
BEATRIZ MONTELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo dos métodos de determinação de forças de instalação dos estais em pontes 

estaiadas de concreto com ênfase na consideração do faseamento construtivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2022 

  



 

 

  



 

 

BEATRIZ MONTELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo dos métodos de determinação de forças de instalação dos estais em pontes 

estaiadas de concreto com ênfase na consideração do faseamento construtivo 

 

Versão Corrigida 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo para a obtenção do 

título de Mestre em Ciências. 

 

Área de Concentração:  

Engenharia de Estruturas 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Eduardo de Morais Barreto Campello 

 

 

 

SÃO PAULO 

2022  



 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Catalogação-na-publicação  
 

 
Montelato, Beatriz  

Estudo dos métodos de determinação de forças nos estais em pontes 
estaiadas de concreto com ênfase na consideração do faseamento construtivo 
/ B. Montelato -- São Paulo, 2021. 

92 p. 
 

    Versão Corrigida 
 

Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo. Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica. 

 
1. Ponte Estaiada. Balanços Sucessivos 2. Força de instalação nos 

estais 3. Retração 4. Fluência 5. Envelhecimento do Concreto. I. Universidade 

de São Paulo. Escola 

Politécnica. Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica II.t. 

 

Assinatura do autor:              

Este exemplar foi revisado e corrigido em relação à versão original, sob 
responsabilidade única do autor e com a anuência de seu orientador. 
 
São Paulo,    01   de Abril de  2022        
 
 

Assinatura do orientador:     



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Primeiramente gostaria de agradecer à minha família pelo constante apoio e incentivo 

para realização dos meus sonhos. 

Ao professor Dr. Eduardo M. B. Campello não só pela orientação, como também pelo 

incentivo, atenção, compreensão e apoio ao longo dessa caminhada. 

Ao professor Dr. Rui N. Oyamada pela inspiração para desenvolvimento desta 

dissertação, além do conhecimento e experiências transferidas. 

Ao professor Dr. Fernando R. Stucchi pela experiência, comentários e contribuições 

para o trabalho. 

Ao Me. Alexandre Magno por todo conhecimento e disposição para colaboração. 

Ao professor Luciano Afonso Borges, pelo carinho e ensinamentos repassados. 

A todos meus amigos e colegas que direta ou indiretamente fizeram parte da minha 

formação acadêmica, profissional e pessoal. 

 

  



 

 

EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Obstáculos são aquelas coisas assustadoras que vemos quando desviamos o foco do 

nosso objetivo.” (HENRY FORD) 

 



 

 

RESUMO 

Pontes estaiadas de concreto são estruturas complexas, em sua maioria construídas em 

fases, com grande grau de hiperestasticidade e comportamento não linear introduzido pela 

geometria e pela variação da rigidez do concreto do tabuleiro. As propriedades do concreto 

dependentes do tempo (fluência, retração e enrijecimento) são fundamentais no projeto de tais 

estruturas. Os efeitos no tempo tornam-se ainda mais relevantes posto que, associados à 

compressão que os estais introduzem no tabuleiro durante o faseamento construtivo, exercem 

influência na determinação das forças de instalação dos estais. O presente trabalho tem por 

objetivo apresentar um estudo dos principais métodos de determinação das forças de instalação 

dos estais considerando o faseamento construtivo, os efeitos diferidos no tempo e a protensão 

interna do tabuleiro. Um estudo de caso é apresentado para o viaduto estaiado ferroviário sobre 

a Rodovia Ayrton Senna e Avenida Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto Internacional 

Governador André Franco Montoro de Guarulhos, São Paulo. Este é um viaduto estaiado curvo 

não convencional, construído em balanços sucessivos, com um vão central estaiado, dois vãos 

laterais com um trecho estaiado conectado a outro em viga de seção celular, e dois vãos 

adjacentes em seção celular. A partir dos resultados, os métodos são comparados e é discutida 

a importância de uma análise mais aprimorada com consideração dos efeitos diferidos no tempo 

para viadutos de grande complexidade. 

 

Palavras-chave: Ponte Estaiada. Balanços Sucessivos. Força de instalação nos estais. Retração. 

Fluência.  Envelhecimento do Concreto. 

  



 

 

ABSTRACT 

Concrete cable-stayed bridges are complex structures, mostly built in phases, highly 

hyper-static and with nonlinearities introduced by the geometry and the deck´s concrete 

stiffness. Time-dependent properties of concrete (creep, shrinkage and stiffening) are critical in 

the design of such structures. Time effects become even more relevant since, when associated 

with the large compression stresses introduced by the stays on the deck during the constructive 

phasing, they influence the determination of the stays´ installation forces. The objective of this 

work is to present a study on the main methods of computation of cable forces in cable-stayed 

bridges considering the construction method, the time-deferred effects and the prestressing of 

the deck. A case study is presented for the cable-stayed railway bridge over the Ayrton Senna 

and Hélio Smidt freeways, which gives access to the André Franco Montoro International 

Airport, located in the city of Guarulhos, São Paulo. This is an unconventional curved cable-

stayed bridge, with a central cable-stayed span, two lateral spans with a cable-stayed section 

connected to a box girder section, and two adjacent box girder spans. From the results, the 

methods are compared and the importance of a more refined analysis with consideration of the 

time-deferred effects for highly complex bridges is discussed. 

 

Keywords: Cable-stayed Bridges. Cantilever Method. Installation Forces of Stay Cables. 

Shrinkage. Creep. Concrete Stiffening. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em pontes estaiadas, as forças de instalação dos estais auxiliam no controle da 

geometria e garantem uma melhor distribuição dos esforços solicitantes no tabuleiro. Para 

corrigir desvios durante a construção e alcançar a geometria final, é usual fazer ajustes 

nas forças dos estais (MARTINS; SIMÕES; NEGRÃO, 2015). Além disso, a tensão nos 

estais deve ser controlada para não atingir a tensão limite e para evitar deformações 

excessivas do tabuleiro e do mastro. 

Conforme apresentado por Martins et al. 2016, o tabuleiro das pontes estaiadas 

possui altos esforços axiais de compressão no concreto, introduzidas pelos estais 

inclinados. No entanto, a compressão gerada pelos estais nas extremidades e no meio do 

vão é tipicamente muito menor do que junto ao mastro, conforme apresentado 

esquematicamente na Figura 1. Para minimizar essas diferenças, o tabuleiro pode ser 

protendido, resultando em uma compressão mais uniforme ao longo do tabuleiro, e 

mantendo os níveis de tensões dentro dos limites do material. 

 

Figura 1-Diagrama esquemático de esforços axiais no tabuleiro 

 

Fonte: Autora. 

Na literatura, existem métodos convencionais para determinação das forças nos 

estais. Dentre eles, destacam-se: o método do tabuleiro articulado, em que se articula o 

tabuleiro junto às ligações com os estais; o método da anulação das reações, em que são 

inseridos apoios ao longo do tabuleiro nas regiões de ancoragem dos estais; e o método 

da anulação dos deslocamentos (WANG; TSENG; YANG, 1993), que se fundamenta no 

princípio de determinar as forças nos estais que anulariam os deslocamentos no tabuleiro 

devidos aos carregamentos permanentes. De forma geral, esses métodos são baseados na 

configuração final da estrutura e não levam em consideração o processo construtivo 
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(KHALIL; DILGER; GHALI, 1983; SOMJA AND DE VILLE DE GOYET,2008; ARICI 

et al. 2010). 

Atualmente, a maioria das pontes estaiadas é executada em balanços sucessivos 

(ALMEIDA, 2017). Nesses casos, o tabuleiro é construído por fases, de forma 

segmentada. As aduelas (segmentos do tabuleiro) são sequencialmente adicionadas em 

cada um dos lados do mastro por treliças metálicas móveis que se apoiam nos segmentos 

anteriormente executados. Para o caso de aduelas moldadas in loco, o tabuleiro resultante 

é composto por concretos de diferentes idades, de maneira que o seu módulo de 

elasticidade pode vir a ter grande influência na geometria final da estrutura. Assim, torna-

se apropriada a consideração do faseamento construtivo na determinação das forças de 

instalação dos estais, podendo ser aplicado, por exemplo, o método da desmontagem do 

tabuleiro, apresentado por WANG, TANG E ZHENG, 2003. 

