comunicações no país, debaixo da fiscalização do Governo e com a garantia do Estado para o 

embolso do capital que se empregar e o pagamento do juro que for convencionado, além de 

quaisquer lucros eventuais" (Decreto de 19 de dezembro de 1845, Mata, 1999). Esta companhia, 

após celebração de contrato com o Governo, fica encarregada da construção da linha de 

caminho-de-ferro, entre outras obras de vias de comunicação.  

Estas linhas de caminho-de-ferro foram idealizadas procurando que o país se mantenha ligado 

tanto as suas regiões mais isoladas, facilitando o transporte de mercadorias e a acessibilidade 

às zonas, como ao resto do mundo projetando uma linha que ligasse Lisboa à fronteira de 

Espanha, perto de Elvas. Por motivos financeiros, esta linha só iniciou construção com outras 

companhias que foram surgindo e que realizaram contratos com o Governo (Companhia 

Utilidade Pública, Companhia Central Peninsular dos Caminhos de Ferro de Portugal) uma vez 

que a Companhia das Obras Públicas se viu obrigada a terminar a sua escritura em 1856 

(Portugal, 2015).  

Assim, no decurso do projeto de uma das linhas com maior importância do país, linha do Leste 

(ligação Lisboa-Elvas), desenvolveu-se a ideia de efetuar também uma ligação para a Beira 

Interior, que deu origem à linha da Beira.  

A linha da Beira Baixa é composta por dois troços (Figura 1): o primeiro troço liga o 

Entroncamento à Covilhã, e o segundo a Covilhã à Guarda. Do Entroncamento até Ródão, o 

trajeto é feito junto ao Rio Tejo tendo sido apelidada de Linha do Vale do Tejo (Pires, 2017) 

inaugurada no ano 1891. Dois anos após a conclusão deste troço, a 11 de maio de 1893, foi 

completada a ligação até à Guarda. 

Esta linha foi considerada “um dos mais notáveis trabalhos da engenharia portuguesa” ("Há 

quarenta anos", 1933), apresentando várias dificuldades no seu traçado tendo sido necessário 

recorrer à construção de vários túneis, grandes volumes de aterros e inúmeras obras de arte, 

principalmente no troço Covilhã-Guarda. Com a possibilidade de o comboio atingir velocidades 

de 60 km/h e até mesmo os 75 km/h nalguns pontos, foi aclamada como “uma das mais 

perfeitamente solidas e seguras para uma grande velocidade de trens” ("Há quarenta anos", 

1933). 
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Figura 1 - Linha férrea da Beira Baixa (adaptado de (Branco/Lusa, 2016)) 

As obras de arte constituintes desta linha são, na sua maioria, em estruturas metálicas, como 

era comum nesta época. Este tipo de estruturas permite assegurar grandes vãos com pouco 

peso estrutural, podendo dispensar o uso de balastro na via-férrea.  

Com o passar dos anos, com alguma falta de manutenção da linha, e o desenvolvimento das 

locomotivas que atingem hoje muito maiores velocidades e têm muito maior capacidade de 

tração, com o consequente o aumento de carga das composições, a linha da Beira Baixa tornou-

se muito pouco operacional. Assim, em novembro de 1992 foi decidido, por questões de 

segurança, limitar a velocidade de circulação nalguns troços a 20 km/h (Covilhã - Guarda, 2019). 

E, a 9 de março de 2009, 116 anos após a sua inauguração, decidiu-se encerrar o troço Covilhã-

Guarda para qualquer tipo de circulação, sendo desenvolvidos na sequência desta decisão 

projetos de intervenção em toda a extensão da linha para a sua reabilitação e adaptação às 

atuais e futuras condições de circulação. Na sequência destes projetos, os trabalhos de 

reabilitação e beneficiação da linha estão presentemente em curso. Estes projetos incluíram o 

estudo a reabilitação e reforço das obras de arte, embora a decisão final tenha sido na maioria 

dos casos a substituição dos tabuleiros por novas estruturas metálicas ou mistas aço-betão, e a 

reabilitação das infraestruturas – pilares e encontros. 

1.3 Objetivos do trabalho 

A presente dissertação tem como objetivo a realização da análise estrutural do tabuleiro 

ferroviário metálico, estudar uma solução de reforço e verificar a estrutura metálica à fadiga. Será 

ainda feita uma avaliação da resistência à fadiga das ligações rebitadas tipo do tabuleiro.  



4 
 

1.4 Estrutura do trabalho 

A presente dissertação divide-se em sete capítulos. Uma breve descrição dos capítulos é 

apresentada em seguida. 

O capítulo 1 enquadra o tema da dissertação, apresentando um pouco da história da linha onde 

o caso de estudo está inserido, identifica o objetivo e a estrutura da dissertação.  

No capítulo 2 é apresentada a obra de arte em estudo. É feita uma descrição geral da ponte 

detalhando mais o seu tabuleiro, em que se pretende intervir; é apresentado o sistema estrutural 

assim como as suas características mecânicas e geométricas dos elementos que compõem o 

tabuleiro.   

O capítulo 3 faz o resumo sobre ligações rebitadas, descrevendo o tipo de rebites existentes, as 

normas portuguesas que os incluem e o seu comportamento aos vários tipos de esforços. 

Descreve também os tipos de ligações rebitadas que podem existir em estruturas antigas, tendo 

em conta que atualmente é um tipo de ligação muito pouco usual.  

No capítulo 4 definem-se as verificações de segurança ao estado limite último para o tabuleiro 

em estudo. Neste capítulo são descritas as ações de dimensionamento, a metodologia aplicada 

para esta verificação da segurança e a análise de resultados.  

No capítulo 5, após identificar os elementos do tabuleiro que não verificam a segurança, procede-

se ao estudo de soluções de reforço, sendo apresentadas as soluções para os vários tipos de 

elementos constituintes do tabuleiro. É também apresentado um estudo mais detalhado da 

estabilidade da corda superior. 

O capítulo 6 refere-se à verificação de segurança da fadiga dos elementos do tabuleiro e das 

suas ligações tipo. É descrita a metodologia utilizada para a verificação de elementos estruturais 

e das ligações rebitadas à fadiga e aplicado ao caso de estudo.  

A dissertação termina com a apresentação das principais conclusões e desenvolvimentos futuros 

do projeto no capítulo 7.  
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2 Caso de estudo: Ponte Zêzere II 

2.1 Descrição geral da estrutura 

A Ponte do Zêzere II, situada numa zona rural no concelho da Covilhã conhecida pela Quinta da 

França, é datada 1890 e insere-se num conjunto de obras de arte que têm sido preservadas 

desde a construção inicial da linha da Beira Baixa.  

A ponte encontra-se ao PK 173,300 e é a segunda ponte a atravessar o rio Zêzere no troço 

Covilhã-Guarda ("Há quarenta anos", 1933). 

Trata-se de um tabuleiro em estrutura metálica e com um viés acentuado dos pilares e dos 

encontros de alvenaria de pedra. A rasante encontra-se numa zona praticamente plana, com o 

tabuleiro da ponte com um desenvolvimento de 120 m a apenas 7 m de altura do rio Zêzere, 

sendo composto por três vãos contínuos de 37,5 + 45 + 37,5 m apoiados em dois pilares e dois 

encontros de alvenaria de pedra (Figura 2 e Figura 3).  

Uma vez que neste troço a linha da Beira Baixa é de via única, a ponte tem de largura 5,01 m 

que inclui um único passeio lateral de serviço com 1 m de largura, conforme se ilustra na Figura 

2 a secção transversal tipo da ponte.  

 

Figura 2 - Seção transversal tipo (adaptado de (GRID, 2009)) 
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Figura 3 – Ponte do Zêzere II - Fotografias da seção transversal e vistas de alçado e dos apoios do 
tabuleiro nos pilares e encontros 
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2.2 Tabuleiro existente 

O sistema estático da Ponte do Zêzere II consiste num tabuleiro contínuo de três vãos (37,5 + 

45 + 37,5 m) com apoios móveis nos encontros e pilar P2 e apoios fixos longitudinalmente no 

pilar P1 conforme a Figura 4. Na direção transversal todos os apoios são fixos.  

Figura 4 – O sistema estático da Ponte do Zêzere Il 

Longitudinalmente a ponte divide-se em módulos de treliças duplas, ou seja, cada módulo é 

composto por diagonais cruzadas, corda superior, inferior e montantes com dimensões 

ortogonais de 3,75 m por 3,75 m. As diagonais assumem diferentes secções consoante a sua 

localização na ponte existindo 5 tipos de diagonais com seção transversal em “U”. A Tabela 1 

esquematiza e ilustra a geometria das seções das várias diagonais. De notar que as diagonais 4 

e 5 são elementos compostos por chapas rebitadas a cantoneiras. 

Tabela 1 – Geometria das diagonais da estrutura original do tabuleiro 

Tipo de diagonais Geometria Seção tipo 

1 U250x95x15 

 

2 U240x90x15 

3 U210x80x12 

4 2L90x112+ch280x12 

 

5 2L100x14+ch300x15 

 

As cordas superiores e inferiores têm ambas geometria em “T” sendo também constituídas a 

partir da ligação rebitada entre chapas e cantoneiras. São compostas por 2 cantoneiras 

90x90x10 mm, alma de 500x8 mm e chapas ligadas a ambas as cantoneiras de 400x8 mm como 

ilustrado na Figura 5. O número de chapas de 8 mm é variável ao longo do desenvolvimento do 

tabuleiro.    
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A) B) 

Figura 5 – Geometria da corda A) Inferior; B) Superior original do tabuleiro 

A secção transversal do tabuleiro em treliça invertida forma um “U”, sendo a treliça formada por 

cordas ligadas por montantes e diagonais. Os dois planos de treliça laterais são ligados por 

carlingas e contraventamentos com módulos de dimensões 5,01 m por 3,75 m, (Figura 2). Os 

montantes são elementos de altura variável compostos por uma chapa esbelta de 6 mm com 

todo o seu perímetro preenchido por cantoneiras de dimensões 60x60x6 no interior do tabuleiro 

e 70x70x7 no exterior, Figura 6. Os montantes estão ligados pelo seu topo às cordas superiores 

e pela sua base às cordas inferiores, às carlingas e aos contraventamentos.  

 

Figura 6 - Seção transversal tipo dos montantes originais do tabuleiro 

Ao nível da corda inferior encontra-se o tabuleiro ferroviário suportado por duas longarinas que 

se desenvolvem em todo o comprimento da ponte, ligadas às carlingas. Ao nível das longarinas 

e das carlingas, o tabuleiro encontra-se travado no seu plano por diagonais de travamento em 

chapa de 130x10 mm, em todo o seu comprimento, Figura 7. As longarinas possuem uma seção 

transversal em “I” composto por uma chapa de 550x70 mm rebitada a 4 cantoneiras de 

80x80x10 mm. As carlingas são, de igual forma, um perfil “I” composto por chapas de alma com 

650x60 mm, com 4 cantoneiras de 100x100x10 mm, e têm ainda um reforço no banzo inferior 

com uma chapa de 206x90 mm; estas seções tipo encontram-se ilustradas na Tabela 2. 
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Figura 7 – Geometria do tabuleiro - pormenor de apoio das travessas e dos carris ao nível da corda 
inferior 

Tabela 2 – Geometria das seções tipo longarinas e carlingas do tabuleiro original 

Tipo de diagonais Seção tipo 

Longarinas 

 

Carlingas 

 
 

2.3 Caraterização mecânica 

Para a avaliação da resistência da estrutura é necessário conhecer o tipo de aço utilizado na 

estrutura e as suas características mecânicas. Visto que a ponte é do ano 1890 o conhecimento 

das características mecânicas do seu aço é obtido a partir de ensaios de resistência de 
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elementos retirados da estrutura. Contudo, para o tabuleiro da ponte não foram feitos ensaios 

específicos, mas ao longo da linha da beira baixa existem várias pontes da mesma época com a 

caraterização dos materiais, Tabela 3. Destes ensaios resultam os valores de tensões de 

cedência, fy, valores de tensões de rotura à tração, fu, e módulos de elasticidade E, utilizados 

neste trabalho.  

Assim, tendo em consideração os resultados obtidos nos ensaios de resistência das várias 

pontes, foi determinado que para o valor nominal da tensão de cedência, fy, e o valor de tensão 

à rotura, fu, seriam tidos em conta o menor valor de todos os ensaios. Assim, de forma 

conservativa, a tensão de cedência fy considerada é igual a 230 MPa e a tensão de rotura fu de 

300 MPa. 

Tabela 3 - Resultados de ensaios ao aço estrutural das pontes da linha da Beira Baixa (GRID, 2009) 

 

Outras propriedades do aço a considerar é o módulo de elasticidade, E, cujo valor foi tido em 

conta a média de valores dos ensaios, 195 GPa e módulo de distorção G de 75 GPa, 

considerando o coeficiente de Poisson, ν = 0,3. 

Os rebites utilizados nas ligações da estrutura são equiparáveis a parafusos de classe 4.6. 

Segundo os ensaios realizados (GRID, 2009) são compostos por aço com uma tensão de 

cedência, fyk, superior a 300 MPa e uma tensão de rotura, fuk, superior a 500 MPa.  

 

  

Pontes Linha P.K.

Ano

Const.

Código

peça

Ano

Ensaio Entidade

fy

(MPa)

fu

(MPa)

fseg

(MPa)

E

(GPa)

Cerejal 2º B.Baixa 70,434 1889 2 1989 LNEC 260 300 201

10 1989 LNEC 260 310 194

7 1989 LNEC 240 340 172,5

8 1989 LNEC 300 410 211,5

14 1989 LNEC 250 350 211,5

Cerejal 3º B.Baixa 70,685 1889 Tabuleiro 1967 CP-GOB 282 370 140

Corga Freixo B.Baixa 32,237 1889 Tabuleiro 1973 CP-GOB 274 362 140

Corge B.Baixa 168,619 1891 8 1997 INETI 240 300

13 1997 INETI 260 340

Cova Fundeira B.Baixa 30,883 1888 Tabuleiro 1973 CP-GOB 254 332 140

V.P. 1973 CP-GOB 272 359 140

Zêzere 1º B.Baixa 157,701 1890 6 1990 LNEC 267 386 140 182

7 1990 LNEC 230 320 100

Tabuleiro 1989 CP-GOB 267 358 140 192,4
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3 Caraterização das ligações rebitadas  

As ligações metálicas com recurso a rebites constituem uma das técnicas mais antigas na ligação 

de materiais, e por sua vez, na construção de pontes ferroviárias (Fisher & Beedle, 1966). O uso 

de rebites, combinado com a mudança de ferro para aço em estruturas metálicas, promoveu um 

enorme desenvolvimento na construção de pontes metálicas ferroviárias permitindo atingir 

maiores vãos. Esta técnica de ligação de elementos metálicos, que persistiu entre as últimas 

décadas de 1800s até à década de 1930s, sucedeu ao uso de cavilhas ou parafusos simples 

tendo sido a técnica dominante até ao aparecimento dos parafusos de alta resistência (Picard, 

1988). Atualmente as técnicas de ligação metálica mais utilizadas são a soldadura e o 

aparafusamento, tendo os rebites caído quase em desuso, mas uma vez que existem numerosas 

pontes ferroviárias metálicas em funcionamento do final do século XIX e o início do século XX, 

esta técnica de ligação continua a ter interesse em termos de investigação.  

O processo de rebitar consiste no emprego do rebite em furos previamente feitos nos elementos 

a serem ligados e, com a ajuda de um martelo pneumático ou uma pistola de rebites, por forma 

a forjar o rebite formando uma cabeça na extremidade saliente da haste. Desta forma o diâmetro 

do rebite aumenta e consequentemente diminui a folga no furo (Picard, 1988). Estes furos 

previamente feitos nas chapas de ligação podiam ser feitos por meio de perfuração, punção ou 

perfuração com alargamento (D'Aniello, Portioli, Fiorino, & Landolfo, 2011).  

Existem 2 processos distintos de rebitagem, manual e mecânico. No processo manual o rebite é 

inserido no furo de ligação das chapas e recorrendo a um martelo, bater na haste até criar a 

segunda cabeça do rebite. No processo mecânico o rebite é colocado com a ajuda de um martelo 

pneumático ou pistola de rebites; enquanto o primeiro equipamento é utilizado em fábrica, o 

segundo equipamento pode ser utilizado em obra.  

A rebitagem pode ainda ser feita a quente ou a frio. A quente, o rebite é aquecido num 

forno/fornalha ou utilizando um maçarico, sendo que o maçarico tem a desvantagem de não ser 

possível controlar a temperatura a que se aquece o rebite, mas é de mais fácil transporte para a 

obra. A rebitagem a frio é feita por martelagem simples do rebite.  