Para pontes estaiadas, é importante a consideração das etapas de construção e dos 

efeitos diferidos no tempo (fluência, retração e enrijecimento do concreto) para uma 

melhor determinação das forças de tensionamento dos estais (JANJIC; PIRCHER, M; 

PIRCHER, H, 2003; ARICI et al. 2010; ATMACA; ATES, 2012; MARTINS; SIMÕES; 

NEGRÃO, 2016).  Dentre os métodos que abrangem a possibilidade de consideração 

desses efeitos, incluindo a fluência, a retração e o enrijecimento do concreto, podem-se 

citar o método da força unitária (JANJIC, PIRCHER, M. E PIRCHER, H., 2003) e os 

métodos da anulação dos deslocamentos ao longo do faseamento construtivo, 

apresentados por Ytza (2009) e Arici et al. (2010).  

O faseamento construtivo, os efeitos dependentes do tempo e a protensão do 

tabuleiro são responsáveis pela alteração das tensões e deformações da estrutura. Como 

os métodos de determinação das forças nos estais são baseados nos deslocamentos e na 

distribuição de momentos fletores ao longo do tabuleiro, esses efeitos podem influenciar 

significativamente as forças dos estais.  

Com a consideração desses efeitos, é possível determinar as forças de instalação 

que contribuem para uma boa distribuição de esforços solicitantes no tabuleiro sem a 

necessidade de uma segunda etapa de tensionamento dos estais. Em alguns casos, 

pequenos ajustes podem ser efetuados para corrigir desvios encontrados na construção. 

Estes podem ser feitos através do anel de regulagem, evitando o retrabalho de uma 

segunda etapa de tensionamento por meio de macacos hidráulicos. 
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1.1  OBJETIVOS  

O presente trabalho tem como objetivo estudar os principais métodos de 

determinação das forças de instalação nos estais de pontes estaiadas de concreto, 

considerando o faseamento construtivo, a protensão do tabuleiro e os efeitos de fluência, 

retração e enrijecimento do concreto. As análises são feitas para um estudo de caso, 

referente ao viaduto estaiado ferroviário sobre a Rodovia Ayrton Senna e Avenida Hélio 

Smidt, que dá acesso ao Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro de 

Guarulhos, São Paulo. Trata-se de um viaduto estaiado curvo não convencional, 

construído em balanços sucessivos, com um trecho estaiado e outro em viga de seção 

celular. Os objetivos específicos estão relacionados a seguir:  

a) Revisão bibliográfica sobre as principais tipologias, elementos 

estruturais,aspectos técnicos e conceituais e métodos construtivos das pontes 

estaiadas incluindo uma breve evolução histórica; 

b) Revisão bibliográfica sobre os métodos de determinação das forças de instalação 

dos estais; 

c) Modelagem de uma ponte estaiada em um programa de análise estrutural em 

elementos finitos, considerando o faseamento o construtivo, referente ao método 

de balanço sucessivo, os efeitos diferidos no tempo e as forças de protensão; 

d) Estudo da influência das forças de instalação dos estais nos esforços solicitantes 

do tabuleiro. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 Os métodos de determinação de forças de instalação nos estais disponíveis na 

literatura têm como objetivo obter uma resposta para o tabuleiro próxima ao de uma viga 

contínua (YTZA, 2009).  Os métodos convencionais são baseados na configuração final 

da estrutura, e não consideram os efeitos do tempo devidos ao faseamento construtivo.  

Para pontes estaiadas usuais, muitas vezes esses métodos convencionais são 

suficientes, pois conforme apresentado por Chen et al. (2000), pontes estaiadas são 

estruturas altamente hiperestáticas, possibilitando diferentes forças de instalação para os 

estais. Porém, em pontes estaiadas de concreto protendido, a determinação acurada dessas 

forças torna-se mais importante, pois com o encurtamento da estrutura devido à fluência 

do concreto, há uma redistribuição dos esforços internos que pode possibilitar um 

comportamento desfavorável do tabuleiro. Em pontes construídas em balanços 

sucessivos, com aduelas moldadas in loco, por haver segmentos de concreto com 

diferentes idades, esses efeitos se tornam ainda mais difíceis de serem considerados. 

Teoricamente, é possível definir um esquema de forças iniciais de instalação para as quais 

existe uma redistribuição mínima de forças internas no tabuleiro e deslocamentos 

dependentes do tempo (CHEN et al., 2000). 

Os métodos a serem estudados neste trabalho que consideram o faseamento 

construtivo baseiam-se na anulação dos deslocamentos acumulados ocorridos ao longo 

da construção. Desta forma, podem ser contemplados os efeitos da fluência, retração, 

enrijecimento do concreto, bem como da protensão interna do tabuleiro. 

À medida que a estrutura apresenta maior complexidade, o faseamento construtivo 

e os efeitos dependentes do tempo se tornam mais significativos para a determinação 

adequada das forças dos estais. O estudo de caso apresentado no item 4.1, é o viaduto 

estaiado sobre a Rodovia Ayrton Senna e Avenida Hélio Smidt, que dá acesso ao 

Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro de Guarulhos, São Paulo. O 

Viaduto possui um vão central estaiado, dois vãos laterais parcialmente estaiados (sendo 

a primeira metade estaiada e a outra metade em viga de seção celular em balanços 

sucessivos), complementado com dois vãos adjacentes de equilíbrio, em viga de seção 

celular.  

As forças de instalação dos estais, caso introduzidas de forma equivocada, podem 

gerar um desalinhamento do greide final da estrutura, que apesar da possibilidade de 

ajuste a partir do pós-tensionamento dos estais (o que implica retrabalho), podem 
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ocasionar esforços excessivos ao tabuleiro e ao mastro. Caso as forças de instalação sejam 

ultrapassadas, os esforços solicitantes na estrutura podem exceder o estado limite último, 

além de reduzir a vida útil dos estais por fadiga, exigindo readequações de projeto 

(NUNES, 2010). O objeto de estudo deste trabalho é o estudo dos métodos de 

determinação das forças dos estais e aplicação do faseamento construtivo, as forças de 

protensão no tabuleiro e os efeitos de fluência, retração e enrijecimento do concreto. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. O capítulo 1 apresenta a 

introdução, incluindo objetivos, justificativa e estrutura do trabalho. Uma revisão 

bibliográfica sobre aspectos gerais das pontes estaiadas está apresentada no capítulo 2, 

retratando conceitos importantes para o desenvolvimento da dissertação, incluindo 

conceitos teóricos e um breve histórico das pontes estaiadas, de forma a entender a sua 

evolução em relação aos materiais e tecnologias utilizadas, e características dos elementos 

que compõem a estrutura, como os estais, o tabuleiro e o mastro. Do mesmo modo, estão 

expostos os métodos construtivos mais utilizados em pontes estaiadas, dando ênfase ao 

método de balanços sucessivos, que é o método construtivo aplicado no estudo de caso 

do presente trabalho. 

Os métodos para determinação das forças nos estais estão apresentados no 

capítulo 3, sendo descritos o método do tabuleiro articulado, o método da anulação das 

reações, o método de anulação dos deslocamentos e os métodos da anulação dos 

deslocamentos ao longo do faseamento construtivo considerando os efeitos diferidos no 

tempo. 

A apresentação do estudo de caso, o viaduto estaiado sobre a Rodovia Ayrton 

Senna e Avenida Hélio Smidt, a aplicação dos métodos de determinação das forças nos 

estais e seus resultados, estão apresentados no capítulo 4.  

O capítulo 5 apresenta uma análise dos resultados obtidos no capítulo 4, incluindo 

a comparação entre os métodos. Por fim, no capítulo 6 estão as conclusões sobre os 

assuntos abordados neste trabalho e indicações para trabalhos futuros.  
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2. ASPECTOS GERAIS DE PONTES ESTAIADAS  

2.1 BREVE DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO 

As primeiras obras estaiadas foram construídas ao longo do século XIX. 

Conforme apresentado por Almeida (2017), nessa época, os estais eram constituídos por 

correntes de ferro forjado e as pontes apresentavam sistemas mistos com cabos 

parabólicos (pontes pênseis) e cabos retilíneos (estais). Como exemplo típico, pode-se 

citar a ponte Albert, construída em Londres, na Inglaterra, em 1872 (Figura 2). 

 

Figura 2- Ponte Albert, construída em Londres, na Inglaterra, em 1872. 

 

Fonte: International Database and Gallery of Structures. 

Disponível em: <https://structurae.net/en/structures/albert-bridge> Acesso em 28 de 

fevereiro, 2020. 

A solução totalmente estaiada foi iniciada no século XX, após a experiência obtida 

nessas primeiras obras e com o surgimento dos primeiros modelos matemáticos. Os estais 

passaram a ser constituídos por cordoalhas, sendo desenvolvidos sistemas de ancoragens 

menos sensíveis à fadiga. O desenvolvimento das pontes estaiadas pode ser dividido em 

três gerações, conforme esquema da Figura 3.  
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Figura 3- Disposições dos estais conforme gerações  

 

Fonte: Adaptado de Gimsing (2012). 

Inicialmente, eram caracterizadas pelo pequeno número de estais, muito 

espaçados, de forma que o tabuleiro requeria ser bastante rígido para resistir aos elevados 

momentos fletores, além de às grandes tensões concentradas nas zonas de ancoragem dos 

estais, muitas vezes demandando um reforço localizado. Ademais, em seu processo 

construtivo, eram necessários apoios temporários que deveriam suportar provisoriamente 

o peso do tabuleiro, resultando em um tipo de obra quase impraticável atualmente. Como 

exemplos, podem ser apresentadas a ponte sobre o canal Donzère (Figura 4), construída 

na França em 1952, e a ponte Strömsund, construída na Suécia em 1956 (Figura 5). 

 

Figura 4- Exemplo de ponte estaiada da primeira geração: ponte estaiada de concreto armado 

sobre o canal Donzère, construída na França em 1952. 

 

Fonte: International Database and Gallery of Structures. 

Disponível em: <https://structurae.net/en/structures/donzere-mondragon-bridge> Acesso em 

10 de fevereiro, 2020. 

Primeira geração 

(Pequeno número de estais) 

Segunda e terceira geração 

(Múltiplos estais) 
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Figura 5- Exemplo de ponte estaiada da primeira geração: ponte estaiada Strömsund, 

construída em 1956 na Suécia. 

 

Fonte: International Database and Gallery of Structures. 

Disponível em: < https://structurae.net/en/structures/stromsund-bridge > Acesso em 10 de 

fevereiro, 2020. 

Na segunda e terceira gerações, as pontes estaiadas podem ser caracterizadas pela 

utilização de múltiplos estais pouco espaçados. Todavia, tais gerações diferem em seus 

sistemas de suspensão. A segunda geração apresenta suspensão parcial, ou seja, os estais 

são interrompidos a uma determinada proximidade das torres, tendo como exemplo a 

Ponte de Friedrich Ebert (Figura 6), construída em 1967, na Alemanha. 

 

Figura 6- Exemplo de ponte estaiada da segunda geração: ponte de Friedrich Ebert, 

construída em 1967, na Alemanha. 

  

Fonte: International Database and Gallery of Structures. 

Disponível em: < https://structurae.net/en/structures/friedrich-ebert-bridge > Acesso em 10 

de fevereiro, 2020. 
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Já na terceira geração, a suspensão é total, sendo constituída de múltiplos estais, 

caracterizada por exemplo pela Ponte Pasco- Kennewick (Figura 7), construída em 1978, 

nos Estados Unidos. 

Figura 7- Exemplo de ponte estaiada da terceira geração: ponte Pasco- Kennewick, 

construída em 1978 nos Estados Unidos. 

  

Fonte: Godden Structural Engineeing Slide Index apud Torneri,2002. 

A disposição mais distribuída e aproximada dos estais, referente às duas últimas 

gerações, gera no tabuleiro um comportamento análogo ao de uma viga sobre apoios 

elásticos, permitindo tabuleiros mais esbeltos, com redução significativa de peso próprio 

quando comparada às soluções da primeira geração. Por conseguinte, facilita a 

construção, possibilitando o uso de métodos como o dos balanços sucessivos (o que pode 

dispensar a necessidade de escoramentos temporários), e permite a substituição dos estais 

no caso de deterioração, ocorrendo uma redistribuição dos esforços sem que haja 

interrupção na utilização da estrutura. 

Após a introdução do sistema de múltiplos estais, as pontes estaiadas começaram 

a ser executadas, em sua maioria, pelo método dos balanços sucessivos. Este método 

também pode ser utilizado em casos em que o escoramento é inviabilizado, seja pela 

altura em relação ao terreno, pela necessidade dos gabaritos de navegação (no caso de 

pontes sobre rios ou canais) ou pela impossibilidade de obstrução da via (no caso de 

viadutos). 
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2.2  SISTEMAS DE ESTAIAMENTO 

Pontes estaiadas são compostas por um sistema de estaiamento, formado por estais 

inclinados fixados aos mastros, que têm como função a sustentação do tabuleiro ao longo 

do seu comprimento, segundo esquema da Figura 8. 

 

Figura 8- Principais componentes de uma ponte estaiada.  

 

Fonte: Adaptado de Chung C. Fu e Shuqing Wang (2014). 

Os estais podem apresentar diferentes arranjos nas configurações longitudinais e 

transversais. Na configuração longitudinal, os cabos tracionados formam o sistema de 

estaiamento propriamente dito, que, quando possui os cabos concentrados no topo do 

mastro, é denominado sistema em leque. Este tipo de sistema apresenta dificuldades para 

o detalhamento da região do topo do mastro, devido às interferências entre os cabos.  Em 

pontes em leque, para melhor distribuição dos esforços no tabuleiro, os vãos laterais 

devem ter um comprimento entre 20 e 40% do vão central (ver Figura 9), segundo 

Gimsing, (2012). 

 

Figura 9- Sistemas de disposição dos estais em Leque  

 

Fonte: Gimsing (2012). 

 No sistema em harpa, os cabos são dispostos de forma paralela e fixados ao longo 

de toda a altura do mastro, para melhor distribuição dos esforços no tabuleiro, a disposição 
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ideal dos vãos laterais correspondem de 30 a 45% do vão central (Figura 10), conforme 

Gimsing (2012). 

 

Figura 10- Sistemas de disposição dos estais em Harpa. 

 

Fonte: Gimsing (2012). 

A configuração longitudinal pode ser formada também por um sistema 

intermediário entre os dois acima (ver Figura 11), em que os cabos são relativamente 

concentrados na parte superior do mastro, mas espaçados suficientemente para que 

caibam as ancoragens, minimizando as interferências e simplificando o detalhamento, 

permitindo ainda explorar inclinações dos estais em relação ao tabuleiro, de forma a 

otimizar esses elementos. 

 

Figura 11-Sistemas mistos de disposição dos estais em Semi Leque ou Semi Harpa 

 

Fonte: Gimsing (2012). 

Na configuração transversal, o arranjo dos cabos possui duas formas básicas: o 

sistema único de suspensão central (ou de plano único) e o sistema de suspensão lateral 

(ou de dois ou mais planos). A disposição dos cabos no plano transversal interfere na 

necessidade de rigidez à torção do tabuleiro. 

O sistema de suspensão central exige uma elevada rigidez à torção do tabuleiro, 

devido à excentricidade da carga móvel. A utilização de seção celular (Figura 12) garante 

o equilíbrio pela torção do tabuleiro, desde que este seja fixo à rotação de torção nos 

apoios extremos. 
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Figura 12-Sistemas estruturais do tabuleiro para configuração transversal do cabo de 

suspensão central ou plano único 

 

Fonte: Ferreira, 1994, apud Torneri, 2002. 

Em casos com dois planos paralelos ou inclinados (Figura 13), a excentricidade 

da carga móvel é absorvida pelo binário formado pelos dois planos. Algumas vezes, a 

rigidez à torção do tabuleiro também se faz necessária para reduzir a variação de tensões 

nos estais, podendo ainda serem incluídos novos planos de estais quando o tabuleiro é 

muito largo. 

 

Figura 13- Seções para tabuleiros com suspensão lateral ou dois planos de estais 

  

Fonte: Gimsing (2012). 

Conforme apresentado por Walther (1999), os mastros devem atender às 

configurações longitudinais e transversais dos cabos. Na configuração transversal, para 

pontes de dois planos de estais, podem ser adotadas duas torres independentes (Figura 

14a e b), em forma de portal, conectadas por uma viga (Figura 14c), ou inclinadas que se 

unem em seus topos (Figura 14d e e), neste último caso exigindo uma altura maior para 

que o gabarito vertical seja atendido.  
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Figura 14- Configuração transversal dos mastros com dois planos de estais  

 

Fonte: Walther (1999). 