Qualquer um dos processos altera as propriedades mecânicas do rebite, principalmente a 

rebitagem a quente pois, de forma semelhante ao trabalho de ferro forjado, o rebite é aquecido 

até temperaturas elevadas, sendo martelado ou pressionado de seguida até formar a segunda 

cabeça. Consequentemente, este tratamento mecânico, ao aumentar a temperatura do material 

faz com que este sofra uma alteração na sua estrutura molecular, ou seja, faz com que ocorra 

um aumento do grão constituinte do aço. Da mesma forma que ao forjar o aço, o tratamento a 

que o rebite é sujeito, aumenta a sua resistência à fadiga  (Gordo, 2003-2004), ou seja, o rebite 

é submetido a um processo de endurecimento pela ação mecânica provocado pelo martelo 

(Akesson, 2010). 
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No processo de arrefecimento, o rebite encolhe e pressiona as chapas a ligar obtendo uma força 

de aperto residual e um pré-esforço inicial resultante do processo de arrefecimento. Contudo, o 

arrefecimento lento contribui para uma diminuição da ductilidade do rebite em comparação com 

o material a ser ligado (D'Aniello, Portioli, Fiorino, & Landolfo, 2011) (Akesson, 2010). 

Os furos previamente feitos para a colocação de rebites também seguem normas uma vez que 

a técnica utilizada para furar as chapas pode afetar a resistência do rebite, seja ao corte, à 

compressão ou até à fadiga  (D'Aniello, Portioli, Fiorino, & Landolfo, 2011). Desta forma, a norma 

NP-252 (NP-252, 1961) estipula as características necessárias dos furos para cada tipo de 

rebites. 

3.1 Tipos de rebite 

Em Portugal cada rebite ‘normalizado’ encontra-se regulamentado pela Norma Portuguesa 

Definitiva (NP-264, 1962), estas normas distinguem os rebites pelo formato da sua cabeça, haste 

e diâmetro. Na  Figura 8 encontram-se vários tipos de rebites existentes. Cada cabeça de rebite 

indica o tipo de utilização a que devem ser submetidos.  

 

Figura 8 - Tipos de rebites (Picard, 1988) 

Segundo a norma NP-264 (NP-264, 1962), podem ser distinguidos cerca de 4 categorias de 

rebites consoante o formato da sua cabeça. São eles: rebites de cabeça esférica, 

contrapunçoada, tronco-cónica e cilíndricas. 

Para rebites de cabeça esférica e diâmetros entre os 10 e 32 mm, Figura 9, o seu campo de 

aplicação é usualmente em construções e estruturas metálicas correntes ou, se forem do tipo 

largo, empregam-se em construções metálicas com exigências de estanquidade. Este tipo de 

rebites segue a norma NP-193 (NP-193, 1959). 
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Figura 9 - Rebite de cabeça esférica (NP-193) 

Os rebites de cabeça contrapunçoada dividem-se ainda por poderem ter a cabeça abaulada, ou 

plana, Figura 10. No caso de ser abaulada, com diâmetro entre os 8 a 32 mm (NP-194 (NP-194, 

1959)), são particularmente aplicados na construção naval quando existem exigências de 

estanquidade ou interesse em que a cabeça fique um pouco saliente. Para o caso da cabeça ser 

contrapunçoada plana, com diâmetro entre os 10 e 30 mm, emprega-se usualmente na 

construção metálica quando é necessário que a cabeça fique à face. Este tipo de rebites segue 

a norma NP-195 (NP-195, 1959).  

 
 

a) b) 

Figura 10 - Rebites de cabeça contrapunçoada: a) abaulada; b) plana (NP-194), (NP-195) 

Os rebites de cabeça tronco-cónica, de diâmetro entre os 6,3 e 32 mm, seguem a norma NP196 

(NP-196, 1959) e utilizam-se na construção naval quando não existem requisitos de 

estanquidade nem de pequena saliência da cabeça. Existe ainda cabeça tronco-cónica de haste 

encalcada, com diâmetro entre 8 e 28 mm, empregada na construção naval quando é admissível 

a furação a “saca-bocados”. Este tipo de rebites segue a norma NP-197 (EN-197, 1959) . A 

norma NP-264 (NP-264, 1962) identifica ainda os mesmos tipos de rebites acima mencionados 

com diâmetros inferiores aos indicados.  

 
 

a) b) 

Figura 11 - Rebites de cabeça tronco-cónica: a) normal; b) haste encalcada (NP-196), (NP-197) 

Todos os rebites devem estar identificados, e segundo a norma portuguesa NP191 (NP-191, 

1959), esta identificação deve designar o tipo de rebites (X), o diâmetro do varão, d, o 

comprimento da haste, l, e a categoria do aço utilizado, n. Todas estas informações devem estar 

descritas em milímetros e na seguinte notação: 

 

𝑋 × 𝑑 × 𝑙/𝑛 −  𝑁𝑃 − 𝐴𝐵𝐶 
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A designação NP-ABC corresponde à norma associada ao tipo de rebite em questão. De notar 

que cada norma identifica um tipo de rebite, isto é, a norma NP-193 refere-se a rebites de cabeça 

esférica do tipo normal – designação N – ou do tipo largo – designação L.  

Assim, por exemplo um rebite com cabeça esférica tipo normal com 16 mm de diâmetro nominal 

e 42 mm de comprimento e de aço 37 designa-se por: 𝑁 × 16 × 42/37 −  𝑁𝑃 − 193. 

 

3.2 Comportamento dos rebites 

3.2.1 Rebites sujeitos a tensões de tração  

A resistência à tração de um rebite depende diretamente das propriedades mecânicas do 

material constituinte antes de ser trabalhado e também de fatores relacionados com o seu 

processo de instalação, como a temperatura, o tempo que o rebite esteve submetido às altas 

temperaturas e o modo de fixação. (D'Aniello, Portioli, Fiorino, & Landolfo, 2011) 

Ao longo do tempo foram feitos vários testes de execução de rebites a diferentes temperaturas, 

e concluiu-se que se o rebite for trabalhado a temperaturas entre os 900 ºC e os 1200 ºC a 

resistência à tração não é afetada. Da mesma forma, se o rebite estiver submetido a um intervalo 

de tempo limitado a altas temperaturas, a sua tensão última não será afetada (Picard, 1988) 

(D'Aniello, Portioli, Fiorino, & Landolfo, 2011).  

Assim, a norma NP-191 (NP-191, 1959), estipula que os varões de aço utilizados na fabricação 

de rebites para construções metálicas, principalmente os de grande resistência, devem ser 

submetidos a um tratamento térmico que consiste em manter os varões a uma temperatura entre 

os 900 ºC e os 950 ºC durante um intervalo de tempo estipulado na mesma norma. De seguida 

procede-se ao arrefecimento dos varões em “ar calmo”.  

Para rebites colocados a quente, o “trabalhar do rebite”, ou seja, pelo método como se forma a 

2ª cabeça, aumenta a sua resistência à tração até 20%, sendo um comportamento semelhante 

ao que se verifica nos rebites colocados a frio. 

A resistência do rebite é inversamente proporcional ao comprimento da haste, isto é, quando 

mais longa for a haste do rebite, menor a sua resistência. Existem fatores a contribuir para este 

facto. Em primeiro lugar, a energia criada ao trabalhar o rebite por unidade de volume é mais 

favorável para um rebite curto e, em segundo lugar, a resistência depende do preenchimento do 

furo por parte do rebite, algo que não acontece em rebites compridos uma vez que aumenta a 

probabilidade de haver deficiências no preenchimento do furo (Kulak, 2003). 

De qualquer forma, nos casos práticos estes efeitos não são tidos em conta uma vez que as 

tensões residuais originadas aquando da força de aperto não são influentes. A cedência de um 

rebite minimiza o efeito da força de aperto não afetando a tensão última, semelhante aos 

parafusos pré-esforçados de alta resistência. (Picard, 1988) 
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3.2.2 Rebites sujeitos ao corte 

Para determinar a resistência ao corte do rebite são feitos ensaios de ductilidade estipulados 

pela norma NP-192 (NP-192, 1959). É feito um ensaio da haste a frio, caso o comprimento do 

rebite permita, o ensaio à dobragem do rebite; caso este ensaio não seja possível devido ao 

curto comprimento do rebite, a alternativa será o ensaio ao esmagamento longitudinal. A norma 

preconiza ainda o ensaio de achatamento da cabeça a quente (a cerca de 900 ºC), e o ensaio 

ao rebatimento da cabeça do rebite. 

Desta forma, é possível estabelecer uma relação entre a capacidade de deformação do material, 

isto é, a sua ductilidade e a sua resistência ao corte. Esta relação depende do método do teste, 

do processo de rebitagem e dos elementos a testar e varia entre os 0,67 e os 0,83 Kips/inches 

segundo testes apontados por (Picard, 1988) e (Kulak, 2003) mas, também demonstra que não 

é afetado de forma significativa pela classe do rebite ou se o teste ao corte foi feito em rebites 

novos ou já batidos. Assim, o valor médio desta relação é de 0,75 Kips/inches.  

Os rebites com haste maior têm tendência a começar a deformar numa fase inicial devido a 

efeitos de momentos fletores criados pela força de corte. De qualquer forma, a resistência ao 

corte do rebite não é afetada com esta deformação inicial (Picard, 1988). 

Da mesma forma que a resistência à tensão aumenta com o processo de martelar a que o rebite 

é submetido, também é esperado que a resistência ao corte aumente da mesma forma (Kulak, 

2003). 

3.2.3 Rebites sujeitos à combinação Tração-Corte 

Os rebites podem ser sujeitos a combinações de trações e de corte. Segundo os testes feitos 

por Munse e Cox (William H. Munse, 1956), apenas o comprimento da haste do rebite tem 

influência na sua resistência combinada, ou seja, quanto maior o comprimento da haste, menor 

será a sua resistência. Esta conclusão está de acordo com os resultados dos testes feitos ao 

corte por (Picard, 1988) e (Kulak, 2003). À medida que a carga altera o estado de tensão para 

corte, a capacidade de deformação diminui, o que é consistente com o observado por (Kulak, 

2003). Estas mudanças podem ser observadas na Figura 12 onde são apresentados os rebites 

fraturados a vários níveis de relações tração-corte. Da direita para a esquerda apresentam-se 

ratios de 0,0:1,0, 0,557:1,0, 1.0:0,557 e 1,0:0,0 (William H. Munse, 1956).   
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Figura 12 - Rebites fraturados com diferentes relações tração-corte (William H. Munse, 1956) 

3.3 Tipos de ligações rebitadas 

As ligações mecânicas podem ser classificadas de acordo com o tipo de esforços a que os rebites 

são submetidos, podendo ser à tração, ao corte ou a combinação de tração-corte (Kulak, 2003).  

Para o caso de rebites submetidos ao corte, é necessário avaliar se a força passa no centroide 

do conjunto de rebites ou se é excêntrica. Caso a força seja excêntrica gera-se um momento 

local na ligação que pode dar origem à encurvadura local da ligação. Assim, das formas de 

ligações existentes para o corte, a mais comum é a ligação simétrica com chapas cobre-junta, 

Figura 13. Este tipo de ligação previne a encurvadura local das placas uma vez que a carga 

aplicada no centroide do grupo de rebites consegue criar uma distribuição uniforme por todos os 

rebites (Picard, 1988).  

 

Figura 13 - Ligação com chapas cobre-junta 

Outra forma de ligação é a sobreposição de chapas, Figura 14. Sendo a mais simples, verifica-

se ser a mais propicia a encurvar devido à excentricidade criada pela força de corte. Desta forma, 

este tipo de ligações é mais indicado para ligações secundárias  (Picard, 1988).  
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Figura 14 - Ligação com sobreposição 

Uma ligação bastante utilizado em treliças e que funciona de forma muito semelhante à ligação 

de sobreposição, é a ligação com chapa de gusset. A encurvadura é prevenida uma vez que os 

rebites se encontram todo no mesmo plano, Figura 15 (Kulak, 2003). 

 

Figura 15 - Ligação com chapa gusset 

As ligações onde os rebites apenas funcionam à tração são pouco frequentes, apenas se 

encontrando em ligações ditas “penduradas”, como ilustrado na Figura 16.  

 

Figura 16 - Ligação a funcionar apenas à tração 

É comum que a tração funcione em conjunto com o corte quando as ligações são continuas e 

transmitem também momentos fletores. O momento fletor numa ligação com um conjunto de 

rebites, pode provocar, além de corte, tração num conjunto de rebites de uma das extremidades 

e compressão no conjunto de rebites opostos (Picard, 1988). A Figura 17 mostra o modelo 

comum a este tipo de casos. 
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Figura 17 - Ligação a funcionar à combinação de tração e corte 
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4 Verificação de segurança do tabuleiro existente 

A verificação de segurança aos estados limites últimos (ELU) de uma estrutura metálica tem em 

consideração a condição Sd  Rd em que Sd corresponde aos valores de dimensionamento do 

esforço atuante e Rd aos valores de dimensionamento do esforço resistente.  

Desta forma, serão apresentados inicialmente as ações a que a estrutura está sujeita de forma 

a ser possível obter os valores de dimensionamento dos esforços atuantes e de seguida a 

metodologia aplicada para o cálculo dos valores de dimensionamento dos esforços resistentes.  

4.1 Análise estrutural 

Para a análise estrutural, foi feita uma modelação do tabuleiro da ponte em estudo utilizando um 

programa de elementos finitos, o SAP2000 (CSI, 2016).  

O modelo de análise desenvolvido é constituído pela treliça longitudinal composto pelas cordas 

superiores e inferiores, montantes e diagonais e pelo tabuleiro ferroviário que integra as 

longarinas, carlingas e contraventamentos.  

Com este modelo foi efetuada uma análise estática para determinar os esforços e deformações 

devidas as cargas atuantes, estabelecidas pelas ações de projeto. Esta análise feita ao modelo 

foi efetuada em regime elástico linear.  

De modo a obter os esforços determinantes, para as ações de sobrecarga recorreu-se a uma 

opção do programa de cálculo que permite obter envolventes de esforços nos elementos da 

estrutura.  

A Figura 18 apresenta esquematicamente o modelo de análise tridimensional do tabuleiro 

metálico em estudo.  

 

Figura 18 - Modelo tridimensional do tabuleiro da Ponte do Zêzere II 
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4.2 Ações 

Para a análise do tabuleiro em estudo foram aplicadas as ações permanentes e variáveis 

quantificadas a partir dos valores estipulados pelo EC1-2 (EC1-2, 2005). 

4.2.1 Ações permanentes 

As ações permanentes do tabuleiro são: 

− peso específico da estrutura metálica existente (incl. rebites) ................. 84,0 kN/m3 

− peso específico do aço ........................................................................... 77,0 kN/m3 

− peso específico do betão ........................................................................ 24,0 kN/m3 

− peso próprio estrutural (PP): 

o Grelha Ferroviária (carlingas e longarinas) ................................. 1,95 kN/m 

o Contraventamento de Frenagem ................................................ 0,11 kN/m  

o Cordas (inferior e superior)  ........................................................ 1,24 kN/m 

o Diagonais – D1  .......................................................................... 0,52 kN/m 

o Diagonais – D2  .......................................................................... 0,49 kN/m 

o Diagonais – D3  .......................................................................... 0,35 kN/m 

o Diagonais – D4  .......................................................................... 0,62 kN/m 

o Diagonais – D5 ........................................................................... 0,82 kN/m 

o Montantes .................................................................................. 0,47 kN/m 

                                                        PP Total .................................................... . 12,18 kN/m 

− restantes cargas permanentes (RCP): 

o via férrea (carris + travessas) ..................................................... 1,29 kN/m  

o passeios laterais (UNP + placa tipo 2) ........................................ 0,39 kN/m  

                                              RCP Total ................................................. . 1,68 kN/m 

4.2.2 Ações variáveis 

As ações variáveis têm em consideração a utilização dada à ponte, a sua manutenção, as suas 

caraterísticas geométricas e estruturais, o seu traçado e a sua localização (região do país e 

altitude).  

4.2.2.1 Sobrecarga 

A sobrecarga ferroviária foi considerada de acordo com o EC1-2 (ponto 6.3.2) que preconiza o 

Modelo de Carga LM71 que representa o tráfego ferroviário normal nas linhas principais da ponte. 

O modelo divide-se em 4 cargas pontuais de 250 kN cada e cargas distribuídas de 80 kN/m de 

forma a simular a passagem do comboio. A Figura 19 esquematiza a disposição e os valores 

característicos do modelo de carga LM71. 