Para pontes com um plano de estaiamento central, o mastro geralmente é centrado 

no tabuleiro (Figura 15a e b), devendo ter uma dimensão transversal mínima para reduzir 

a largura do canteiro central. Eventualmente, para evitar interferência com a seção 

transversal do tabuleiro, o mastro pode ser dividido em duas partes inclinadas (Figura 

15c), sem invadir o gabarito vertical. 

 

Figura 15- Configuração transversal do mastro com um plano único de estais 

 

Fonte: Walther (1999). 

 

2.3 ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

Os estais são formados por um feixe de cordoalhas paralelas fixadas em uma 

extremidade com uma ancoragem ativa (regulável) e na outra com uma ancoragem 
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passiva. Tipicamente, as cordoalhas têm diâmetro de 12,7mm ou 15,7mm, sendo 

constituídas por fios de aço protendido com relaxação baixa (ARCELLOR MITTAL, 

2018). Atualmente, os aços mais utilizados no mercado são o CP 177 RB e o CP 190 RB. 

Nas cordoalhas mais comuns, o feixe de fios é constituído de 7 fios (Figura 16), mantidos 

unidos através de uma torção em torno do fio central (Figura 17). 

 

Figura 16- Feixe de 7 fios  

  

Fonte: Gomes (2013). 

Figura 17- Feixe de 7 fios sem a camada de PEAD  

 

Fonte: Gomes (2013). 

A proteção contra corrosão é realizada por meio da galvanização dos fios de aço e 

encapamento do conjunto. Junto às ancoragens, as cordoalhas são protegidas pelo 

envolvimento em cera, podendo apresentar revestimento com tubo de HDPE (Polietileno 

de alta densidade) ou aço não deslizante, sendo que na ancoragem do tabuleiro são 

instalados, adicionalmente, tubos de aço antivandalismo. Os estais usualmente são 

tensionados por macacos hidráulicos mono tensão (Figura 18) para um sistema mais ágil 

e leve. Estes macacos tensionam cada uma das cordoalhas, de forma que o estai atinja a 

força de instalação ao final do tensionamento de todas as cordoalhas do estai. Ao fim do 

processo, pequenos ajustes podem ser feitos a partir dos anéis de regulagem (Figura 19). 



22 

 

  

 

Figura 18- Macacos hidráulicos mono tensão 

 

Fonte: Protende (2008). 

Figura 19- Sistema de ancoragem dos estais  

  

Fonte: Protende (2008). 

Os estais também podem ser constituídos de barras de alta resistência utilizadas 

em protensão, dispostas de forma paralela em seu interior, revestidas por tubo de aço e 

com injeção de nata de cimento. Porém, para esta situação, o peso específico fica elevado 

devido à presença de nata de cimento no espaço livre entre as barras, além do peso do tubo 

de revestimento (GOMES, 2013). 

Os estais posicionados nas extremidades da ponte são denominados de estais de 

retaguarda. Normalmente, estão ancorados nas extremidades junto aos encontros através 

de blocos de ancoragem, fazendo com que as componentes vertical e horizontal sejam 
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transferidas para as extremidades da ponte, permitindo a otimização do mastro e redução 

dos deslocamentos em seu topo. Existe também o sistema auto ancorado em que a 

componente horizontal do cabo é transferida para o tabuleiro e a vertical para o pilar de 

ancoragem. Ambos os casos de ancoragem estão representados na Figura 20. 

 

Figura 20- Sistema Auto ancorado (a) e externamente ancorado (b) dos estais de retaguarda 

 

Fonte: Gimsing (2012). 

 As fixações dos estais junto ao mastro podem ser classificadas como ancoragens 

individuais ou ancoragens através de selas. Nas ancoragens individuais (Figura 21), para 

mastros de pequenas dimensões, os estais podem ser cruzados e ancorados nas faces 

opostas. Já para mastros com maiores dimensões, em que é possível o acesso ao seu 

interior, podem ser ancorados na parte interna do mastro. Para mastros com menor altura, 

as ancoragens no mastro são feitas através de selas, ou seja, o estai passa por dentro do 

mastro de forma contínua, conforme Figura 22 (ISHII, 2006). 

 

Figura 21- Detalhe de fixação individuais dos estais no mastro  

   

Fonte: Walther (1999). 
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Figura 22- Detalhe de fixação em sela dos estais em mastros de pequena altura 

 

Fonte: Walther (1999). 

O alívio do momento fletor e do esforço cortante no tabuleiro provocado pelos 

estais, quando a estrutura é comparada com um tabuleiro contínuo, está apresentado na 

Figura 23 (GIMSING 2012). Por outro lado, na estrutura estaiada o tensionamento dos 

estais gera uma compressão na seção transversal do tabuleiro, devido à decomposição das 

forças. 

 

Figura 23- Comparação dos momentos fletores para carga permanente em um 

tabuleiro contínuo e em um tabuleiro estaiado  

 

 

Fonte: Adaptado de Gimsing, (2012). 

O mastro também pode ser chamado de torre ou pilone. Tem como função 

transmitir os esforços gerados pelo estaiamento para as fundações, estando submetidos a 

grandes compressões. A sua altura depende do vão a ser vencido, conforme mostrado na 

Figura 24. O tabuleiro pode ser articulado no mastro quando está sobre aparelhos de apoio 

ou engastado no mastro quando é concretado monoliticamente. 
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Figura 24- Esquema estrutural do mastro.  

 

Fonte: Ishii (2006). 

 

2.4 METODOLOGIA CONSTRUTIVA 

Pontes estaiadas podem ser executadas por diferentes métodos construtivos: 

cimbramento geral, lançamento progressivo e balanços sucessivos. A escolha do método 

depende de uma série de fatores, como os materiais utilizados, as dimensões da estrutura, 

a possibilidade da utilização de cimbramentos e tempo disponível para execução da obra. 

Em muitos casos pode ser feita uma combinação entre os métodos. A metodologia 

construtiva influência nos esforços solicitantes no tabuleiro, sendo importante contemplar 

esses efeitos no processo de análise e dimensionamento. 

A seguir, apresenta-se uma breve descrição dos métodos mais utilizados em 

pontes estaiadas de concreto, dando ênfase ao método dos balanços sucessivos, que, por 

sua vez, é frequentemente empregado e é o utilizado no estudo de caso do presente 

trabalho. 

 

2.4.1 Cimbramento fixo 

No método do cimbramento fixo, o tabuleiro é apoiado sobre os pilares e apoios 

provisórios para sustentação do mesmo durante a montagem. Os apoios provisórios são 

removidos após o tensionamento dos estais (Figura 25). Este método foi muito utilizado 

nas primeiras pontes estaiadas, que eram caracterizadas pelo pequeno número de estais, 

muito espaçados. Hoje em dia, o método isoladamente não costuma ser empregado em 

pontes estaiadas, apenas de forma conjunta com os outros métodos. Os cimbramentos 

provisórios adicionados a uma estrutura que apresenta uma alta hiperestaticidade 
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dificultam a resolução da estrutura e tornam a análise muito complexa. (YTZA,2013 e 

NUNES,2010). 

 

Figura 25- Esquema de Ponte sobre cimbramento fixo 

 

 

 

Fonte: Gimsing e Georgakis,2012 

2.4.2 Lançamento progressivo 

O método do lançamento progressivo consiste na construção do tabuleiro às 

margens da ponte e no empurro do mesmo sobre os apoios definitivos, ou sobre apoios 

provisórios. Esse método requer um tabuleiro muito rígido ou um número elevado de 

apoios provisórios (ALMEIDA, 2017). 

Um dos exemplos mais importante de construção pelo método de lançamento 

progressivo é o viaduto de Millau (Figura 26), na França, com 2460m de extensão, que 

teve a conclusão da sua construção em 2004. Esse viaduto é notável, não apenas com sua 

altura de 270m sobre o cruzamento com o Rio Tarn, mas também pela sua construção 

durar apenas 38 meses. Para esse caso, foi necessário um apoio provisório no meio de 

cada um dos vãos, conforme apresentado na Figura 27. 
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Figura 26- Viaduto de Millau na França 

 

Fonte: Svensson Holger, 2012. 