21 
 

 

Figura 19 - Disposição e valores característicos LM71 

4.2.2.2 Sobrecarga em caminho pedonal 

Paralelo à linha férrea encontra-se um passeio pedonal que, pela sua reduzida largura e distância 

à linha, indica ser um passeio de serviço. Segundo o EC1-2 deve ser caraterizado pela aplicação 

de uma carga uniformemente distribuída de 5 kN/m2. 

4.2.2.3 Coeficiente dinâmico 

As deformações e tensões estáticas em pontes ferroviárias são amplificadas por vários 

fenómenos dinâmicos como a velocidade a que a carga passa, a frequência a que passa e as 

imperfeiçoes e irregularidades tanto dos carris como das rodas do comboio. Assim, para que 

estes fatores sejam considerados, as cargas de tráfego verticais devem ser majoradas utilizando 

um coeficiente dinâmico   (Lebet & Hirt, 2013). Este coeficiente tem em consideração a 

frequência de manutenção dada à ponte, ou seja, à qualidade da via e neste caso particular é 

assumido que a manutenção da ponte é corrente, sendo o coeficiente dinâmico utilizado o  

Para o cálculo de  , o ponto 6.4.5 do EC1-2 estipula que deve ser utilizada a expressão (4.1) 

 

onde o valor do comprimento “determinante”, L, vária consoante o elemento estrutural em 

causa. Assim, para a análise longitudinal (caso 5.2 do Quadro 6.2, EC1-2) o valor  = 1,038, 

para o comprimento L = 52 m. Para o caso da análise transversal (caso 3.3 do Quadro 6.2, 

EC1-2 – “Carlingas como parte de um sistema em grelha, constituído por carlingas e longarinas 

contínuas de suporte de carris contínuos, L é duas vezes o comprimento da carlinga”) o valor 

 = 1,58 para um comprimento L = 7,6 m.  

4.2.2.4 Forças horizontais 

A passagem do comboio provoca, além de forças verticais, forças horizontais como é o caso da 

força de arranque e de frenagem, de 1000 kN e 2400 kN respetivamente, e ainda uma força 

centrifuga, que resulta do traçado da via e é estipulada no EC1-2, §6.5. Neste caso particular e 

uma vez que o traçado da ponte é em linha reta, o valor da força centrifuga é nulo.  

Φ3 =  
2,16

√LΦ − 0,2
+ 0,73 (4.1) 
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Outra força horizontal a ser considerada no caso de pontes ferroviárias, corresponde à força de 

lacete. Esta é uma força dinâmica que resulta dos movimentos feitos pelo comboio provocados 

pelas irregularidades dos carris e pela suspensão do comboio. De maneira a simplificar o modelo, 

é tida em conta uma força equivalente de 100 kN que é aplicada com direção perpendicular aos 

carris, como de mostra a Figura 20. De notar que nenhuma destas forças horizontais deve ser 

multiplicada pelo fator dinâmico  mas sim pelo coeficiente de α (coeficiente de “classificação 

de cargas verticais”), que neste caso toma o valor 1,0. 

 

 

Figura 20 - Força de lacete (Lebet & Hirt, 2013) 

4.2.2.5 Vento  

O impacto que a ação do vento tem sobre a ponte depende diretamente da geometria dos 

elementos constituintes assim como do seu grau de exposição, expresso pela velocidade base 

do vento.  

Desta forma, para quantificar esta ação é necessário ter em consideração a região onde a ponte 

se situa e a velocidade estipulada pelo Anexo Nacional do EC1-1-4 (EC1-1-4, 2010).  

A expressão (4.2) traduz a força exercida pelo vento na direção transversal ao seu traçado. 

 

Onde ρ é a massa volúmica do ar, cujo o valor recomendado pelo Anexo Nacional é de 

1,25 kg/m3, vb o valor de referência da velocidade do vento, C o coeficiente de força aerodinâmica 

para pontes e Aref,x área de referência. 

O valor de referência da velocidade do vento, vb, é calculado a partir da expressão (4.3). 

 

sendo Cdir e Cseason, respetivamente o coeficiente de direção e coeficiente de sazão; adotam-se 

valores unitários, recomendado EC1-1-4 §4.2. (nota 2 e 3).  

𝐹𝑤 =  
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑏

2 ∙ 𝐶 ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑥  (4.2) 

𝑣𝑏 =  𝐶𝑑𝑖𝑟 ∙ 𝐶𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 ∙ 𝑣𝑏,𝑜  = 1 ∙ 1 ∙ 27 = 27 𝑚/𝑠  (4.3) 
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O valor básico da velocidade de referencia do vento, vb,o, é de 27 m/s uma vez que a Ponte do 

Zêzere II está situada na região da beira baixa, considerada zona A pelo Anexo Nacional. 

O coeficiente de força aerodinâmica para pontes, C é uma multiplicação entre o coeficiente de 

exposição ce 2,2 e o coeficiente de força para a situação sem livre escoamento em torno das 

extremidades, cf,x, considerado 2,1.  

A área de referência, Aref,x, depende da altura do tabuleiro, dtot, e do seu comprimento, L, Aref,x = 

dtot∙L (=3,75x120 m). 

4.2.2.6 Variações de temperatura 

A temperatura do ar e o tempo de exposição ao sol são as variáveis que provocam a variação 

da temperatura numa ponte, sendo que essa variação é dependente das caraterísticas da ponte, 

por exemplo da geometria dos elementos e material constituinte, e até da sua ventilação. 

Depende também da localização da ponte e da sua orientação (Lebet & Hirt, 2013), (EC0, 2009). 

Assim, é possível dividir as variações de temperatura pelo seu tempo de exposição ao sol e à 

temperatura do ar, isto é, a variação de temperatura uniforme resulta de uma exposição anual e 

a variação de temperatura diferencial resulta de uma exposição diária.  

Para quantificar as variações de temperatura uniformes, o EC1-1-5 (EC1-1-5, 2009) no seu 

Anexo Nacional estipula que para a obtenção da variação de temperatura uniforme máxima, 

ΔTunif,e,máx, é necessário adicionar 15 ºC à temperatura máxima,Tmáx, da zona onde se encontra a 

ponte e para a variação  de temperatura uniforme mínima, ΔTunif,e,min, deve ser adicionado 3 ºC à 

temperatura mínima, Tmin, da zona.  

A zona em questão, já mencionada anteriormente, zona A, tem como temperaturas máximas e 

mínimas 45 ºC e -5 ºC respetivamente, mas, uma vez que estas temperaturas foram tiradas à 

cota zero e o tabuleiro da ponte se encontra à cota 428 m, é necessário fazer uma correção aos 

valores retirando 1 ºC a cada 100 m de altitude para a temperatura máxima e 0,5 ºC a cada 

100 m de altitude para a temperatura mínima. Assim, os valores das correções de temperaturas 

máximas e mínimas são respetivamente, 4,28 ºC e 2,14 ºC. 

Desta forma obtém-se,  

 

Para quantificar as variações de temperatura diferencial em tabuleiros de aço, o Anexo Nacional 

determina 18 ºC para variações de temperatura positivas ΔTM,heat, isto é, superfície superior mais 

quente, e 12 ºC para variações de temperatura negativas ΔTM,cool, isto é, superfície superior mais 

fria.  

∆𝑇𝑢𝑛𝑖𝑓,𝑒,𝑚𝑎𝑥 =  𝑇𝑚á𝑥 + 15 °𝐶 − 4,28 °𝐶 =  40,7 °𝐶  (4.4) 

∆𝑇𝑢𝑛𝑖𝑓,𝑒,𝑚𝑖𝑛 =  𝑇𝑚𝑖𝑛 + 3 °𝐶 − 2,14 °𝐶 =  −32,14 °𝐶 (4.5) 
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4.2.2.7 Neve 

Visto a neve ser um fenómeno meteorológico sazonal e depender da geometria da ponte, ou 

seja, de áreas onde a neve consegue ficar acumulada, o impacto que esta tem sobre a ponte, 

neste caso particular, é reduzido sendo assumido que a ação não ocorrerá em simultâneo com 

a passagem do comboio.  

Assim, admitindo esta ação como uma carga acidental, a sua quantificação segundo o EC1-1-3 

é tida segundo a expressão (4.6) 

 

Onde 𝜇𝑖 é o coeficiente de forma para a carga da neve e tem o valor de 0,8 e 𝑠𝑘  o valor 

característico da carga da neve ao nível do solo cujo valor varia consoante a zona onde a ponte 

se localiza, neste caso particular considera-se a zona Z1 que corresponde a um valor de 0,30 

para o coeficiente 𝐶𝑧 e H a altitude em metros. Aplicando a expressão (4.7) com H = 428 m, 

obtém-se 

 

E s = 0,42 kN/m2. 

4.2.2.8 Ação sísmica 

A ação sísmica não foi considerada na análise estrutural dado que a conceção estrutural da 

ponte existente presume uma restrição aos deslocamentos longitudinais e transversais da ponte 

nos pilares da mesma. Desta forma a ação sísmica introduz especialmente forças horizontais ao 

nível dos pilares e encontros, sendo importante para a verificação destas infraestruturas, o que 

já está fora do âmbito do trabalho.   

4.3 Combinação de ações 

De acordo com o EC0 (EC0, 2009) devem ser considerados um conjunto de combinações de 

ações definidas na referida norma. Nesta norma, estão definidas combinações de ações com 

probabilidade de atuarem em simultâneo sobre a estrutura num período de tempo pré-

estabelecido. Desta forma, e tendo em consideração as várias ações que podem ocorrer, a 

combinação de ações deve determinar os efeitos mais desfavoráveis para a estrutura.  

Assim, para o cálculo das combinações de ações fundamentais o EC0 apresenta a expressão: 

em que, 

𝑠 =  𝜇𝑖 ∙ 𝑠𝑘 (4.6) 

𝑠𝑘 =  𝐶𝑧 [1 + (𝐻 500⁄ )2] = 0,52 kN/m2 (4.7) 

𝑆𝑑 =  ∑ 𝛾𝑔𝑖𝑆𝐺𝑖,𝑘

𝑚

𝑖=1

+  𝛾𝑞  [𝑆𝑄𝑖,𝑘 +  ∑ Ψ0𝑖𝑆𝑄𝑗,𝑘

𝑚

𝑗=2

] (4.8) 
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SGi,k – esforços resultantes de ações permanentes consideradas com os seus valores 

característicos; 

SQi,k – esforço resultante da "ação variável base" tomada com o seu valor característico; 

SQj,k – esforços resultantes das restantes ações variáveis tomadas com os seus valores 

característicos; 

ϒgi – coeficiente para ações permanentes; 

ϒqi – coeficiente para ações variáveis; 

ψi – coeficiente de redução. 

Os coeficientes de segurança para ações permanentes, gi, e variáveis, q, considerados são os 

seguintes: 

• Peso próprio da estrutura  g=1,35 ou 1,00 

• Restantes cargas permanentes  g=1,35 ou 1,00 

• Ações variáveis   q=1,50 ou 0 

• Ações ferroviárias (LM71)  q=1,45 ou 0 

Os coeficientes de redução ψi são os constantes da Tabela 4 (EC0, 2009). 

Tabela 4 - coeficientes de redução ψi 

Ação 0 1 2 

Sobrecargas ferroviárias 0,8 0,8 0 

Variações de temperatura 0,6 0,6 0,5 

Ações do vento 0,75 0,5 0 

 

Após reunidas todas as ações a aplicar ao tabuleiro da ponte em estudo, utilizando a expressão 

(4.8) é possível organizar quatro combinações de ações a considerar na verificação da 

segurança, sendo estas resumidas na Tabela 5. 

Tabela 5 - Combinações de ações para a verificação da segurança última do tabuleiro 

Combinações de ações Ações Fator multiplicativo 

LM71 transversal 

Peso próprio estrutural 1,35 

Restantes cargas permanentes 
(passeio + via férrea) 

1,35/1,5 

Temperatura diferencial 0,9 

Comboio LM71 1,58x1,45 

Frenagem  1 

Força de Lacete 0,5 

LM71 longitudinal 

Peso próprio estrutural 1,35 

Restantes cargas permanentes 
(passeio + via férrea) 

1,35/1,5 
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Temperatura diferencial 0,9 

Comboio LM71 1,038x1,45 

Frenagem  1 

Vento 

Peso próprio estrutural 1,35 

Restantes cargas permanentes 
(passeio + via férrea) 

1,35/1,35 

Vento 1,5 

Temperatura 

Peso próprio estrutural 1,35 

Restantes cargas permanentes 
(passeio + via férrea) 

1,35/1,35 

Sobrecarga do passeio de serviço 1,2 

Temperatura diferencial 1,5 

Temperatura uniforme 1,5 

 

Admite-se que a ação do vento não ocorre em simultâneo com a passagem do comboio LM71 

assim como a ação da neve.  

Admite-se também que a carga do passeio não ocorre em simultâneo com a passagem do 

comboio LM71 uma vez que se trata de um passeio de serviço.  

4.4 Cálculo de resistências aos Estados Limites Últimos (ELU) 

Os estados limites últimos correspondem a um estado de colapso da estrutura ou parte desta. 

Desta forma, a verificação de segurança de uma estrutura metálica aos estados limites últimos, 

deverá incidir sobre um conjunto de verificações tanto ao nível do comportamento global da 

estrutura, como dos diferentes elementos e seções que os compões como a forma como os 

diferentes elementos se encontram ligados. Ou seja, é necessário verificar o comportamento 

global do tabuleiro, a resistência das seções transversais dos elementos, verificar a resistência 

dos elementos aos fenómenos de encurvadura (global e local) e verificar a resistência das 

ligações (Simões, 2007). 

4.4.1 Coeficientes parciais 

Para a avaliação de segurança aos estados limites últimos, os valores de cálculo das 

propriedades dos materiais, tensões nominais de cedência ou de rotura, fy e fu respetivamente, 

devem ser divididos por fatores parciais de segurança Mi. 

Assim, para a avaliação dos esforços resistentes os coeficientes de segurança parciais 

aplicados, segundo o EC3-1-1, foram os seguintes:  

• Resistência de seções transversais    M0 = 1,00 

• Resistência de elementos à encurvadura    M1 = 1,10 

• Resistência de elementos à tração em zonas com furos  M2 = 1,25 

• Resistência de ligações aparafusadas ou rebitadas  Mb = 1,25 
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4.4.2 Classificação de seções 

Os fenómenos de encurvadura local influenciam a capacidade de rotação e a resistência de uma 

seção quando submetida a tensões de compressão, assim, segundo o EC3-1-1 as seções 

dividem-se em 4 classes (Simões, 2007). 

Esta classificação depende das dimensões de cada elemento que compõem a seção (esbelteza), 

da sua tensão de cedência e se os elementos da seção são interiores ou salientes.  

Assim para o caso de flexão pura, a classe 1 determina que a seção pode atingir a resistência 

plástica e tem capacidade de rotação suficiente para formar uma rótula plástica. A classe 2 

determina que a seção pode atingir a resistência plástica, mas não pode garantir a formação de 

uma rótula plástica. A classe 3 determina que a seção pode atingir a resistência elástica e por 

fim, a classe 4 determina que a seção não consegue atingir a seção elástica devido à ocorrência 

de fenómenos de encurvadura local. 

No Quadro 5.2 do EC3-1-1, apresentam-se os limites de esbelteza para componentes internos e 

externos comprimidos, respetivamente.  

Numa fase inicial, as seções foram estudas assumindo que tinham instaladas uma compressão 

uniforme, situação mais condicionante, tendo em consideração uma análise plástica. Para 

seções cuja análise plástica demonstrava que nada se podia concluir, isto é, uma das 

componentes com uma classe superior a 2, foi necessário proceder a uma análise elástica 

considerando os esforços atuantes máximos a que os elementos estão sujeitos. Desta forma, foi 

possível classificar cada elemento da estrutura treliçada do tabuleiro como descrito na Tabela 6. 

Tabela 6 - Classe de elementos estruturais do tabuleiro original 

Elemento Tipo Classe do Elemento 

Cordas Sup./Inf. 1 3 

 2 3 

 3 3 

 4 3 

 5 3 

Diagonais 1 1 

 2 1 

 3 1 

 4 2 

 5 1 

Carlingas  3 

Longarinas  3 

Contraventamento  1 

Montantes  3 
 

De notar que a classificação de uma seção é a maior das classes dos seus elementos 

comprimidos, e a classificação de uma barra é a maior das classes das suas seções. 
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No caso de estudo, os elementos estruturais do tabuleiro são maioritariamente de classe 3, pelo 

que em geral foi utilizada uma avaliação elástica das resistências dos elementos. 

4.4.3 Resistência das seções transversais 

Para o cálculo dos esforços resistentes é seguida a regulamentação europeia EC3-1-1 e os 

esforços são analisados tanto em separado (axial, corte e flexão) como combinados.  