Figura 27- Construção do Viaduto de Millau 

  

  

Fonte: Svensson Holger, 2012. 

2.4.3 Balanços sucessivos 

O método dos balanços sucessivos consiste na construção segmentada do 

tabuleiro. Esse sistema construtivo foi criado em 1930 por Emílio Baumgart, um 

engenheiro brasileiro, para a construção do vão central da Ponte de Herval, sobre o Rio 

do Peixe, em Santa Catarina. 

Em pontes estaiadas, as aduelas (trechos do tabuleiro) são sequencialmente 

adicionadas em cada um dos lados do mastro por treliças metálicas móveis que se apoiam 

nos segmentos anteriormente executados, conforme execução da Ponte do Saber, em 

2012, no Rio de Janeiro, apresentada na Figura 28. 



28 

 

  

 

 

Figura 28- Ponte do Saber, construída em 2012, no Rio de Janeiro, Brasil. 

 

Fonte: Cidade (2017). 

Para o caso de aduelas moldadas in loco, quando a resistência do concreto 

estipulada em projeto é atingida, as aduelas são protendidas, para auxilio no controle de 

tensões de flexão durante os balanços sucessivos. A treliça é então deslocada para a 

concretagem do próximo segmento e os estais, ancorados nas aduelas e no mastro, são 

tensionados.  

Conforme apresentado por Almeida (2017), a variação do módulo de elasticidade 

do concreto para a execução em balanços sucessivos com aduelas moldadas in loco pode 

ter grande influência na geometria final da estrutura, devido as diferentes idades do 

concreto das aduelas. Em obras com aduelas pré-moldadas, o concreto já atingiu a 

resistência de projeto. Para esse caso, as aduelas são içadas, colocadas no local e 

protendidas. 

Este trabalho está restrito ao método dos balanços sucessivos, pois é o método 

utilizado no estudo de caso do capítulo 4, e comumente empregado.  
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3. MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DAS FORÇAS NOS ESTAIS 

Existem diversos métodos na literatura para determinação das forças de instalação 

dos estais que possuem o mesmo objetivo: controlar os deslocamentos (anulando para os 

carregamentos permanentes) e garantir uma melhor distribuição de esforços solicitantes 

no tabuleiro, próximo ao de uma viga contínua equivalente.  

A seguir, são apresentados os métodos simplificados para determinação das forças 

finais nos estais acerca da configuração final do tabuleiro, sem a consideração dos efeitos 

do tempo, e na sequência os métodos que consideram o faseamento construtivo e os 

efeitos de enrijecimento do concreto, fluência e retração. 

 

3.1 DETERMINAÇÃO DAS FORÇAS DE INSTALAÇÃO A PARTIR DA 

CONFIGURAÇÃO FINAL 

Dentre os métodos baseados na configuração final, são apresentados nos itens 

3.1.1 a 3.1.3: o método do tabuleiro articulado, o método da anulação dos deslocamentos 

e o método da anulação das reações. Estes definem as forças nos estais utilizando como 

hipótese a deformação da estrutura em sua configuração final sem considerar o 

faseamento construtivo. No item 3.1.4 está apresentado o método da desmontagem que 

obtêm as forças de instalação aplicadas ao longo do faseamento construtivo para 

tensionamento dos estais que levarão as forças (𝐹) determinadas pelos métodos. 

 

3.1.1 Método do tabuleiro articulado    

No método do tabuleiro articulado (MTA) a estrutura funciona como uma treliça, 

de forma que cada estai sustenta os carregamentos referentes a uma aduela. Com o auxílio 

de um modelo com articulações no tabuleiro junto à ligação dos estais, conforme 

mostrado na Figura 29, considerando o peso próprio da estrutura e os carregamentos 

permanentes, são obtidas as forças finais (𝐹) implantadas nos estais. 
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Figura 29- Modelo do método do tabuleiro articulado 

 

Fonte: Ytza (2009). 

Estas são impostas a partir de uma variação fictícia de temperatura, equivalente ao 

tensionamento dos estais necessário para suportar os respectivos carregamentos, 

considerando suas propriedades. O estai é considerado elástico linear, obedecendo à lei 

de Hooke. A variação do comprimento do estai (∆𝑙), pode ser calculada multiplicando-se 

a variação fictícia de temperatura (∆𝑇) pelo comprimento do estai (𝑙) e pelo coeficiente 

de dilatação térmica (𝛼), conforme Equação (1): 

 

∆𝑙 = 𝛼 𝑙 ∆𝑇 ∴
∆𝑙

𝑙
= 𝛼 ∆𝑇. (1) 

 

A variação de comprimento de uma barra (∆𝑙) pelo comprimento total (𝑙) devido 

a força axial (𝐹), para um estai com área 𝐴 de seção transversal e módulo de elasticidade 

equivalente de Dischinger (𝐸∗) (que está exposto no item 4.3.1) está apresentado na 

Equação (2). 

 

∆𝑙

𝑙
=

𝐹

𝐸∗𝐴
, (2) 

igualando as equações (1) e (2): 

𝛼∆𝑇 =
𝐹

𝐸∗𝐴
. (3) 

 

Dessa forma, a variação de temperatura (∆𝑇) equivalente a uma força implantada 

F é: 

∆𝑇 =
𝐹

𝐸∗𝐴 𝛼
. (4) 
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As variações de temperatura equivalentes correspondem às forças implantadas 

obtidas pelo método do tabuleiro articulado em sua configuração final.  

 

3.1.2 Método da anulação dos deslocamentos  

O método da anulação dos deslocamentos (MAD) inicialmente apresentado por 

Wang, Tseng e Yang (1993) se baseia na determinação das forças nos estais que 

anulariam os deslocamentos do tabuleiro (referentes à configuração final) quando 

submetido às cargas permanentes, levando a estrutura à posição final definida pelo projeto 

geométrico. Esse método permite a consideração dos efeitos gerados pela catenária dos 

estais.   

As forças de instalação nos estais agrupadas no vetor [𝐹] são determinadas para 

que nos pontos de controle i do tabuleiro, ou do mastro, o deslocamento devido às cargas 

permanentes adicionado ao deslocamento provocado pelas forças de instalação dos estais, 

seja nulo (Equação (5)). 

 

𝛿𝑖(𝑇) + 𝛿𝑖(𝑔) = 0. 
 

(5) 

Segundo Almeida et al., 2003 apud Ytza, 2009, o vetor das forças devidas aos 

carregamentos permanentes [𝐹𝑔] pode ser definido como a soma do vetor das forças de 

tensionamento dos estais com o produto da matriz de rigidez da estrutura [𝐾] pelo vetor 

deslocamento [𝛿] dos pontos de união dos estais com o tabuleiro, conforme Equação (6): 

 

[𝐹𝑔] = [𝐹] + [𝐾] ∙ [𝛿]. 
(6) 

 

Sendo [𝐷] a matriz de flexibilidade da estrutura (inversa da matriz [𝐾]), o vetor 

deslocamento pode ser obtido conforme a Equação (7): 

 

[𝛿] = [𝐷] ∙ [𝐹𝑔] − [𝐷] ∙ [𝐹]. (7) 

 

Considerando os estais como elementos elásticos lineares e representando o seu 

tensionamento por variações fictícias de temperatura, tem-se a Equação (8): 
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[𝛿] = [𝐷] ∙ [𝐹𝑔] + [𝐷𝑇] ∙ [∆𝑇], 
 

(8) 

onde: 

[𝐷𝑇]: Matriz de flexibilidade em termos de temperatura; 

[∆𝑇]: Vetor variação de temperatura nos estais. 

 

Para obtenção da matriz de flexibilidade em termos de temperatura, aplica-se uma 

variação unitária de temperatura em cada estai. Dessa forma, pode ser obtida a influência 

do tensionamento dos estais no deslocamento de cada ponto de controle, sendo os pontos 

de controle os pontos de interseção do tabuleiro com os estais. No caso dos estais de 

retaguarda (de extremidade), segundo Ytza (2009), o ponto de controle pode ser o de 

intersecção do estai com o mastro, de forma a controlar neste ponto, o deslocamento 

horizontal do mastro, ao invés do deslocamento vertical do tabuleiro, podendo ser zero 

ou muito próximo de zero, reduzindo os esforços solicitantes no mastro. 