4.4.3.1 Esforço axial  

A resistência à tração é dada pelo menor valor entre a resistência plástica total da seção (4.9) e 

a resistência última na zona de ligação aparafusada (4.10).   

 

sendo A a área da secção transversal e Anet a secção efetiva descontando os furos para as 

ligações. 

4.4.3.2 Esforço transverso 

O cálculo da resistência de uma seção transversal ao esforço transverso é dado pela expressão 

(4.11) 

 

onde Av é a área de corte. 

Para almas muito esbeltas e não reforçadas (d/tw > 69 ), é necessário calcular a resistência ao 

corte tendo em conta a possibilidade de a alma instabilizar localmente. 

4.4.3.3 Momento fletor 

Uma secção transversal submetida a flexão segue a expressão (4.12) para o cálculo do momento 

resistente Mc, Rd. 

 

onde W é o módulo plástico de flexão, Wpl, para secções da Classe 1 e 2, ou módulo elástico de 

flexão, Wel, para secções de Classe 3, e o módulo elástico de flexão mínimo da seção efetiva 

reduzida, Weff,min, para as seções de Classe 4. 

Para secções em I, H ou secções em U e quando o nível de esforço transverso é elevado (VEd > 

0,5Vpl,Rd), o momento fletor resistente deve ser reduzido pela tensão de cedência ao longo da 

área de corte dado por 𝑓′𝑦 (4.13): 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴 ∙  𝑓𝑦 𝛾𝑀0⁄  (4.9) 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 0,9 ∙ 𝐴𝑛𝑒𝑡 ∙  𝑓𝑢 𝛾𝑀2⁄  (4.10) 

𝑉𝑅𝑑 =  𝐴𝑣(𝑓𝑦 √3⁄ ) 𝛾𝑀0⁄   (4.11) 

𝑀𝑐,𝑅𝑑 =  𝑊 ∙ 𝑓𝑦 𝛾𝑀0⁄  (4.12) 
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Caso contrário, a interação com o esforço transverso pode ser desprezada.  

4.4.4 Resistência à encurvadura de um elemento 

A resistência à encurvadura de elementos comprimidos segue a regulamentação europeia 

Eurocódigo 3-1-1. 

4.4.4.1 Elementos sujeitos a compressão uniforme 

A resistência de um elemento à compressão uniforme, Nb,Rd, tem de ser verificada em relação à 

encurvadura, sendo necessário calcular o coeficiente de redução para o modo de encurvadura 

relevante 𝜒. 

 

𝜒 sendo o fator de redução para ter em conta a instabilidade lateral, para a verificação de 

segurança toma-se o valor mínimo resultante da encurvadura considerada nos dois planos 

transversais correspondentes aos eixos principais da seção transversal. 

Este fator obtém-se pela expressão (4.17) : 

 

Para o cálculo da resistência do elemento à encurvadura foi considerada a curva de interação c, 

uma vez que todos os perfis estruturais do tabuleiro são perfis compostos (Design of axially 

loaded columns, 2016). 

No tabuleiro em estudo, poucos são os elementos que verificam a condição NEd ≤ NRd mas, uma 

vez que a ponte foi projetada e concebida na década de 1890, é compreensível que esta 

verificação não seja satisfeita, dado que as cargas atuantes e as combinações de ações tidas 

em conta na época eram inferiores às consideradas nos regulamentos atuais.   

𝑓′𝑦 = (1 − 𝜌)𝑓𝑦 (4.13) 

𝜌 = (2𝑉𝐸𝑑 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 − 1⁄ )
2
 (4.14) 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑦 𝛾𝑀1⁄                para seções de Classes 1, 2 e 3 (4.15) 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒 ∙ 𝐴𝑒𝑓𝑓 ∙  𝑓𝑦 𝛾𝑀1⁄         para seções de Classe 4 (4.16) 

𝜒 =
1

Φ + √Φ2 − �̅�2
≤ 1 (4.17) 

Φ = 0,5[1 + 𝛼 (�̅� − 0,2) + �̅�2] 𝑐𝑜𝑚 𝛼 = 0,49 (𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑐) (4.18) 

�̅� = √
𝐴∙𝑓𝑦

𝑁𝑐𝑟
  para seções de Classes 1, 2 e 3 (4.19) 

�̅� = √
𝐴𝑒𝑓𝑓∙𝑓𝑦

𝑁𝑐𝑟
  para seções de Classe 4 (4.20) 
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4.4.4.2 Elementos sujeitos a momentos fletores 

Para o cálculo do momento fletor resistente Mb,rd de um elemento, o EC3-1-1 preconiza a 

expressão (4.21). 

 

Onde W é o módulo de flexão, elástico ou plástico consoante a classe do elemento e χLT o fator 

de redução que tem em conta a instabilidade por torsão lateral. Para o cálculo deste valor o EC3-

1-1 sugere a expressão (4.22). 

 

sendo Mcr o momento critico elástico provocado por encurvadura por torção lateral. 

 

4.4.4.3 Verificação de segurança de um elemento 

Para um elemento verificar a segurança segundo o EC3-1-1, o valor de cálculos dos esforços 

atuantes deve ser inferior ao valor de calculo dos esforços resistentes e uma vez que ocorrem 

esforços combinados, a verificação de segurança dos elementos estruturais é feita considerando 

a interação de esforços (axiais, corte e flexões) conforme as expressões (4.25) e (4.26) do EC3-

1-1: 

onde:  

𝑀𝑏,𝑅𝑑 =  𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑊 ∙ 𝑓𝑦 𝛾𝑀0⁄  (4.21) 

𝜒𝐿𝑇 =
1

Φ𝐿𝑇 + √Φ𝐿𝑇
2 − �̅�𝐿𝑇

2

≤ 1 
(4.22) 

Φ𝐿𝑇 = 0,5[1 + 𝛼 (�̅�𝐿𝑇 − 0,2) + �̅�𝐿𝑇
2 ] 𝑐𝑜𝑚 𝛼 = 0,49 (𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑐) (4.23) 

�̅�𝐿𝑇 = √
𝑊𝑦∙𝑓𝑦

𝑀𝑐𝑟
   (4.24) 

𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑦𝑁𝑅𝑘 𝛾𝑀1⁄
+ 𝑘𝑦𝑦

𝑀𝑦,𝐸𝑑 + ∆𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝛾𝑀1⁄
+ 𝑘𝑦𝑧

𝑀𝑧,𝐸𝑑 + ∆𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝛾𝑀1⁄
≤ 1,0 (4.25) 

𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑧𝑁𝑅𝑘 𝛾𝑀1⁄
+ 𝑘𝑧𝑦

𝑀𝑦,𝐸𝑑 + ∆𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝛾𝑀1⁄
+ 𝑘𝑧𝑧

𝑀𝑧,𝐸𝑑 + ∆𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝛾𝑀1⁄
≤ 1,0 (4.26) 

NEd, My,Ed e Mz,Ed valores de cálculo do esforço axial de compressão atuante e dos momentos 

fletores máximos atuantes em torno de y e z respetivamente; 

ΔMy,Ed e ΔMz,Ed momentos devidos à variação do centro de gravidade para seções de 

Classe 4; 
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A interação com o esforço transverso é considerada sempre que o valor do esforço transverso 

atuante for superior a metade do valor do esforço transverso resistente através da redução da 

tensão de cedência na área de corte, como falado anteriormente. 

 

4.4.5 Resistência de ligações rebitadas/aparafusadas 

Para a verificação de segurança das ligações foram calculados os esforços resistentes dos 

rebites, e dos parafusos, de acordo com o Eurocódigo EC3-1-8, cuja metodologia se indica de 

seguida. A notação utilizada é explicita na lista inicial do documento.   

Resistência ao corte de rebites e parafusos correntes por plano de corte 

 

Para rebites e parafusos correntes com classes 4.6, 5.6 ou 8.8, o valor de αv é de 0,6. Caso 

contrário será de 0,5. 

A área As representa no caso dos rebites a área do furo do mesmo, no caso de parafusos, a área 

de tração.  

Resistência ao corte de parafusos pré-esforçados por plano de corte 

 

Resistência à tração de rebites e parafusos por plano de corte 

 

 

 

𝜒𝑦 e 𝜒𝑧 fatores de redução devido à encurvadura por flexão em torno de y e z 

respetivamente (expressão (4.17)); 

𝜒𝐿𝑇 fator de redução devido à encurvadura lateral (expressão (4.22)); 

kyy, kyz, kzy e kzz fatores de interação dependentes dos fenómenos de instabilidade e de 

plasticidade envolvidos, Anexo A ou Anexo B do EC3-1-1. 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 =  
𝛼𝑣 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝑠

𝛾𝑀2

  (4.27) 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 =  
𝑘𝑠 ∙ 𝜇

𝛾𝑀2

 ∙ 𝐹𝑝,𝐶   (4.28) 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =  
0,9 ∙ 𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝑠

𝛾𝑀2

  (4.29) 
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Resistência ao escorregamento de rebites por plano de corte 

 

Assim, para a avaliação dos esforços resistentes das ligações os coeficientes de segurança 

parciais aplicados, segundo o NP EN 1993-1-8, foram os seguintes:  

• Resistência de ligações ao corte e tração   M2 = 1,25 

• Resistência de ligações ao escorregamento    M3 = 1,25 

• Resistência de ligações ao escorregamento em serviço  M3,ser = 1,10 

 

4.5 Análise de resultados 

4.5.1 Verificação de segurança a seções estruturais  

Seguindo a metodologia descrita no §4.4.3 foram calculados os valores de dimensionamento dos 

diferentes esforços resistentes a cada seção dos elementos estruturais, apresentados na Tabela 

7. 

Tabela 7 – Valores de resistência das seções do tabuleiro original segundo o EC3-1-1 

Elemento 
  NT,Rd e NC,Rd [kN] V2,Rd [kN] V3,Rd [kN] MC,2,Rd [kNm] MC,3,Rd [kNm] 

 (6.2.3) e (6.2.4) (6.2.6) (6.2.6) (6.2.5) (6.2.5) 

Corda Sup./Inf. 1 2438,00 569,01 702,59 132,25 55,66 

 2 3174,00 595,43 1117,83 141,22 104,65 

  3 3910,00 618,80 1516,60 147,66 153,87 

 4 4646,00 642,31 1907,67 153,18 202,86 

  5 5382,00 667,01 2293,96 158,24 251,85 

Diagonais 1 1414,50 497,96 378,45 118,68 28,06 

  2 1345,50 478,05 358,53 107,87 25,07 

 3 954,96 334,63 254,96 67,62 16,10 

  4 1700,16 446,18 350,04 158,93 29,44 

 5 2233,25 597,56 472,07 221,26 43,70 

Longarinas   2265,50 553,60 533,82 468,51 39,10 

Carlingas  3071,42 596,89 855,57 771,19 78,66 

Montantes   1276,27 2,04 2,36 0,11 - 
 

Assim, e utilizando as expressões do capítulo 6.2 do EC3-1-1, enumeradas na Tabela 7, é 

possível proceder à verificação de segurança aos estados limites últimos do caso de estudo.  

Nesta verificação de segurança das seções transversais foram tidas em conta os esforços 

atuantes máximos e mínimos de cada elemento. Estes esforços assim como os seus diagramas 

𝐹𝑠,𝑅𝑑 =  
𝜇(𝐹𝑝,𝐶 − 0,8𝐹𝑡,𝐸𝑑 )∙𝐴𝑠

𝛾𝑀3
 , 𝐹𝑠,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟𝑣 =  

𝜇(𝐹𝑝,𝐶 − 0,8𝐹𝑡,𝐸𝑑,𝑠𝑒𝑟𝑣  )∙𝐴𝑠

𝛾𝑀3,𝑠𝑒𝑟𝑣
 (4.30) 

𝐹𝑝,𝐶 =  0,7 ∙  𝑓𝑢𝑏 ∙ 𝐴𝑠 (4.31) 
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de esforços podem ser consultados no Anexo A. Desta forma, é possível concluir que foram 

poucas as seções que verificaram a segurança, como é possível confirmar na Tabela 8.  

Tabela 8 - Verificação de segurança das seções, segundo o EC3-1-1 

Elemento Tipo nT nC v2,máx v2,min v3,máx v3,min m2,máx m2,min m3,máx m3,min 

Corda Inferior 1 1,13 1,13 0,03 0,03 - - 0,02 0,03 1,07 0,87 

  2 1,14 1,13 0,04 0,04 - - 0,08 0,07 0,55 0,45 

  3 -0,69 0,77 0,03 0,04 - - 0,11 0,08 0,42 0,28 

  4 0,59 0,58 0,04 0,03 - - 0,11 0,04 0,22 0,21 

  5 0,23 0,91 0,11 0,11 - - 0,12 0,11 0,19 0,82 

Corda Superior 1 1,10 1,13 0,02 0,02 0,03 0,01 0,14 0,18 0,72 0,51 

  2 1,02 1,23 0,03 0,03 - - - - 0,41 0,62 

  3 0,78 1,32 0,03 0,02 - - - - 0,40 0,40 

  4 0,69 0,55 0,01 0,03 - - - - 0,17 0,29 

  5 0,98 0,11 0,01 0,01 - - - - 0,02 0,27 

Diagonais 1 -0,04 1,12 - - - - - - 0,06 - 

  2 0,91 0,83 - - - - - - - - 

  3 1,00 0,92 - - - - - - 0,07 - 

  4 1,10 0,93 - - - - - - 0,07 - 

  5 0,70 1,11 - - - - - - 0,06 - 

Longarinas  0,11 0,74 1,20 1,04 0,27 0,51 0,34 0,27 9,54 14,31 

Carlingas  0,10 0,06 1,12 1,13 0,11 0,09 0,19 0,08 13,86 1,67 

Montantes  0,44 1,40 0,60 0,59 0,05 0,04 1,84 2,05 - - 

 

Analisando a Tabela 8 é possível concluir que as cordas e diagonais não verificam à compressão 

e tração, isto é, rácios superiores a 1,0, verificando nos restantes esforços com a exceção da 

corda inferior com apenas uma chapa de 8 mm no seu banzo, que também não verifica aos 

momentos fletores no seu eixo 3. 

Os elementos estruturais da grelha ferroviária (longarinas, carlingas e contraventamento) não 

verificam ao corte e aos momentos fletores com rácios muito elevados, mas demonstram ter uma 

boa resistência à compressão e tração como se pode verificar na Tabela 8. 

A seção dos montantes demonstra grande deficiência de resistência à compressão e aos 

momentos fletores, principalmente no eixo fraco, com rácios também elevados.  