A matriz flexibilidade [DT]ij é formada em suas colunas pelos deslocamentos  

δij dos pontos de controle, correspondentes ao deslocamento vertical do ponto i devido à 

variação unitária de temperatura no estai j. 

 

 Ponto 

∆T  
𝐸1 

Estai 

E1 

∆T 𝐸2 

      Estai 

E2 

∆T 𝐸⋯ 

      Estai 

E⋯ 

∆T𝐸𝑛 

        Estai 

En 

 P1 δ11 δ12 ⋯ δ1n 

[DT]

= 
P2 δ21 δ22 ⋱ δ2n 

 ⋯ ⋮ ⋱ ⋱ ⋮ 

 Pn δn1 δn2 ⋯ δ𝑛𝑛 
 

(9) 

 

 

Sendo [𝛿𝑔], o vetor deslocamento obtido pelo pelas cargas permanentes, este 

corresponde a matriz flexibilidade multiplicada pelo vetor força devido aos 

carregamentos permanentes, conforme Equação (10): 
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[𝛿𝑔] = [𝐷] ∙ [𝐹𝑔], 
 

(10) 

 

o vetor variação de Temperatura [∆𝑇] é calculado de forma que o deslocamento da 

estrutura [𝛿] seja nulo, resultando na Equação (11): 

 

−[𝛿𝑔] = [𝐷𝑇] ∙ [∆𝑇]. 
 

(11) 

 

A solução é obtida multiplicando a Equação (11) pela inversa da 

matriz flexibilidade resultando na Equação (12): 

 

[∆𝑇] = −[𝐷𝑇]−1 ∙ [𝛿𝑔]. (12) 

 

3.1.3 Método da Anulação das reações 

No método da anulação das reações (MAR), conforme apresentado por CHEN et 

al. (2000), deve-se primeiramente aplicar os carregamentos permanentes em um modelo 

em que os estais são substituídos por apoios fictícios na direção vertical nos pontos de 

ancoragem dos cabos com o tabuleiro, conforme Figura 30.  

 

Figura 30- Modelo da viga contínua sobre apoios fictícios 

 

 

Fonte: Chen et al. (2000). 

Dessa forma são obtidas as reações 𝑟i , do vetor [R] (mostrado na Equação (13)), 

que correspondem às componentes verticais devido aos carregamentos permanentes em 

sua configuração final no ponto Pi (ponto de intersecção do estai Ei com o tabuleiro). 
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 Ponto Reação de apoio 

Configuração Final 

 P1  𝑟1 

[R] = P2  𝑟2 

 ⋯ ⋮ 

 Pn   𝑟𝑛 
 

(13) 

 

Em um segundo modelo, com os estais e os apoios fictícios, é aplicada uma 

variação de temperatura unitária em cada um dos estais, obtendo-se as reações fictícias 

em cada um dos apoios. 

Para essa condição, sendo 𝑘ij  a reação no ponto Pi devido ao tensionamento do 

estai Ej, é possível construir a matriz de rigidez de influência de reações [K], de forma 

que cada coluna representa as reações dos apoios, conforme Equação (14). 

  

 Apoio 

∆T  
𝐸1 

Estai 

E1 

∆T 𝐸2 

      Estai 

E2 

∆T 𝐸⋯ 

      Estai 

E⋯ 

∆T𝐸𝑛 

        Estai 

En 

 P1 𝑘11 𝑘12 ⋯ 𝑘1n (14) 

[𝐾] = P2 𝑘21 𝑘22 ⋱ 𝑘2n 

 ⋯ ⋮ ⋱ ⋱ ⋮ 

 Pn 𝑘i1 𝑘i2 ⋯ 𝑘𝑖𝑛 

 

 

O método de anulação das reações em apoios fictícios está baseado na ideia de 

uma boa distribuição de momentos fletores no tabuleiro, zerando os deslocamentos nos 

pontos de intersecção dos estais com o tabuleiro, através de apoios verticais.  

Obtém-se o vetor tensionamento dos estais em termos de temperatura [𝑇], a partir 

do vetor de reações devido aos carregamentos permanentes da estrutura [𝑅]e da matriz 

de rigidez de influência de reações [𝐾], impondo que o vetor de reações [𝑅] se anule a 
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partir do tensionamento dos estais, conforme Equação (15) de forma que os estais sejam 

tensionados para esses carregamentos. 

 

[𝐾][𝑇] = [𝑅]. (15) 

 

Invertendo a matriz [𝐾], tem-se o vetor tensionamento dos estais [𝑇]: 

 

[𝑇] = [𝐾]−1[𝑅]. 
 

(16) 

 
 

3.1.4 Determinação das forças de instalação dos estais durante o faseamento para 

métodos baseados na configuração final 

No plano de estaiamento, devem ser definidas as forças que deverão ser instaladas 

durante o processo construtivo para que em sua configuração final os estais atinjam as 

forças determinadas pelos métodos baseados na configuração final. Segundo Cassity e He 

(2001) apud Arici et al. (2010), essas forças podem ser encontradas através da 

desmontagem do tabuleiro. A partir do modelo em sua configuração final, já aplicado o 

tensionamento de variação de temperatura equivalente obtida pelos métodos 

anteriormente descritos, é iniciada a fase de desmontagem fictícia da ponte. Ao remover 

a última aduela em cada fase, pode-se obter a força de tensionamento dos estais no 

momento da sua instalação inicial. Com o plano de estaiamento, ao final do processo, 

atingem-se as forças implantadas, definidas para cada um dos métodos mencionados nos 

itens 3.1.1 a 3.1.3. 

 

3.2 DETERMINAÇÃO DAS FORÇAS NOS ESTAIS CONSIDERANDO O 

PROCESSO CONSTRUTIVO 

Os métodos apresentados nesta seção se baseiam na anulação dos deslocamentos 

ao longo do processo construtivo, e podem considerar os efeitos dependentes do tempo, 

tais como a fluência, retração e enrijecimento do concreto.  

 

3.2.1 Método da anulação dos deslocamentos ao longo do processo construtivo  

No método apresentado por Ytza (2009), para determinação das forças de 

instalação dos estais para cada fase da construção, calcula-se uma variação fictícia de 
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temperatura (simulando o tensionamento dos estais) a ser aplicada nos estais para anular 

o deslocamento do ponto de controle “i” da respectiva fase construtiva, que corresponde 

ao ponto de intersecção do tabuleiro com o estai “i”, em sua fase de tensionamento (vide 

Figura 31). 

A partir do faseamento construtivo, primeiramente são obtidos os deslocamentos 

δi da última aduela na fase de tensionamento de cada estai, considerando o peso próprio 

da estrutura e os carregamentos de construção (como por exemplo o peso da treliça 

móvel). 

Em seguida, para uma variação de temperatura unitária aplicada em cada um dos 

estais na sua respectiva fase de tensionamento, obtém-se o deslocamento di, que é o 

deslocamento vertical no ponto de controle resultante exclusivamente da variação de 

temperatura unitária. Finalmente, para cada fase de tensionamento, pode ser obtido o 

tensionamento dos estais em termos de uma variação de temperatura equivalente (∆Ti), 

conforme Equações (17) e (18): 

 

δi + 𝑑i ∆T𝑖 = 0, (17) 

  

∆T𝑖 =
−δi

𝑑𝑖
. 

(18) 

 

Figura 31- Diagrama de esforços no estai i 

 

Fonte: Ytza (2009). 

A força de instalação (𝐹𝑖) nos estais pode então ser obtida a partir da força axial 

dos estais no modelo numérico na sua fase de tensionamento, após a aplicação da variação 
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de temperatura equivalente (∆T𝑖) calculada pela Equação (18) e aplicação dos 

carregamentos de construção. 

Segundo Ytza (2009), quando há assimetria no trecho estaiado, de forma que o 

vão lateral possui comprimento maior ou menor do que a metade do vão central, a fim de 

evitar desequilíbrios, podem ser utilizados contrapesos na extremidade de menor vão, 

sendo que no final da construção, esses contrapesos são retirados e os estais de retaguarda 

são tensionados, fazendo com que as componentes vertical e horizontal sejam transferidas 

para as extremidades da ponte, permitindo a obtenção do greide de projeto. 

 

3.2.2 Método da anulação dos deslocamentos na fase anterior à execução das 

aduelas de fechamento considerando o faseamento construtivo 

Outra alternativa para determinação das forças de instalação dos estais é a 

anulação dos deslocamentos na fase final do trecho estaiado antes da execução das 

aduelas de fechamento, que seriam as aduelas que unem segmentos distintos da estrutura. 

A aduela de fechamento muda o comportamento da estrutura, conforme representado 

esquematicamente na Figura 32. 

 

Figura 32- Estrutura na fase anterior (figura superior) e após (inferior) a execução da aduela de 

fechamento 

 

Fonte: Autora. 

Para determinação das forças de instalação com objetivo de anulação dos 

deslocamentos nesta fase, podem ser utilizadas as Equações apresentadas por Arici et. al. 

(2010). Nesta metodologia, a matriz de influência de deslocamentos [𝐷]𝑖𝑗, obtida através 
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dos deslocamentos verticais  𝛿𝑖𝑗 dos pontos de controle Pi para uma variação de 

temperatura unitária no estai Ej, considerando o faseamento construtivo, é dada por: 

 

 
Fase/ 

Ponto 

∆T  
𝐸1 

Estai 

E1 

∆T 𝐸2 

      Estai 

E2 

∆T 𝐸⋯ 

      Estai 

E⋯ 

∆T𝐸𝑛 

        Estai 

En 

 P1 δ11 δ12 ⋯ δ1n 

[𝐷] = P2 δ21 δ22 ⋱ δ2n 

 ⋯ ⋮ ⋱ ⋱ ⋮ 

 Pn δn1 δn2 ⋯ δ𝑛𝑛 
 

(19) 

 

 

Por sua vez, o vetor dos deslocamentos [d∗] construído com os deslocamentos 

acumulados dos pontos de controle devido a aplicação das cargas, ao longo do 

faseamento, na fase anterior à execução da aduela de fechamento, é dado por: 

 

 Ponto Deslocamento Acumulado 

na fase analisada 

 P1 δ1 

[d∗] = P2 δ2 

 ⋯ ⋮ 

 Pn δ𝑛 
 

(20) 

 

Sendo [𝑑] o vetor de deslocamentos resultantes (i.e, totais) nos pontos de controle 

com os estais tensionados, e [e] o vetor de tensionamento imposto nos estais em termos 

de variação de temperatura, tem-se: 

 

[𝑑] = [D][e] + [d∗].  

 

(21) 

Impondo que o deslocamento total [d] seja nulo, como generalização do método 

de anulação dos deslocamentos, obtém-se o vetor das forças nos estais: 
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[e] = − ⌊𝐷⌋−1[𝑑∗].  (22) 

 

Para um bom condicionamento do problema, o número máximo de variáveis deve 

ser o número de estais a serem tensionados (Arici et al. (2010)). Caso haja um número 

maior de deslocamentos impostos do que pontos de controle, podem ser utilizadas 

operações matemáticas simples para encontrar a solução. Primeiramente, multiplica-se a 

Equação (21) pela transposta da matriz de influência dos deslocamentos, e iguala-se o 

deslocamento total a zero, conforme Equação (23). 

 

⌊𝐷⌋𝑇⌊𝐷⌋[𝑒] + ⌊𝐷⌋𝑇[𝑑∗] = 0.  (23) 

 

O vetor tensionamento pode então ser obtido invertendo-se a matriz quadrada 𝐾𝐷= 

⌊𝐷⌋𝑇⌊𝐷⌋, conforme mostrado abaixo: 

  

[𝑒] = −[𝐾𝐷]−1⌊𝐷⌋𝑇[𝑑∗]. (24) 

  

A força de instalação pode ser obtida a partir da força axial dos estais no modelo 

na sua fase de tensionamento, após aplicação da variação de temperatura equivalente 

retirada do vetor tensionamento dos estais [𝑒] em termos de temperatura. 

O método de Arici et al. (2010) otimiza os deslocamentos no tabuleiro e no mastro 

a partir de ajustes nas forças dos estais ao longo da construção e em sua configuração 

final. Conforme apresentado pelos autores, é indicado que em cada etapa os cabos novos 

sejam tensionados e os anteriores retensionados (Figura 33), e ao final do processo 

construtivo, com a estrutura em sua configuração final, todos os estais sejam ajustados 

(Figura 34), levando um tempo maior para ser executado. 
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Figura 33- Etapa de tensionamento e ajustes 

 

Fonte: Adaptado de Arici et al. (2010). 

Figura 34- Etapa de ajuste nos estais na fase final 

 

Fonte: Adaptado de Arici et al. (2010).  

 

3.2.3 Análise crítica dos métodos  

Ambos os métodos apresentados são baseados na anulação dos deslocamentos nos 

pontos de controle. O método de Ytza (2009) não considera a influência do tensionamento 

dos estais nos estais anteriormente executados, sendo, portanto, um método de aplicação 

mais simples. 

O método apresentado por Arici et al. (2010) é válido para a determinação do 

vetor tensionamento nos estais a partir de um objetivo, que pode ser o da anulação dos 

deslocamentos para qualquer etapa determinada. No estudo de caso apresentado no item 

4, o objetivo foi a anulação dos deslocamentos apenas na fase anterior à execução da 

aduela de fechamento, de forma a considerar apenas uma etapa de tensionamento dos 

estais reduzindo o retrabalho durante a construção. A prática executiva corrente no Brasil 

é a de tensionamento dos estais em apenas uma etapa (Almeida, 2017), conforme utilizado 

na ponte descrita neste trabalho, diferentemente do indicado por Arici et al. (2010), de 
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forma que ao final do processo sejam feitos apenas ajustes finos para pequenos desvios 

da construção, pelo anel de regulagem dos estais.  

Para ambos os métodos, os deslocamentos nos pontos de controle são anulados 

antes do fim da construção, resultando em deslocamentos finais da estrutura não nulos. O 

greide a ser atingido ao final da construção está contemplado os deslocamentos devido a 

execução das aduelas de fechamento e a instalação da via permanente. As aduelas são 

executadas com contra flechas referentes aos deslocamentos finais da estrutura atingindo 

o greide de projeto. 

 

4. ESTUDO DE CASO: VIADUTO ESTAIADO SOBRE A RODOVIA 

AYRTON SENNA E AVENIDA HÉLIO SMIDT 

4.1 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA 

O viaduto estaiado (ferroviário) de concreto analisado fica sobre a Rodovia 

Ayrton Senna e Avenida Hélio Smidt, dá acesso ao Aeroporto internacional Governador 

André Franco Montoro de Guarulhos, São Paulo, e pertence à linha 13-Jade do Metrô de 

São Paulo (Figura 35 a Figura 37). 

 

Figura 35- Construção do Viaduto estaiado da linha 13-Jade do Metrô de São Paulo 

 

Fonte: <https://revistaoe.com.br/etapas-complexas-superadas-para-levar-o-trem-ate-o-

aeroporto-de-guarulhos-sp/> Acesso em 10 de fevereiro, 2020. 



42 

 

  

 

Figura 36- Construção do Viaduto estaiado da linha 13-Jade do Metrô de São Paulo 

 
Fonte: <http://www.fundatest.com.br/noticia/43> Acesso em 10 de fevereiro, 2020. 

Figura 37- Viaduto estaiado da linha 13-Jade do Metrô de São Paulo 

 

Fonte: Oyamada et al. (2018).  

Conforme implantação e perfil do projeto realizado pela OUTEC Engenharia de 

Projetos (Figura 40), a estrutura apresenta curvatura em planta e possui uma extensão de 

690 m, sendo composta por um vão central estaiado de 180 m, dois vãos principais de 

175 m parcialmente estaiados (a primeira metade estaiada e a outra em viga de celular) e 

dois vãos de equilíbrio adjacentes de 80m, também em viga de seção celular. 

A seção transversal é composta por duas células, com altura que varia de 7,5m a 

3,5m no trecho em viga e mantém altura constante de 3,5m no trecho estaiado, conforme 

Figura 38. 
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Figura 38- Seção transversal do Tabuleiro. 

 

 

Fonte: Adaptado de OUTEC Engenharia de Projetos (2016). 

A largura do tabuleiro é constante e vale 12m, sendo cada uma das lajes da 

superestrutura da via ferroviária (laje de suporte dos trilhos) com 2,8m para suportar duas 

vias de trem, conforme Figura 39. 

 

Figura 39- Seção transversal típica com as duas vias. 