4.5.2 Verificação de segurança a elementos estruturais 

Para o cálculo da resistência de um elemento aos vários valores de dimensionamento dos 

diferentes esforços resistentes seguiu a metodologia descrita no §4.4.4, e apresentados nas 

Tabela 9 e Tabela 10. 
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Tabela 9 - Valores de resistência à encurvadura de elementos uniformes comprimidos, segundo EC3-1-1 

Elemento  Npl [kN] Ncr,2 [kN] 𝝀𝟐
̅̅ ̅ φ2 χ2 Nrd,2 [kN] Ncr,3 [kN] 𝝀𝟑

̅̅ ̅ φ3 χ3 Nrd,3 [kN] 

Corda 
Superior 

1 2216,4 31340,6 0,27 0,55 0,97 2142,1 6569,2 0,58 0,76 0,93 2063,5 

2 2885,5 35720,1 0,28 0,56 0,96 2761,9 12454,1 0,48 0,68 1,03 2885,5 

3 3554,5 38867,8 0,30 0,57 0,95 3369,4 18339,0 0,44 0,66 1,08 3554,5 

4 4223,6 41605,0 0,32 0,58 0,94 3968,6 24087,1 0,42 0,64 1,11 4223,6 

5 4892,7 44068,4 0,33 0,59 0,93 4560,7 29972,0 0,40 0,63 1,12 4892,7 

Corda 
Inferior 

1 2216,4 31340,6 0,27 0,55 0,97 2142,1 6569,2 0,58 0,76 0,93 2063,5 

2 2885,5 35720,1 0,28 0,56 0,96 2761,9 12454,1 0,48 0,68 1,03 2885,5 

3 3554,5 38867,8 0,30 0,57 0,95 3369,4 18339,0 0,44 0,66 1,08 3554,5 

4 4223,6 41605,0 0,32 0,58 0,94 3968,6 24087,1 0,42 0,64 1,11 4223,6 

5 4892,7 44068,4 0,33 0,59 0,93 4560,7 29972,0 0,40 0,63 1,12 4892,7 

Diagonais 

1 1285,9 3631,3 0,60 0,77 0,79 1013,7 318,7 2,01 2,96 0,24 307,4 

2 1223,2 3151,7 0,62 0,80 0,77 943,9 269,0 2,13 3,25 0,22 267,0 

3 868,1 1712,9 0,71 0,88 0,72 622,7 153,7 2,38 3,86 0,18 160,4 

4 1545,6 5275,6 0,54 0,73 0,82 1266,8 344,6 2,12 3,21 0,22 340,9 

5 2030,2 7742,1 0,51 0,71 0,84 1697,7 566,4 1,89 2,71 0,26 530,3 

Longarinas 2059,5 65692,1 0,18 0,51 1,01 94,3 1095,3 1,37 1,73 0,41 850,6 

Carlingas 2792,2 75828,2 0,19 0,52 1,00 94,3 1616,6 1,31 1,64 0,44 1219,6 

Montantes 1160,2 395,4 1,71 2,34 0,25 295,3 14575,4 0,28 0,56 1,31 1160,2 
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Tabela 10 - Valores de resistência à encurvadura de elementos uniformes em flexão segundo EC3-1-1 

Elemento   Mcr [kNm] Mrd,3 [kNm] λ3 NOR. φ3 χ3 Mb,rd,3 [kNm] Mrd,2 [kNm] 

Corda 
Superior 

1 1094,2 50,6 0,22 0,53 0,99 50,2 120,2 

2 1571,8 95,1 0,25 0,54 0,98 92,9 128,4 

3 4137,9 139,9 0,18 0,51 1,01 139,9 134,2 

4 5573,3 184,4 0,18 0,51 1,01 184,4 139,3 

5 9106,0 229,0 0,16 0,50 1,02 229,0 143,9 

Corda 
Inferior 

1 1161,3 50,6 0,21 0,52 1,00 50,4 120,2 

2 1590,6 95,1 0,24 0,54 0,98 93,0 128,4 

3 2783,4 139,9 0,22 0,53 0,99 138,2 134,2 

4 4490,1 184,4 0,20 0,52 1,00 184,2 139,3 

5 8984,6 229,0 0,16 0,50 1,02 229,0 143,9 

Diagonais 

1 139,4 25,5 0,43 0,65 0,88 22,5 107,9 

2 123,7 22,8 0,43 0,65 0,88 20,1 98,1 

3 63,2 14,6 0,48 0,68 0,85 12,5 61,5 

4 197,1 26,8 0,37 0,61 0,91 24,5 144,5 

5 349,8 39,7 0,34 0,59 0,93 37,0 201,1 

Longarinas 374,9 35,5 0,31 0,57 0,95 33,6 425,9 

Carlingas   1266,8 71,5 0,24 0,54 0,98 70,1 701,1 

Montantes 368,5 - - - - - 0,1 
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Desta forma, e utilizando as expressões da seção 6.3 do EC3-1-1, é possível proceder à 

verificação de segurança dos elementos aos estados limites últimos do caso de estudo.  

Nesta verificação de segurança aos elementos foram tidas em conta os esforços atuantes 

máximos e mínimos de cada elemento, apresentados no Anexo B. Desta forma, é possível 

concluir que também foram poucas as seções que verificaram a segurança, como é possível 

confirmar na Tabela 11.  

Tabela 11 - Verificação de segurança de elementos, segundo o EC3-1-1 

Elemento nT,3 nC,3 nT,2 nC,2 m2,máx m2,min m3,máx m3,min 

Corda Superior 

1 1,28 1,29 1,33 1,33 0,03 0,03 1,18 0,96 

2 1,30 1,30 1,25 1,25 0,08 0,08 0,61 0,51 

3 0,80 0,90 0,76 0,85 0,13 0,08 0,47 0,30 

4 0,69 0,68 0,65 0,64 0,12 0,05 0,24 0,23 

5 0,27 1,07 0,25 1,00 0,13 0,12 0,21 0,90 

Corda Inferior 

1 1,26 1,29 1,31 1,34 0,15 0,20 0,79 0,56 

2 1,18 1,41 1,13 1,35 -- - 0,46 0,69 

3 0,91 1,53 0,86 1,45 - - 0,45 0,45 

4 0,81 0,65 0,76 0,61 - - 0,19 0,32 

5 1,16 0,13 1,08 0,12 - - 0,03 0,29 

Diagonais 

1 0,05 1,56 0,17 5,15 - - 0,08 - 

2 1,30 1,19 4,61 4,20 - - - - 

3 1,54 1,41 5,96 5,47 - - 0,09 - 

4 1,48 1,25 5,51 4,64 - - 0,09 - 

5 0,92 1,46 2,95 4,67 - - 0,07 - 

Longarinas  - - 0,28 1,96 0,37 0,30 11,11 16,66 

Carlingas  - - 0,26 0,14 0,21 0,09 15,54 1,87 

Montantes   1,89 6,06 0,48 1,54 2,02 2,25 - - 

 

De notar que esta verificação ainda não tem em consideração os fatores k das expressões de 

interação (4.25) e (4.26), visto ser uma verificação preliminar.  

Mas, de qualquer forma, é já possível concluir que todos os elementos não verificam a 

segurança. De notar que a maioria dos elementos têm esbeltezas normalizadas elevadas o que, 

consequentemente, conduz a fatores de redução devido à encurvadura muito elevados. Os 

fatores 𝑘 também são nestes casos muito elevados.  

Assim, é possível concluir que antes de avançar para a análise à fadiga, deve ser estudada uma 

solução de reforço do tabuleiro generalizado da ponte.  

Foi ainda feita uma análise complementar aos momentos críticos de alguns elementos estruturais 

de forma a poder comparar valores e entender melhor os resultados obtidos a partir do programa 

de elementos finitos utilizado (SAP2000) para as análises anteriormente feitas.  
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Para esta análise complementar foi utilizado um programa que analisa especificamente a 

encurvadura lateral de vigas com diferentes seções e condições de apoio, o LTBeam (CTICM, 

2016).  

Ao contrário do SAP2000, o LTBeam não permite a análise de seções transversais compostas, 

desta forma, foram consideradas seções aproximadas. Para a análise no LTBeam foram ainda 

consideradas condições de apoio “perfeitas” (viga bi-apoiada), enquanto que no SAP2000 os 

elementos encontram-se ligados entre si, sujeito aos diagramas de momentos fletores variáveis 

ao longo do comprimento da barra. 

Como exemplo ilustrativo desta análise na Figura 21 encontram-se as condições de apoio 

consideradas no LTBeam assim como o momento fletor unitário aplicado na corda superior com 

5 chapas de 8 mm no seu banzo.   

 

Figura 21 - Pressupostos da análise LTBeam à corda superior 5 

 

A Figura 22 mostra o primeiro modo de encurvadura lateral da corda. Na Tabela 12 são 

comparados os valores retirados de ambos os programas. 
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Figura 22 - Encurvadura corda superior do tipo 5 obtido pelo programa LTBeamN 

Tabela 12 – Momentos fletores críticos, LTBeam vs SAP2000 

Elemento Tipo LTBeam - Mcr [kNm] SAP2000 - Mcr [kNm] 

Corda Superior 1 2250,2 1094,2 

  2 4436,3 1571,8 

  3 6661,1 4137,9 

  4 9239,5 5573,3 

  5 12123 9105,9 

Corda Inferior 1 2250,2 1161,3 

  2 4436,3 1590,6 

  3 6661,1 2783,4 

  4 9239,5 4490,1 

  5 12123,0 8984,6 

Longarinas  313,7 374,9 

Carlingas  732,7 1266,8 
 

Desta forma, e como seria de esperar, os resultados retirados para as cordas superiores, a partir 

do LTBeam são superiores que no SAP2000 e o caso contrário acontece na grelha ferroviária 

que tem ligações mais rígidas que as ligações bi-rotuladas consideradas no LTBeam.  

4.5.3 Verificação de segurança a ligações rebitadas/aparafusadas 

O tabuleiro em estudo é composto por ligações rebitadas, e com o seu reforço, alguns destes 

rebites serão substituídos, assim como as ligações. Desta forma, é necessário proceder à 

verificação de segurança das mesmas. 

Os rebites podem ser comparados a parafusos não pré-esforçados (DiBattista, Adamson, & 

Kulak, 1998) de classe 4.6, como referido na seção 2.3 da presente dissertação. Os parafusos 

que substituam rebites, mas que se mantenham as ligações originais serão de classe 8.8 e não 

pré-esforçados. As ligações completamente novas serão compostas por parafusos pré-

esforçados de classe 8.8.  

Na Tabela 13 e na Tabela 14 encontram-se descritos os valores de resistência do aço de ambas 

classes e ainda as dimensões dos 2 tipos de parafusos que são utilizados. 
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Tabela 13 - Valores de resistência do aço das ligações aparafusadas e rebitadas 

Classe fyb [MPa] fub [MPa] 

4.6 240 400 

8.8 640 800 

 

Tabela 14 - Dimensões dos rebites e dos parafusos utilizados 

 d [mm] d0 [mm] A [mm2] As [mm2] 

M20 20 22 314,16 245 

M22 22 24 380 303 
 

Nestas tabelas d designa o diâmetro nominal do parafuso (diâmetro do liso), d0 o diâmetro do 

furo para furos normais, A área nominal do parafuso (área do liso) e 𝐴s a área do núcleo do 

parafuso, isto é, área da zona roscada. Para os rebites será considerada a área nominal, a área 

do liso, ao contrário dos parafusos que será considerado a área 𝐴s.  

A verificação de segurança a ligações segundo o EC3-1-8 pode ser dividida pelo tipo de 

resistência a que o parafuso ou rebite é sujeito, ou seja, ao corte ou à tração. Pode ainda ser 

dividido por categorias, sendo que estas categorias se dividem pelo corte e tração. 

Na presente dissertação serão verificadas as categorias A, e C ao corte e a categoria D e E à 

tração. Sendo que a categoria A corresponde à resistência ao esmagamento de rebites ao ELU 

e a categoria C a resistência que a ligação pré-esforçada tem ao escorregamento no ELU.  A 

categoria D e E correspondem à resistência à tração de ligações não pré-esforçadas e pré-

esforçadas respetivamente.  

Deste modo, a Tabela 15 ilustra as verificações a serem realizadas.  

Tabela 15 - Verificações a ligações aparafusadas e rebitadas a realizar 

Corte 

Categoria Verificação de Segurança 

A 
Fv,Ed ≤ Fv,Rd 

Fv,Ed ≤ Fb,Rd 

C 
Fv,Ed ≤ Fs,Rd 

Fv,Ed ≤ Fb,Rd 

Tração 

D Ft,Ed ≤ Ft,Rd 

E Ft,Ed ≤ Ft,Rd 

 

Conhecidas as verificações a serem feitas, na Tabela 16 encontram-se os valores dos esforços 

resistentes calculados para os rebites e parafusos com as propriedades da Tabela 13 e Tabela 

14. 
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Tabela 16 - Esforços resistentes de rebites e parafusos 

Ligação Classe rebite/paraf. Esforço resistente [kN] 

Rebitada originais 4.6 M20 
Fv,Rd 60,32 

Ft,Rd 90,48 

Rebitada c/ 
parafusos novos 

8.8 M20 
Fv,Rd 120,64 

Ft,Rd 180,96 

Aparafusada nova 8.8 M22 
Fv,Rd 116,35 

Ft,Rd 174,53 

 

Na Tabela 17 encontram-se os valores de esforços atuantes ao corte no estado limite último dos 

nós de ligação que são estudos de seguida. 

Tabela 17 - Esforços atuantes de corte nos nós, em ELU 

Nós FV,Ed [kN] nº reb/paraf ∙ Sup. Corte FV,Ed/reb/sup.corte [kN] 

1 507,19 30 17 

2 465,61 17 27 

3 86,66 11 8 

4 53,65 11 5 

5-ch1 727,43 16 45 

5-ch2 739,31 20 37 

 

Em estado limite último, a única ligação dos nós em estudo que tem esforço atuante à tração é 

a ligação à carlinga, isto é, o nó 5. Na Tabela 18 é possível verificar que o valor atuante por 

parafuso é reduzido.  

Tabela 18 - Esforços atuantes à tração nos nós, em ELU 

Nós VEd,máx [kN] VEd,min [kN] ΔV [kN] nº reb/paraf ∙ Sup. Corte FT,Ed/rebite/sup.corte [kN] 

5 4,01 -5,67 7,41 16 0,46 

 

Após analisadas as Tabela 17 e Tabela 18 é possível concluir que os rebites e parafusos dos 

nós em estudo verificam a segurança ao estado limite último. De qualquer forma torna-se 

necessário o estudo de uma solução generalizada de reforço dos elementos do tabuleiro. No 

caso da grelha ferroviária, dadas as grandes deficiências encontradas optou-se pela substituição 

integral por perfis e ligações novos.  
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5 Solução de reforço do tabuleiro 

Conforme referido anteriormente, a estrutura existente não respeita as atuais exigências 

regulamentares. Como tal, é necessário estudar uma solução de reforço que permita ultrapassar 

as deficiências de resistência que foram identificadas. 

Dada a configuração estrutural da ponte, as propriedades das seções existentes e em especial 

a esbelteza dos elementos estruturais que compõem o tabuleiro, propõe-se que o reforço seja 

materializado através da adição de chapas de aço nos elementos em que tal seja admissível. 

Nos casos em que não será possível proceder à adição de chapas de aço, será proposto a 

substituição dos elementos por outros perfis com geometria semelhante e um material de maior 

resistência. 

 

5.1 Caraterização mecânica do reforço 

As caraterísticas do aço devem seguir as normas europeias EN 10025 e EN 10210, 

respetivamente para perfis, chapas e tubos laminados quente (Reis, 2008). Assim, para chapas 

de reforço em diagonais, cordas e montantes o aço utilizado será utilizado o aço S235 J2, de 

forma a ter uma caraterística semelhante ao aço do perfil que se está a reforçar. Para o caso de 

perfis novos como é o caso das longarinas, carlingas e contraventamentos utiliza-se um aço que 

garanta maior resistência à fadiga e a roturas frágeis, o aço S355 J2.  

No que se refere a ligações, para a substituição de rebites é o aço a utilizar terá uma tensão de 

cedência fyk superior a 300 MPa e tensão à rotura fuk superior a 500 MPa o que equivale à classe 

5.6 de parafusos. Nos casos de substituição integral da ligação, os parafusos deverão ser da 

classe 8.8.  

5.2 Solução de reforço de elementos 

Assim, no plano longitudinal, as diagonais de treliça foram reforçadas pela adição de chapas no 

topo de ambos os banzos como descrito na Tabela 19.  

Tabela 19 - Reforço de diagonais 

Tipo de diagonais Geometria Reforço Seção tipo 

1 250x95x15 ch160x30 

 

2 240x90x15 ch160x25 

3 210x80x12 ch160x25 

4 2L90x90x12+ch280x12 ch160x30 



42 
 

5 2L100x100x14+ch300x15 ch160x30 

 
 

As cordas, superiores e inferiores, analisadas por módulo de treliça e de forma individual, foram 

dispostas a um reforço por chapas de 8 mm no topo do banzo, isto é, em todo o comprimento da 

corda (120 m) é feito um reforço tipo cobre-junta gradual com a quantidade de chapas 

necessárias de forma a garantir a segurança do elemento. A Tabela 20 demonstra a seção tipo 

das cordas com 9 chapas de reforço e a Figura 23 esquematiza este reforço indicando o número 

de chapas de reforço de cada módulo. Este método de reforço é semelhante ao esquema de 

sobreposição de chapas que já existia nas cordas originais.  

Tabela 20 – Reforço das cordas 

  Elemento Seção tipo 

Corda 

Inf./Sup. 

 
 

 

 

Figura 23 – Esquema em alçado do reforço estrutural do tabuleiro com indicação do número de chapas de 
reforço 

Os montantes foram reforçados adicionando chapas aos topos dos banzos e a ambos os lados 

da alma do montante. Na alma foram colocadas chapas de 6 mm de espessura e nos banzos 

chapas de 40 mm de espessura, como ilustra a Figura 24.  
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Figura 24 - Corte transversal do reforço tipo dos montantes 

Transversalmente, ao nível da corda inferior, na grelha de apoio da via férrea decidiu-se a 

substituição integral dos elementos constituintes. As longarinas foram substituídas por perfis 

HEA500, as carlingas por perfis HEB600 e os contraventamentos por perfis T obtidos a partir de 

HEB240. Foi ainda colocado uma triangulação adicional entre as longarinas, para aumentar a 

resistência destas à compressão quando são solicitadas à frenagem, com perfis L80x80x10 

como ilustrado na Figura 25. 

 

 

Figura 25 - Pormenor de reforço das longarinas 

Foi ainda adicionada uma ligação que fixa esta grelha ferroviárias ao encontro do lado da Guarda, 

simulando um apoio móvel unidirecional para as ações lentas resultantes das variações de 

temperatura, mas que absorva as ações rápidas resultantes da frenagem longitudinal dos 

comboios.   

5.3 Estudo da corda superior 

Para a análise e verificação de segurança global da estrutura foi necessário estudar a 

encurvadura das cordas, em especial da corda superior uma vez que esta não se encontra 

contraventada fora do plano de treliça ao longo dos 120 m de desenvolvimento do tabuleiro. 

Assim, para calcular o comprimento de encurvadura da corda superior comprimida foi utilizada a 

analogia de uma viga em fundação elástica comprimida sujeita a carga de compressão crescente 

ao longo de cada vão, Figura 26. 
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Figura 26 - Modelo de fundação elástica 

Assumindo simplificadamente e do lado da segurança que esta compressão é uniforme, pode 

utilizar-se a fórmula de Engesser para estimar a carga crítica da corda superior, pela expressão 

(5.1), em que 𝛽 representa a rigidez uniforme da “fundação” obtida a partir da rigidez fora do 

plano de cada módulo de treliça 𝑘 (sendo 𝛽 = 𝑘/𝑎, 𝑎 distância entre montantes da treliça e 𝐸𝐼𝑧 a 

rigidez de flexão da corda superior para “fora do plano”): 

 

Para calcular a rigidez do troço (𝑘), é aplicada uma carga transversal num nó de meio vão da 

treliça e retirado o deslocamento transversal correspondente, uma vez que 𝑘 = 𝐹/𝛿 (num modelo 

em que a rigidez de flexão da corda superior é nula).  

De forma a obter o comprimento de encurvadura, Lcr, é utilizada a fórmula da coluna de Euler, 

expressão (5.2). 

Assim, obtém-se o valor de Lcr da equação (5.3) 

Aplicando a metodologia anteriormente descrita, foi aplicada uma força transversal de 100 kN a 

meio vão de cada troço da ponte de forma a poderem ser retirados os correspondentes valores 

dos deslocamentos, rigidez do troço (𝑘) e rigidez por módulo de treliça (𝛽) a meio vão como se 

pode verificar na Tabela 21.  

Tabela 21 - Valores do deslocamento e rigidez por troço da estrutura original e reforçada 

Estrutura Tramo 𝜹 [m] 𝒌 𝜷 

Original 

1 761,00 0,13 0,04 

2 746,55 0,13 0,04 

3 759,18 0,13 0,04 

Reforçada 

1 3,49 28,62 7,63 

2 4,28 23,34 6,22 

3 4,27 23,40 6,24 

 

𝑁𝑐𝑟 =  2√𝛽𝐸𝐼𝑧  (5.1) 

𝑁𝑐𝑟 =  
𝜋2𝐸𝐼𝑧

𝐿𝑐𝑟
2   (5.2) 

𝐿𝑐𝑟 =  √
𝜋2𝐸𝐼𝑧

2√𝛽𝐸𝐼𝑧
 (5.3) 
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Conhecendo as rigidezes da corda comprimida é possível calcular os valores de compressão 

critica pela fórmula de Engesser (expressão (5.1)) e retirar pela expressão (5.3) o comprimento 

de encurvadura da corda superior de cada troço, resumidas na Tabela 22. 

Tabela 22 - Valores de Ncr por troço da estrutura original e reforçada 

Estrutura Tramo 𝑵cr [kN] 𝑳cr [m] 

Original 

1 62,80 66,50 

2 63,41 66,18 

3 62,88 66,46 

Reforçada 

1 1396,88 21,25 

2 1260,77 22,36 

3 1262,3 22,34 

 

Na estrutura original o comprimento de encurvadura da corda superior é de aproximadamente 

66 m em cada troço, consequentemente a compressão crítica de cada módulo de treliça é muito 

baixo (Ncr,máx = 63,41 kN). Ao reforçar a estrutura, cada troço tem um comprimento de 

encurvadura aproximado a 22 m (Ncr,máx = 1396,88 kN). Assim, embora o comprimento de 

encurvadura tenha melhorado em 33,3(3) %, o problema de estabilidade global aparentemente 

mantém-se. 

De notar que esta metodologia tem em consideração conservativos, isto é, foi considera que a 

viga está submetida a um esforço normal constante e que a mesma é composta por uma única 

geometria quando no caso de estudo praticamente todos os módulos de treliça têm geometrias 

diferentes e o esforço normal é variável.  

Também no modelo utilizado do caso de estudo foi considerado que as diagonais são rotuladas 

para fora do plano, esta condição torna a estrutura menos rígida do que considerar que as 

diagonais têm ligações rígidas, o que seria uma melhor aproximação da realidade. Desta forma 

foi feita a mesma análise à estrutura reforçada com as diagonais com ligações rígidas.  

Na Tabela 23 é possível comparar os deslocamentos entre a estrutura com ambas as condições 

assim como as suas cargas críticas correspondentes.  

Tabela 23 - Análise à estrutura com diagonais reticuladas e estrutura com diagonais rígidas 

Estrutura Tramo 𝜹 𝒌 𝜷 𝑵cr [kN] 𝑳cr [m] 

Ref. 
Diagonais 

reticuladas 

1 3,49 28,62 7,63 1396,88 21,25 

2 4,28 23,34 6,22 1260,77 22,36 

3 4,27 23,4 6,24 1262,30 22,34 

Ref. 
Diagonais 

rígidas 

1 2,25 44,37 11,83 1739,28 19,05 

2 2,85 35,06 9,35 1545,15 20,19 

3 3,34 29,96 7,99 1428,25 21,00 
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É possível verificar que com a condição de diagonais com ligações rígidas o deslocamento da 

corda nos vários troços diminui um pouco, consequentemente, o seu comprimento de 

encurvadura.  

Em trabalhos futuros será necessário ainda assim proceder a uma análise mais detalhada desta 

corda superior de forma a confirmar a sua estabilidade global, nomeadamente tendo em 

consideração que a distribuição de compressões nesta corda ao longo de cada tramo não é 

uniforme. 

 

  



47 
 

6 Verificação de segurança à fadiga 

Atualmente uma das maiores condicionantes no dimensionamento e verificação de segurança 

de pontes ferroviárias metálicas novas ou existentes consiste na verificação ao estado limite de 

fadiga. Segundo Fernando Marques um levantamento realizado pela American Society of Civil 

Engineers (ASCE) mostrou que cerca de 80% a 90% das falhas neste tipo de pontes está 

relacionada com roturas associadas a fenómenos de fadiga (Marques, Coutinho, Magalhães, 

Caetano, & Cunha, 2014).  

Este fenómeno poderá ser amplificado quando as pontes existentes são sujeitas a 

carregamentos muito superiores aqueles para os quais foram concebidos, o que obriga a uma 

verificação das pontes existentes e levanta dificuldades e desafios nos projetos de reforço, 

nomeadamente na forma de garantir um tempo de vida útil exequível para a utilização das 

mesmas. 

Tipicamente, a fadiga inicia-se com uma microfissura, causada tanto por um defeito no material 

como na ligação do elemento metálico. Posteriormente a microfissura existente propagar-se e 

aumenta proporcionalmente ao número de ciclos de tensão a que o elemento seja sujeito, assim 

como à variação de tensão de cada ciclo (Smith, 2005).  

Usualmente este fenómeno é um processo de deterioração bastante típico de estruturas sujeitas 

a cargas cíclicas e dinâmicas muito presentes em pontes ferroviárias metálicas durante a 

circulação dos comboios, em que a cada passagem de cada comboio são gerados inúmeros 

ciclos de tensão fruto do contato entre a roda e o carril (Smith, 2005).  

No caso de uma ponte ferroviária metálica rebitada os principais elementos potencialmente 

críticos de evidenciar rotura por fadiga são as ligações rebitadas visto o maior número de 

flutuações de carga (variações de tensão Δσ) se darem nos rebites (Pipinato, Molinari, Pellegrino, 

Bursi, & Moderna, 2011) 

É também necessário fazer a diferenciação entre a fadiga dos rebites e a fadiga dos restantes 

materiais ligados pelos rebites (diagonais, cordas, chapas de ligação, ...), pois no caso de 

ligações rebitadas a funcionar ao corte, a maioria das roturas por fadiga pode dar-se na ligação 

envolvente, neste caso nas chapas metálicas e não nos rebites em si.  

Desta forma, o tempo de vida útil das ligações rebitadas depende muito das caraterísticas de 

ligação, como do diametro do furo e a distância deste ao final da chapa, do procedimento 

escolhido e utilizado para fazer a furação na chapa, das condições do rebite em relação ao furo, 

isto é, se o furo permite movimentos rotacionais do rebite e também a força de fixação exercida 

pelo rebite à chapa metalica (DiBattista, Adamson, & Kulak, 1998).  

Assim, e sem possibilidade de verificar o estado atual das ligações do tabuleiro em estudo, as 

ligações analisadas terão apenas em consideração a fadiga no rebite e não nas chapas de 

ligação envolventes, assumindo que estão em boas condições.  
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Para esta verificação da resistência à fadiga foram escolhidos 5 nós da estrutura que sofrem as 

maiores variações de tensão durante a passagem do comboio, são eles:  

i. O nó de ligação da diagonal com a corda inferior localizado na zona do apoio fixo do 

tabuleiro no pilar P1, 

ii. o nó de ligação da diagonal com a corda superior,  

iii. o nó da diagonal com a corda superior na zona a meio vão central, e  

iv. o nó de ligação com a corda inferior também no meio vão central, e por fim,  

v. a meio vão a ligação da carlinga com a corda inferior.  

Estes nós e a designação dos elementos constituintes estão esquematicamente representados 

na Figura 27 

 

a) 

 

b) 

Figura 27 - Nós de ligação em análise a) em corte; b) em planta 

 

6.1 Metodologia de verificação à fadiga 

A verificação de segurança em relação à fadiga de acordo com o método simplificado pode ser 

avaliada utilizando a expressão (6.1) do EC3-2. 

Onde, 

𝛥𝜎𝐸 e 𝛥𝜏𝐸 Variação máxima de tensão equivalente devida ao modelo de carregamento 

LM71. 

𝛥𝜎𝑐 e 𝛥𝜏𝑐  Variação de tensão resistente à fadiga correspondente ao detalhe de fadiga em 

análise, para 2 x106 ciclos. 

Ff e Mf  Fatores parciais de segurança. 

𝛾𝐹𝑓 𝛥𝜎𝐸 ≤
Δ𝜎𝑐

γ𝑀𝑓 

 (6.1) 

𝛾𝐹𝑓 𝛥𝜏𝐸 ≤
Δ𝜏𝑐

γ𝑀𝑓 

 (6.2) 
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6.1.1 Fatores parciais de segurança 

Os fatores parciais de segurança para cargas atuantes e resistentes, Ff e Mf respetivamente, 

segundo o EC3-1-9, são adotados consoante a consequência da rotura e o método de 

verificação, como demonstrado na Tabela 24. 

Tabela 24 - Fatores parciais de segurança resistentes para verificação da segurança à fadiga  

 

Para a análise das ligações rebitadas no tabuleiro em estudo, é admitido que a rotura de um 

único rebite não conduz ao colapso da estrutura e a inspeção ao detalhe do rebite não é 

garantido, assim, pelo método de verificação do tempo de vida útil garantido, o fator parcial de 

segurança Mf 1,15. 

Para o fator de segurança Ff foi adotado o valor recomendado pelo EC3-2, i.e. Ff = 1,0. 

6.1.2 Cálculo das tensões equivalentes em serviço 

O fator de variação máxima de tensão atuante E,2 é calculado a partir de 𝛥𝜎𝐸 = 𝜆 𝜙2 𝛥𝜎𝐿𝑀71 

onde 𝜆 é o fator de dano equivalente a reportar aos 2x106 ciclos, 𝜙2 o coeficiente dinâmico em 

função do elemento em análise (ver §4.2.2.3) e 𝛥𝜎𝐿𝑀71 a variação máxima de tensão devida ao 

modelo de carregamento LM71. 

O fator de dano equivalente 𝜆 têm influência direta no cálculo das tensões atuantes uma vez que 

é composto pela ponderação de 4 fatores do espetro de cargas assumido no projeto da ponte, 

sendo eles: 

λ1 – efeito de dano devido ao tráfego, depende do comprimento da linha de influência. Contém a 

maioria das informações base da estrutura da ponte, tendo em consideração a composição do 

tráfego, eixo de distribuição de carga e o número de ciclos de carga que ocorrem durante o tempo 

de vida útil garantido assim como a forma e a inclinação da curva S-N de verificação à fadiga 

(conforme se discute abaixo a propósito do fator λ2; 

λ2 – para ajustamento ao volume de tráfego “real” na ponte cuja expressão é: 

 

onde TV é o volume de tráfego anual e m a inclinação relevante da curva S-N, Taras e Greiner 

recomendam que 𝑚 = 5 (Taras & Greiner, 2010); 

λ3 – tempo de vida projetada para a ponte podendo ser calculada pela expressão (6.4),  

λ2 = (
TV [ton/via]

25 × 106[𝑡𝑜𝑛/𝑣𝑖𝑎]
)

1/𝑚

 (6.3) 
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onde, DI é o tempo de vida de projeto (diferente de 100 anos) e m a inclinação relevante da curva 

S-N. No caso de uma ponte existente o fator λ1 já terá sido calculado assumindo uma data de 

início do tráfego; 

λ4 – fator que exprime a possibilidade de o elemento estrutural estar carregado em mais do que 

uma via. Pode ser calculado utilizando a expressão (6.5) 

 

Sendo ainda 𝑚 a inclinação da curva S-N, a = 1/1+2 a relação da amplitude da tensão 

produzida no elemento em estudo pela passagem do comboio LM71 com a amplitude da tensão 

produzida pelo comboio LM71 em ambas as vias e na probabilidade de cruzamento de comboios 

na ponte, e 𝑛 a probabilidade (calculada ou assumida) de cruzamento entre comboios na ponte. 

(Taras & Greiner, 2010) (Nussbaumer, Borges, & Davaine, 2018) 

Assim, para a determinação do fator de dano equivalente, e conhecendo todos os fatores 

integrantes, é possível aplicar a expressão (6.6)  

 

onde λ𝑚á𝑥  é de 1,40 para o caso de tabuleiros ferroviários.  

No caso de estudo os diferentes elementos têm, cada um, os seus valores de fator equivalente 

de danos correspondente a 2x106 ciclos sendo que devem sempre respeitar o valor máximo de 

1,40.  

Assim, para a escolha do fator λ1 a Tabela 26 indica os comprimentos da linha de influência do 

esforço axial a ter em conta de cada elemento. Para o fator λ2 o valor adotado para todos os 

elementos é de 0,9 para um volume de tráfego anual não superior a 15 x 106 toneladas, e para 

os fatores λ3 e λ4 obtêm-se valores unitários. 

Assumidos os valores de todos os fatores do espetro de cargas a Tabela 25 mostra os valores 

do fator equivalente para cada elemento.  

Tabela 25 - Fatores equivalentes de danos dos elementos 

Elemento Designação λ1 λ2 λ3 λ4 λ 

Corda inf.  ½ vão CI_32 0,64 0,9 1 1 0,576 

Corda sup. ½ vão CS_32 0,64 0,9 1 1 0,576 

λ3 = (
DI [anos]

100 [𝑎𝑛𝑜𝑠]
)

1/𝑚

 (6.4) 

λ4 =  √𝑛 + (1 − 𝑛)(𝑎𝑚 + [1 − 𝑎]𝑚)𝑚
 (6.5) 

𝜆 = 𝜆1 × 𝜆2 × 𝜆3 × 𝜆4 ≤ 𝜆𝑚á𝑥 (6.6) 
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Corda inf. apoio CI_22 0,61 0,9 1 1 0,855 

Corda sup. apoio CS_22 1,12 0,9 1 1 0,549 

Diagonal ½ vão D_63 0,66 0,9 1 1 0,603 

Diagonal apoio D_44 0,61 0,9 1 1 0,549 

Carlinga CAR_18 1,03 0,9 1 1 1,008 
 

Tabela 26 - Comprimento das linhas de influência do esf. axial de cada elemento da treliça 

Designa-

ção 
Linha de influência L [m] 

CI_32 

 

45 

CS_32 

 

45 

CI_22 

 

7,5 

CS_22 

 

82,5 

D_63 

 

22,5 

D_44 

 

82,5 

CAR_18 

 

3,75 
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Conhecido o valor de 𝜆 de cada elemento, o seguinte fator a analisar para obter o cálculo da 

variação máxima de tensões atuantes 𝛥𝜎𝐸,2 é o intervalo de tensões 𝛥𝜎𝑝 =  𝜙2 ∙ 𝛥𝜎𝐿𝑀71. Para isto, 

é necessário avaliar as tensões máximas, 𝜎𝑚𝑎𝑥, e mínimas, 𝜎𝑚𝑖𝑛, nos elementos estruturais em 

estudo. 

Assim, utilizando um programa de elementos finitos é possível retirar de forma rápida as tensões 

provocadas pela passagem do comboio LM71 e utilizando a expressão (6.7) o intervalo de 

tensões E. 

 

No caso de pormenores não soldados, o EC3-1-9 estipula que “o intervalo de tensões eficaz 

poderá ser calculado adicionando a parte em tração e 60% da parte em compressão do intervalo 

de tensões” [EC3-1-9, 7.2.1]. Uma vez que as ligações do tabuleiro em estudo são rebitadas, 

será considerada a expressão (6.8) para o cálculo dos intervalos de tensões.  

 

A Figura 28 incluída no EC3-1-9 ilustra a expressão (6.8). 

 

Figura 28 - Variações de tensão resultantes da passagem do comboio LM71 (EC3-1-9) 

Desta forma, na Tabela 27 encontram-se os valores de variação máxima de tensões atuantes 

Δ𝜎′𝑝 junto aos nós, os quais são multiplicados pelos valores dos fatores equivalentes de danos 

nos elementos da Tabela 25.  

Tabela 27 - Variação de tensões 𝜟𝝈′𝒑 atuantes nos elementos resultantes da passagem do modelo de 

cargas LM71 

Elemento Designação σmáx [MPa] σmin [MPa] Δσ'p [MPa] 

Corda Inf ½ vão CI_32 46,19 -16,56 88,68 

Δ𝜎𝑝 = |𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛| (6.7) 

Δ𝜎′𝑝 = |𝜎𝑚𝑎𝑥| + 0,6 ∙ |𝜎𝑚𝑖𝑛| (6.8) 
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Corda Sup ½ vão CS_32 26,22 -68,32 106,19 

Corda Inf apoio CI_22 1,49 -32,97 33,61 

Corda Sup apoio CS_22 69,94 -9,69 119,70 

Diagonal ½ vão D_63 27,26 -36,92 78,07 

Diagonal apoio D_44 4,09 -48,26 52,21 

Carlinga CAR_18 3,15 -3,96 8,73 

 

6.1.3 Categoria dos pormenores  

O Eurocódigo 3-1-9 não estipula nenhuma categoria do detalhe para ligações rebitadas. 

Assumindo que uma ligação rebitada a funcionar ao corte é equiparável a uma ligação que usa 

parafusos não pré-esforçados – pelos anos que o material apresenta não seria correto assumir 

equivalência a parafusos pré-esforçados (DiBattista, Adamson, & Kulak, 1998) – então, deve 

utilizar-se a categoria do pormenor 112, mas esta comparação é conservativa uma vez que a 

ausência de estrias no corpo do rebite evita a concentração de tensões o que é benéfico para a 

resistência à fadiga (Pipinato, Molinari, Pellegrino, Bursi, & Moderna, 2011). 

A American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) indica 

especificamente ligações rebitadas ao corte como categoria D, semelhante à curva de categoria 

do pormenor 71 (EC3-1-9) o que significa que, na curva S-N, aos 2 milhões de ciclos o intervalo 

de tensões é de 71 MPa com um declive inicial 𝑚 = 3 (DiBattista, Adamson, & Kulak, 1998), 

conforme é apresentado no gráfico da Figura 29 seguinte. Assim, esta será a curva adotada para 

a verificação de segurança à fadiga dos rebites. 

 

Figura 29 - Curva S-N categoria 71 adotada para os rebites 
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6.2 Aplicação ao caso de estudo 

A verificação de segurança à fadiga foi feita aos elementos e aos rebites nos nós de ligação já 

identificados.  

6.2.1 Verificação à fadiga dos elementos 

Para a verificação à fadiga dos elementos, é tido em conta a tensão máxima e mínima do 

elemento no seu comprimento. Assim, na Tabela 28 é possível confirmar que os elementos 

verificam a segurança à fadiga, isto é, a razão entre tensões atuantes e tensão de segurança 

(categoria 71) é inferior a 1, com a exceção do elemento CS_22 com um valor ligeiramente 

superior a 1.  

Tabela 28 - Verificação de segurança à fadiga dos elementos rebitados 

Elemento Designação 
Δσ'E 

[MPa] 
ϒFf Δσ'p λ  

[MPa] 
Δσc  

[MPa] 
Δσc/ϒMf 
[MPa] 

VS (< 1,0) 

Corda Inf. ½ vão CI_32 88,68 51,08 71 61,74 0,83 

Corda Sup. ½ vão CS_32 106,19 61,17 71 61,74 0,99 

Corda Inf. Apoio CI_22 33,61 28,74 71 61,74 0,47 

Corda Sup. Apoio CS_22 119,70 65,71 71 61,74 1,06 

Diagonal ½ vão D_63 78,07 47,08 71 61,74 0,76 

Diagonal apoio D_44 52,21 28,66 71 61,74 0,46 

Carlinga CAR_18 8,73 8,80 71 61,74 0,14 

 

6.2.2 Verificação à fadiga dos nós de ligação 

Como referido anteriormente, são analisados cinco nós constituintes do tabuleiro da Ponte do 

Zêzere II. Esta verificação foi feita retirando as tensões máximas e mínimas (𝜎𝑚á𝑥 e 𝜎𝑚𝑖𝑛) na 

zona de ligação. Utilizando a expressão (6.8) anteriormente mencionada, obtém-se o intervalo 

de tensões no nó de ligação.  

Desta forma, a partir do intervalo de tensões, é possível saber qual a força a que os rebites estão 

sujeitos, multiplicando 𝛥𝜎′𝐸 pela área da seção do perfil (equação (6.9)).  

 

Segundo Taras e Greiner, é possível verificar se a ligação rebitada funciona por corte ou por 

atrito comparando esta força com uma das opções apresentadas na Tabela 29.  

ΔF =  𝛥𝜎′𝐸 × 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙   (6.9) 
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Tabela 29 - Valores mínimos da resistência ao corte por superfície de corte (Taras & Greiner, 
Development and Application of a Fatigue Class Catalogue for Riveted Bridge Components, 2010) 

 

Esta força deve ser multiplicada pelo número de superfícies de corte do rebite e pelo número de 

rebites a considerar.  

No caso de estudo, a opção tida em conta foi a 1ª uma vez que não é conhecido o tipo de técnica 

utilizada para a rebitagem.  

A tensão de corte exercida nos rebites é a razão entre a força a que os rebites estão sujeitos e 

a área dos mesmos, como indicado na expressão (6.10).  

 

Para ligações aparafusadas, a verificação ao escorregamento do parafuso, é feita segundo o 

EC3-1-8. Esta norma estipula que para obter a força mínima necessária para garantir o 

escorregamento da ligação aparafusada é a descrita na expressão (6.11).  

 

Onde, 𝑘𝑠 é um parâmetro relacionado com o tipo de furos, cujos valores se encontram no quadro 

3.6 do EC3-1-8, no caso de estudo será considerado o valor 1,0 que corresponde a “parafusos 

em furos normalizados”, 𝑛 corresponde ao número de planos de atrito e 𝜇 o coeficiente de atrito 

que no caso de estudo será tomado o valor de 0,5. 

A restante verificação é feita da mesma forma que a verificação ao elemento, utilizando a 

expressão (6.1).  

Nó 1 – 

A ligação no nó 1, entre a diagonal (D_44) e a corda inferior (CInf_22), é uma ligação semelhante 

à ligação com chapa de gusset. A diagonal é ligada a corda inferior por 32 rebites que se 

Δτ =  𝛥𝐹 𝐴𝑟𝑒𝑏𝑖𝑡𝑒⁄  (6.10) 

𝐹𝑠,𝑅𝑑 =  
𝑘𝑠  𝑛 𝜇

𝛾𝑀3.𝑠𝑒𝑟𝑣

𝐹𝑝,𝐶 (6.11) 

𝐹𝑝,𝐶 =  0,7 𝑓𝑢𝑏𝐴𝑠 (6.12) 
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encontram na sua alma, sendo que 8 rebites têm 1 superfície de corte e os restantes 24 têm 2 

superfícies de corte. A Figura 30 ilustra a ligação. 

Os rebites utilizados têm um diâmetro de 20 mm. Na Tabela 30 é possível verificar a força 

exercida na ligação, para que de seguida possa ser analisada a capacidade dos rebites resistirem 

em serviço por atrito.  

Tabela 30 – Variação de carga atuante na ligação, nó 1 

Elemento Designação σmáx [MPa] σmin [MPa] Δσ'E [MPa] Aperfil [m2] ΔF [kN] 

Diagonal apoio D_44 4,09 -48,26 52,21 0,0209 1091,21 

 

Para verificar se os rebites têm capacidade de resistir em serviço por atrito, foi comparado a 

variação de carga atuante com a força mínima necessária. Na Tabela 31 é possível verificar que 

os rebites não funcionam por atrito uma vez que a variação de cargas atuantes é superior à força 

mínima necessária. 

 

Figura 30 – Nó de ligação 1 (GRID, 2009) 

 

Tabela 31 - Verificação se rebites funcionam por atrito, nó 1 

Elemento Designação ΔF [kN] Fmin - Atrito Funciona por atrito? 

Diagonal apoio D_44 1091,21 672,00 não 
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De notar que os 32 rebites em causa podem ter solicitações adicionais das forças provenientes 

dos montantes e da diferença dos esforços, sendo que neste estudo só foram tidos em conta as 

tensões oriundas das diagonais. 

Os rebites têm uma área de 314,16 mm2. Para proceder à verificação de segurança à fadiga no 

rebite é necessário calcular a sua tensão ao corte, para este nó essa tensão encontra-se 

discriminada na Tabela 32. 

Tabela 32 - Tensão ao corte de cada rebite, nó 1 

Elemento Designação nº Reb ∙ Sup. Corte ΔF/reb [kN] ΔτE/reb [MPa] 

Diagonal apoio D_44 56 19,49 62,03 

 

Tendo isto em conta, a verificação de segurança à fadiga dos rebites é feita em conformidade 

com a expressão (6.1) 

Tabela 33 - Verificação de segurança à fadiga dos rebites, nó 1 

Elemento Designação 
Δσc  

[MPa] 
Δσc/ϒMf 
[MPa] 

λ ϒFf λ Δτ/reb [MPa] VS (< 1,0) 

Diagonal 
apoio 

D_44 71 61,74 0,549 34,05 0,55 

 

Assim, os rebites desta ligação verificam todos a segurança à fadiga. 

Nó 2 –  

A ligação no nó 2, é feita entre a diagonal acima mencionada (D_44) e a corda superior (CS_22). 

Na Figura 31 está ilustrada a ligação.  

.0  

Figura 31 - Nó de ligação 2 (GRID, 2009) 

Esta ligação é equiparável à ligação por sobreposição. De igual forma ao nó de ligação 1, foram 

tidos em conta os mesmos pressupostos de que as tensões provenientes dos montantes poderão 

solicitar maiores tensões aos rebites em análise, mas não foram tidos em conta para a 

verificação.  
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Uma vez que a diagonal tem uma distribuição de tensões constante ao longo do seu 

comprimento, o valor de variação de tensão é idêntico ao acima mencionado. Assim, na Tabela 

34 está descrita novamente a variação de tensões na ligação.  

Tabela 34 - Variação de carga atuante na ligação, nó 2 

Elemento Designação σmáx [MPa] σmin [MPa] Δσ'E [MPa] Aperfil [m2] ΔF [kN] 

Diagonal apoio D_44 4,09 -48,26 52,21 0,0209 1091,21 

 

Uma vez que neste nó se encontra também uma chapa de reforço à ligação, os rebites podem 

ser divididos em função do número de superfícies de corte, isto é, 17 rebites com 1 superfície de 

corte e 8 rebites com 2 superfícies de corte, sendo que os restantes 8 rebites apenas ligam a 

chapa de reforço à alma da diagonal, funcionando como rebites de transição e não como parte 

do nó de ligação.  

Assim, para verificar se os rebites funcionam por atrito, a força tida em conta serão os 12 kN 

estipulados a partir da tabela mencionada por Taras e Greiner e considerados os 17 rebites com 

1 superfície de corte e 8 com 2 superfícies de corte. Os rebites desta ligação não funcionam por 

atrito em serviço uma vez que a força mínima necessária não é atingida. A tensão ao corte 

exercida a cada rebite encontra-se estipulado na Tabela 36. 

Tabela 35 - Verificação se rebites funcionam por atrito, nó 2 

Elemento Designação ΔF [kN] Fmin - Atrito Funciona por atrito? 

Diagonal apoio D_44 1091,21 396,00 não 

 

Tabela 36 - Tensão ao corte de cada rebite, nó 2 

Elemento Designação nº Reb ∙ Sup. Corte ΔF/reb [kN] ΔτE/reb [MPa] 

Diagonal apoio D_44 33 33,07 105,26 

 

Desta forma, na Tabela 37 encontram-se a verificação de segurança dos rebites à fadiga, sendo 

possível concluir que os rebites verificam a segurança à fadiga.  

  

Tabela 37 - Verificação de segurança à fadiga dos rebites, nó 2 

Elemento Designação 
Δσc 

[MPa] 
Δσc/ϒMf 
[MPa] 

λ 
ϒFf ∙ λ ∙ Δτ/reb 

[MPa] 
VS (< 1,0) 

Diagonal apoio D_44 71 61,74 0,549 57,79 0,94 
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Nó 3 e Nó 4 – 

As ligações dos nós 3 e 4 são semelhantes. Estas ligações ligam a diagonal em análise (D_63) 

às respetivas cordas, corda inferior (CI_32) e superior (CS_32), que se localizam a meio vão do 

troço central da ponte. Na Figura 32 encontram-se os nós 3 e 4 ilustrados.  

 

 

a) b) 

Figura 32 – Nó de ligação a) 3; b) 4 (GRID, 2009) 

Para estas ligações os rebites foram substituídos por parafusos pré-esforçados com um diâmetro 

de 20 mm e de classe 8.8. 

A metodologia apresentada anteriormente para a verificação de ligações à fadiga mantém-se 

enquanto que a verificação ao escorregamento dos parafusos, é definida no EC3-1-8.  

Uma vez que a tensão no elemento é constante o nó 3 e o nó 4 têm as mesmas tensões máximas 

e mínimas e que as ligações são compostas pelo mesmo número de parafusos e superfícies de 

corte, os valores apresentados corresponderam a ambos os nós. 

Desta forma, na Tabela 38 apresentam-se os valores de tensões considerados para o cálculo. 

Tabela 38 - Força nos rebites, nó 3 e 4 

Elemento Designação σmáx [MPa] σmin [MPa] Δσ'E [MPa] Aperfil [m2] ΔF [kN] 

Diagonal apoio D_63 27,26 -36,92 78,07 0,0106 827,58 

 

Foi feita a análise para saber se a ligação funcionaria por atrito, e na Tabela 39 é possível verificar 

que em ambos os nós, as ligações funcionam por atrito em serviço.  

Tabela 39 - Verificação se rebites funcionam por atrito, nós 3 e 4 

Elemento Designação ΔF [kN] Fp,Rd,serv [kN] Funciona por atrito? 

Diagonal apoio D_63 827,58 1509,20 sim 

 

Com uma área (As) de 245 mm2, as tensões ao corte por parafuso estão descritas na Tabela 40. 

Tabela 40 - Tensão ao corte em cada rebite, nós 3 e 4 

Elemento Designação nº paraf ∙ Sup. Corte ΔF/paraf [kN] Δτ/paraf [MPa] 

Diagonal apoio D_63 11 75,23 6,84 
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Para a verificação de segurança à fadiga de parafusos a categoria de detalhe aconselhada pelo 

EC3-1-9 é de 100 MPa. Desta forma, aplicando a expressão (6.1) é possível concluir que em 

ambos os nós, os parafusos verificam a segurança à fadiga.  

Tabela 41 - Verificação de segurança à fadiga dos rebites, nós 3 e 4 

Elemento Designação Δσc [MPa] 
Δσc/ϒMf 
[MPa] 

λ 
ϒFf ∙ λ ∙ Δτ/reb 

[MPa] 
VS (< 1,0) 

Diagonal 
apoio 

D_63 100 86,96 0,603 4,12 0,05 

 

Nó 5 – 

O nó 5 liga a carlinga ao montante, a meio vão do 2º troço da estrutura. Esta ligação é do tipo 

cobre-junta e utiliza uma combinação de 10 parafusos + 8 parafusos. Serão estudados em 

separado, denominando chapa 1 à ligação junto à carlinga (8 parafusos) e chapa 2 à ligação 

junto ao montante (10 parafusos). 

A ligação funciona à combinação de tração e corte do elemento carlinga, provocando na chapa 

2 um momento local associado à excentricidade entre o ponto de aplicação das cargas e o centro 

de gravidade da ligação.  

Esta ligação é composta por um total de 18 parafusos com 22 mm de diâmetro, de classe 8.8 e 

2 chapas de ligação com uma espessura de 12 cm cada.  

Chapa 1: 

Na Tabela 42 encontram-se os esforços (máximos e mínimos) atuantes na ligação, assim como 

os respetivos intervalos de esforços. Como mencionado anteriormente, a ligação é uma 

combinação de tração e corte na carlinga, o que traduz em dois esforços de corte no parafuso 

com sentidos distintos, assim, na Tabela 42 encontra-se também o intervalo de força equivalente.  

 

 

 

a) b) 
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Chapa 1 Chapa 2 [mm] 

c) 

Figura 33 - Nó de ligação 5: a) transversal; b) planta e c) modelo de verificação da segurança (GRID, 
2009) 

Tabela 42 - Intervalo de forças atuante na ligação, nó 5 

Elemento Designação 
Nmáx 
[kN] 

Nmin 
[kN] 

ΔN [kN] 
Vmáx 
[kN] 

Vmin 
[kN] 

ΔV [kN] 
ΔFeq 
[kN] 

Carlinga CAR_18 83,09 -104,60 145,85 289,16 -290,03 463,18 486 

 

Aplicando o método estipulado pelo EC3-1-8 foi verificado que os parafusos funcionam sem 

escorregamento em serviço, como é possível verificar na Tabela 43. 

Tabela 43 - Verificação se parafusos funcionam por atrito, nó 5 

Elemento Designação Nº parafusos nº Sup. Corte ΔFeq/paraf [kN] Fp,rd,serv [kN] VS (<1) 

Carlinga CAR_18 8 2 30 169,68 0,18 

 

Conhecendo a variação de esforços a que a ligação está submetida, na Tabela 44 é possível 

verificar a variação de tensão de corte equivalente aplicada aos parafusos.  

Tabela 44 - Variação de tensões, nó 5 

Elemento Designação ΔτN [MPa] ΔτV [MPa] ΔτE [MPa] 

Carlinga CAR_18 8,73 27,72 29,06 

 

Dividindo a variação de tensão equivalente pelo número de parafusos e superfícies de corte do 

mesmo, obtém-se ΔτE/paraf. Desta forma, aplicando a expressão (6.1) é possível verificar que os 

parafusos verificam a segurança à fadiga.   

Elemento Designação Δτc [MPa] Δτc/ϒMf [MPa] λ ΔτE/paraf [MPa] VS (<1) 

Carlinga CAR_18 100 86,96 1,008 1,82 0,02 
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Chapa 2: 

De igual modo, os parafusos da chapa 2 funcionam ao corte provocado por uma combinação de 

esforços atuantes na carlinga (compressão/tração e corte). Mas uma vez que os esforços não se 

encontram no centro de gravidade da ligação da chapa 2, os parafusos ficam sujeitos a um 

momento provocado por uma excentricidade de 19 cm. 

Na Tabela 45, encontram-se as variações de cargas atuantes na chapa 2 assim como a força 

equivalente.  

Tabela 45 - Variação de cargas atuantes na ligação, nó 5 (chapa 2) 

Elemento Designação ΔN [kN] ΔV [kN] ΔM [kN] ΔFeq [kN] 

Carlinga CAR_18 145,85 463,18 88,00 493,51 
 

Seguindo a metodologia aplicada para a chapa 1, foi verificada a resistência dos parafusos ao 

escorregamento, como é possível observar na Tabela 46.  

Tabela 46 - Verificação se os parafusos funcionam por atrito, nó 5 (chapa 2) 

Elemento Designação Nº parafusos nº Sup. Corte ΔFeq/paraf [kN] Fp,rd,serv [kN] VS (<1) 

Carlinga CAR_18 10 2 25 84,84 0,29 
 

Na Tabela 47 encontram-se os resultados das tensões atuantes e equivalente na ligação e na 

Tabela 48 a tensão atuante em cada parafuso por superfície de corte. 

Tabela 47 - Tensões atuantes em cada parafuso, nó 5 (chapa 2) 

Elemento Designação ΔτN [MPa] ΔτV [MPa] ΔτM [MPa] ΔτE [MPa] 

Carlinga CAR_18 8,73 27,72 5,27 29,54 
 

 

Tabela 48 - Tensões atuantes equivalente por parafuso e superfície de corte, nó 5 (chapa 2) 

Elemento Designação Nº parafusos nº Sup. Corte ΔτE/paraf [MPa] 

Carlinga CAR_18 10 2 1,48 
 

Conhecendo o valor de tensão equivalente, é possível efetuar a verificação de segurança à 

fadiga dos parafusos, Tabela 49. Conclui-se deste modo que os parafusos verificam a segurança 

à fadiga, funcionando sem escorregamento em serviço. 

Tabela 49 - Verificação de segurança à fadiga dos parafusos, nó 5 (chapa 2) 

Elemento Designação Δτc [MPa] Δτc/ϒMf [MPa] λ ΔτE/paraf [MPa] VS (<1) 

Carlinga CAR_18 100 86,96 1,008 1,49 0,02 
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7 Conclusões e desenvolvimentos do projeto 

7.1 Conclusões  

A fadiga em pontes ferroviárias metálicas centenárias é um tema que tem sido aprofundado na 

última década visto ter havido um grande crescimento na reabilitação de pontes existentes de 

forma a prolongar a vida em serviço destas estruturas.  

Este fenómeno é típico em estruturas que sofrem carregamentos cíclicos e é uma das maiores 

causas de falhas em pontes ferroviárias metálicas sendo as ligações rebitadas os principais 

elementos propícios de entrar em rotura, pois é a zona com maiores flutuações de tensões.  

Atualmente a utilização de rebites é dada como obsoleta, o seu método de emprego altera as 

propriedades mecânicas tanto do rebite como do material a ligar sendo que não é possível após 

a sua cravação determinar as condições da ligação. Assim, e de forma a tentar controlar as boas 

condições da ligação, em Portugal existem em vigor, normas específicas para a execução de 

rebites, que determinam desde o tipo de aço utilizado para a sua fabricação como a geometria 

que o rebite deve ter, consoante a sua finalidade. Existem ainda normas de ensaios para a 

determinação da capacidade resistente última dos rebites, conforme o tipo de esforço a que o 

rebite irá ser sujeito na sua vida útil. 

Assim, foi selecionado um caso de estudo de uma ponte ferroviária metálica com ligações 

rebitadas que integra a linha da Beira Baixa, linha esta que foi desativada em 2009 por apresentar 

patologias relacionadas com a fadiga. Desta forma foi posta em prática uma metodologia de 

verificação de segurança à fadiga de algumas ligações rebitadas do tabuleiro da ponte. 

Previamente à verificação dos elementos e ligações rebitadas à fadiga, foi feita uma análise do 

tabuleiro aos estados limites últimos de modo a cumprirem os critérios de segurança exigidos 

segundo o Eurocódigo 3.  

Esta verificação conclui que os elementos estruturais do tabuleiro da ponte evidenciam 

problemas de verificação de resistência última. Tanto as seções transversais dos perfis como os 

elementos “barra” apresentaram falta de resistência à compressão e de encurvadura, 

respetivamente. Estes problemas eram perfeitamente justificados em face da sua esbelteza. 

Desta forma foi estudada uma solução de reforço do tabuleiro através de adição de chapas de 

aço aos perfis estruturais com características mecânicas semelhantes. Os elementos da grelha 

ferroviária foram substituídos na integra por perfis novos e foi ainda colocado um 

contraventamento adicional entre as longarinas. 

A corda superior apresentou problemas de encurvadura para fora do plano de treliça que coloca 

eventualmente questões ao nível da estabilidade global deste elemento, sendo necessário 

proceder a uma análise mais detalhada para avaliar a real capacidade deste elemento em 

estudos mais específicos.  
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Ao longo dos anos, foi prática corrente comparar os rebites a parafusos pré-esforçados, que 

corresponde à categoria 100 do EC3, pois os rebites não se encontram especificados no 

Eurocódigo. Ora esta comparação pode ser inadequada uma vez que uma ligação rebitada 

centenária pode em serviço já não se encontrar pré-esforçada. Outra alternativa consiste em 

utilizar a categoria proposta pela AASHTO que propões uma categoria específica para rebites, 

mas não segue os pressupostos nem metodologias europeias. Assim, nos últimos anos foi 

desenvolvido por Taras e Greiner uma nova tabela de categorias de pormenores para ligações 

rebitadas (Taras & Greiner, 2010), que propõe em geral a categoria 71 para os rebites. 

Uma das maiores dificuldades para o cálculo das resistências de ligações rebitadas em pontes 

centenárias é a aquisição de dados à altura da construção da ponte, como o tipo de técnica 

utilizada para a rebitagem, e a contabilização do volume de tráfego anual a que a ponte foi sujeita 

desde então, e que permita avaliar com maior rigor os dados de fadiga já registados.  

Aplicando os conhecimentos desenvolvidos, foram estudadas as resistências à fadiga dos 

elementos estruturais assim como de algumas ligações rebitadas e aparafusadas. Foi possível 

perceber que as ligações que utilizam rebites, ao contrário das ligações aparafusadas, não 

funcionam por atrito, contudo continuam a verificar a segurança à fadiga. Ora, segundo 

DiBattista, as ligações rebitadas a funcionar ao corte sofrem, na sua maioria, rotura por fadiga 

na ligação envolvente (DiBattista, Adamson, & Kulak, 1998). Assim, seria de interesse 

desenvolver futuramente uma análise à fadiga das chapas de ligação que permitisse 

complementar o estudo destas ligações.  

7.2 Desenvolvimentos do projeto 

Na presente dissertação apenas foi avaliada a segurança última e propostas soluções de 

reforço do tabuleiro da ponte, deixando as restantes verificações da estrutura para um 

desenvolvimento futuro. Assim, para completar a análise à Ponte do Zêzere II deverá ser feita 

uma análise aos pilares e encontros, com a respetiva verificação de segurança aos estados 

limites últimos, efetuar uma análise sísmica à estrutura e verificar a mesma aos estados limites 

de serviço do tabuleiro, procedendo à verificação das vibrações e deformações da ponte 

aquando da passagem das sobrecargas ferroviárias.  

A conclusão da verificação de segurança das restantes ligações rebitadas e aparafusadas 

também deverá ser concluída e deverá ainda ser feito um estudo à ligação que fixa a grelha 

ferroviária ao encontro do lado da Guarda. Uma vez que esta ligação foi desenvolvida de forma 

a que as novas cargas a que a ponte está sujeita sejam absorvidas pelo encontro podem 

causar questões adicionais de segurança local neste encontro da ponte.  
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Anexo A – Estrutura original 
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A.1 Esforços atuantes máximos e mínimos de cada elemento  

Elemento Tipo NEd,T [kN] NEd,C [kN] VEd,2,máx [kN] VEd,2,min [kN] VEd,3,máx [kN] VEd,3,min [kN] 
MEd,2,máx 
[kNm] 

MEd,2,min 
[kNm] 

MEd,3,máx 
[kNm] 

MEd,3,min 
[kNm] 

Corda 
Inferior 

1 2750,77 -2753,79 18,83 -18,62 0,76 -0,88 3,21 -3,33 59,41 -48,28 

2 3602,61 -3594,47 21,68 -21,79 3,63 -1,59 10,82 -10,19 57,09 -47,06 

3 -2700,10 -3021,10 -16,66 -22,64 6,03 -2,08 16,84 -11,24 65,07 -42,45 

4 2752,66 -2700,10 24,51 -21,41 6,03 -1,35 16,84 -6,88 45,16 -42,45 

5 1230,04 -4902,04 70,26 -71,46 6,77 -8,87 18,97 -17,34 47,18 -205,42 

Corda 
Superior 

1 2693,17 -2765,18 9,38 -8,94 18,31 -7,60 17,90 -24,29 39,91 -28,39 

2 3250,68 -3896,89 19,82 -19,69 0,02 -0,02 0,29 -0,27 43,01 -64,55 

3 3068,02 -5144,13 21,35 -15,04 0,02 -0,03 0,27 -0,38 61,93 -61,66 

4 3197,41 -2577,23 8,25 -21,62 0,05 -0,01 0,08 -0,37 35,39 -59,26 

5 5273,63 -602,11 8,82 -9,42 0,10 -0,05 0,24 -0,21 6,27 -67,18 

Diagonais 

1 -53,11 -1583,94 - -1,31 - - - - 1,73 - 

2 1231,07 -1122,16 1,24 -1,24 - - - - - - 

3 956,19 -876,48 0,88 -0,88 - - - - 1,17 - 

4 1877,95 -1583,33 1,57 -1,57 - - - - 2,08 - 

5 1564,36 -2474,93 2,06 -2,06 - - - - 2,74 - 

Longarinas  238,41 -1667,40 665,53 -575,42 142,79 -269,74 157,33 -128,64 373,09 -559,71 

Carlingas  317,28 -173,71 670,94 -675,86 91,01 -80,43 147,43 -60,70 1090,31 -131,41 

Montantes  557,15 -1789,43 1,22 -1,21 0,12 -0,10 0,21 -0,23 2,52 -2,55 
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A.2 Diagramas de esforços  
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Anexo B – Estrutura reforçada 
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B.1 Esforços atuantes máximos e mínimos de cada elemento 

Elemento Tipo NEd,T [kN] NEd,C [kN] VEd,2,máx [kN] VEd,2,min [kN] VEd,3,máx [kN] VEd,3,min [kN] 
MEd,2,máx 
[kNm] 

MEd,2,min 
[kNm] 

MEd,3,máx 
[kNm] 

MEd,3,min 
[kNm] 

Corda 
Superior 

3 72,78 -959,56 7,21 -7,31 0,25 -0,19 0,71 -1,02 9,25 -7,24 

4 2535,14 -3026,14 11,56 -11,77 0,27 -0,10 1,41 -1,05 28,92 -17,61 

5 3293,41 -4282,43 14,76 -15,23 0,22 -0,14 1,55 -1,09 33,08 -32,00 

6 5452,69 -5209,94 22,94 -23,41 0,23 -0,29 1,57 -1,10 43,76 -80,85 

7 1841,49 -5648,57 14,88 -15,47 0,08 -0,23 1,56 -1,01 44,30 -14,71 

Corda 
Inferior 

3 744,74 -259,47 10,07 -9,80 0,57 -1,40 3,59 -5,20 19,78 -7,05 

4 2779,78 -1724,20 11,23 -11,28 2,84 -1,19 5,50 -5,23 30,25 -19,06 

5 3460,02 -2979,00 13,07 -12,97 2,94 -2,20 6,50 -7,31 35,27 -23,95 

6 3874,89 -3552,78 14,52 -46,39 3,01 -2,58 7,99 -4,76 43,38 -134,73 

9 1078,02 -4137,50 51,96 -53,18 4,09 -4,13 8,00 -9,86 25,45 -148,34 

Diagonais 

1-160x35 1571,89 -1671,21 15,92 -15,54 0,56 -0,56 1,48 -1,48 37,31 -32,68 

2-160x20 1264,22 -1234,51 11,47 -11,47 0,39 -0,39 1,03 -1,03 26,97 -13,58 

3 455,12 -427,27 2,48 -2,51 0,07 -0,07 0,17 -0,17 5,49 -1,67 

3-160x20 983,32 -969,70 9,01 -8,89 0,35 -0,35 0,91 -0,91 20,93 -7,33 

4-160x20 1980,22 -1685,16 13,43 -13,40 0,37 -0,37 0,98 -0,99 13,45 -31,71 

5 1517,80 47,13 13,51 -13,90 0,13 -0,13 0,32 -0,35 0,87 -34,13 

5-160x35 -88,65 -2700,36 21,68 -20,87 0,13 -0,13 0,35 -0,32 10,17 -51,58 

Longarinas IPE500 1602,76 -1991,09 499,49 -424,56 215,62 -211,74 99,87 -139,37 386,65 -354,66 

Carlingas HEB600 887,47 -658,92 728,85 -729,70 48,18 -18,76 97,56 -73,07 1176,82 -70,31 

Montantes 140/160x4 66,34 -1949,42 3,56 -3,65 0,17 -0,25 0,99 -0,66 7,46 -7,24 
 2cm 715,75 -188,05 3,05 -3,12 0,21 -0,20 0,77 -0,80 6,11 -5,99 
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B.2 Diagramas de esforços  
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