 

Fonte: Adaptado de OUTEC Engenharia de Projetos (2016). 

O viaduto possui dois planos de estais na direção longitudinal, com disposição em 

semi-harpa, sendo conectados à parte superior do mastro, espaçados de 1,5m, acarretando 
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em diferentes inclinações dos estais, que variam de 26 a 64 graus. A altura dos mastros é 

de 45m acima do tabuleiro, e cada um deles está ligado a 48 estais.  

Os estais são compostos por cordoalhas de 15,7mm (com feixe de 7 fios) e aço 

CP190RB (fptk=1900MPa). São revestidos por tubos de PEAD para proteção. Conforme 

projeto, o concreto utilizado foi de classe C45(fck=45 MPa) para o tabuleiro e C35(fck=35 

MPa) para o mastro.  

A curvatura em planta do tabuleiro introduz uma torção na seção transversal que 

acarreta em diferentes forças nos dois planos de estaiamento, resultando em um número 

maior de equações e incógnitas (forças de instalação) a serem determinadas e impedindo 

a simplificação do modelo por uma estrutura plana. 

Durante o projeto do viaduto, conforme apresentado por Oyamada et al. 2018, 

houve uma preocupação com as deformações impostas devido aos efeitos de retração e 

fluência, que geram grandes forças horizontais nos mastros.  Para reduzir esses esforços, 

foi executada no vão lateral uma aduela de desequilíbrio, que seria uma aduela a mais do 

que no vão central, provocando uma deformação imposta nos mastros.  
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Figura 40- Implantação e perfil 

 
 

 
Fonte: Adaptado de OUTEC Engenharia de Projetos (2016). 
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4.2 DESCRIÇÃO DAS FASES CONSTRUTIVAS 

O conhecimento dos níveis de tensões e deformações na estrutura em função dos 

diferentes estágios de construção é fundamental para que os limites de resistência dos 

materiais não sejam excedidos, e para garantir a estabilidade da estrutura ao longo das 

fases construtivas. O método de execução adotado foi o de balanços sucessivos, e a 

sequência construtiva foi dividida em fases, conforme apresentado abaixo. 

 

Fase 1 

Execução da infraestrutura (1a), mesoestrutura (1b) e pilares provisórios(1c) adjacentes 

aos pilares. 

 

 

Fase 2 

Construção das aduelas de partida (2a) sobre pilares provisórios (2b), para dar 

estabilidade à estrutura, e protensão das armaduras ativas das aduelas. 

 

 

 

Fase 3 

Construção da primeira fase dos mastros (3a), incluindo sua viga transversal, para dar 

início ao avanço da treliça para sustentação das próximas aduelas (3b) e o 

tensionamento dos primeiros estais. 
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Fase 4 

4a) Construção dos primeiros segmentos do tabuleiro do trecho não estaiado, pelo 

método de balanços sucessivos. Protensão da armadura ativa superior dos segmentos, 

deslocamento das treliças de sustentação das próximas aduelas, em cada um dos lados 

do mastro e tensionamento dos estais. Execução das aduelas de forma sequencial em 

cada um dos lados dos mastros por meio do avanço das treliças apoiadas nos segmentos 

previamente executados, com os cabos ancorados e tensionados no trecho estaiado.  

4b) Lançamento de placas da passarela, bandejamento e armaduras da via permanente 

após a execução da quinta aduela, de cada lado do mastro.  

4c) Execução das travessas dos pilares de extremidade e das aduelas de extremidade 

do trecho não estaiado, construídas sobre cimbramento.  

4d) Construção da segunda parte do mastro. 

 

 

Fase 5 

5a) Execução do restante das aduelas do trecho não estaiado, exceto as de fechamentos, 

com a protensão interna das mesmas.  

5b) Construção das aduelas 6 a 13 do trecho estaiado, protensão da armadura ativa 

superior do tabuleiro e tensionamento dos estais.  

5c) Posicionamento de contrapesos de 200 kN (para compensar parte da aduela de 

desequilíbrio) nos centros das aduelas 12 e 13 do vão central. 
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Fase 6 

6a) Execução das aduelas de fechamento das extremidades dos vãos adjacentes.  

6b) Execução aduelas de desequilíbrio e protensão da armadura ativa das mesmas. 

6c) Lançamento das placas da passarela, do bandejamento e das armaduras da via 

permanente nos demais trechos.  

6d) Preenchimento de 5,20m de comprimento do tabuleiro próximo aos apoios de 

extremidade com 130m³ de concreto. 

 

 

Fase 7 

Retirada dos contrapesos, construção das demais aduelas de fechamento, retirada da 

treliça de sustentação e protensão da armadura ativa restante do tabuleiro. 

 

 

 

Fase 8  

Remoção dos pilares provisórios e liberação da via permanente da ferrovia e os serviços 

da rede aérea. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de OUTEC Engenharia de Projetos (2016). 

4.3 DESCRIÇÃO DO MODELO NUMÉRICO 

Devido à complexidade da estrutura do viaduto e ao elevado número de etapas de 

análise, optou-se por uma modelagem em que o tabuleiro e mastro fossem representados 
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por elementos de barras, de forma a diminuir o tempo de processamento e facilitar a 

interpretação de resultados, que são naturalmente fornecidos em termos de esforços 

solicitantes nas seções transversais. Utilizou-se o programa computacional de elementos 

finitos SAP2000 v.14 e por se tratar de uma ponte curva foi feito um modelo 

tridimensional conforme mostrado na Figura 41. 

 

Figura 41- Modelo no software SAP2000 v.14 a) com os elementos renderizados; b) com 

elementos representados somente por sua linha de eixo. 

a)  

b)  

Fonte: Autora. 

O tabuleiro de seção variável foi modelado como barra discretizado com barras 

de no máximo 3,25m de comprimento (metade do comprimento da maior aduela). A seção 

transversal no trecho estaiado foi considerada com altura constante de 3,5m (Figura 42), 

e no trecho não estaiado foi considerada a partir da seção típica de 3,5m de altura variando 

linearmente para 7,5m na região dos pilares. A conexão dos estais no mastro e no tabuleiro 

foi realizada através de barras rígidas, ou seja, barras com grande inércia (108𝑚4), que 

são utilizadas para transferir os esforços, mantendo a inclinação dos estais conforme 

projeto.  Para o modelo, o tabuleiro foi considerado com seção transversal completamente 

rígida em que as barras rígidas transversais conectam os estais ao tabuleiro  (Figura 43).Os 

estais, por sua vez, foram modelados como elementos de treliça, isto é, barras articuladas 

nas duas extremidades, sem rigidez à flexão, sendo que o efeito da catenária foi 
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considerado a partir do módulo de elasticidade equivalente de Dischinger (E*), que será 

explicado no item 4.3.1. 

O tabuleiro foi considerado rigidamente conectado aos mastros, devido à 

concretagem monolítica das aduelas de partida nos mesmos. Já no trecho não estaiado, 

como o tabuleiro se conecta aos respectivos pilares por meio de aparelhos de apoio 

metálicos elastoméricos, a ligação entre o tabuleiro e os pilares foi considerada articulada. 

Durante o faseamento construtivo, antes da execução das aduelas de fechamento entre o 

trecho em ponte em viga e o trecho estaiado, as primeiras aduelas se apoiam sobre pilares 

provisórios, para aumentar a rigidez da estrutura em balanço durante a construção (esses 

pilares também foram modelados como elementos de barra). Os pilares e mastros, por sua 

vez, foram considerados engastados na fundação. A rigidez da fundação não foi 

considerada no modelo. 

 

Figura 42- Seção transversal típica do meio do vão e do trecho estaiado utilizada no SAP2000 

v.14  

 

Fonte: Autora. 

 

Figura 43- Conexão dos estais ao tabuleiro através das barras rígidas 

 

Fonte: Autora. 
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4.3.1 Tensionamento dos estais  

Uma prática usual em projeto de pontes estaiadas é a consideração dos estais como 

barras articuladas nas duas extremidades, sendo possível analisar a influência do 

tensionamento dos estais nos anteriormente executados (tensionamento ou 

afrouxamento). Porém, para grandes vãos, a não linearidade geométrica devido à 

catenária dos estais deve ser levada em consideração (GRANATA et al.,2018). A forma 

geométrica de uma catenária é assumida pelo estai em sua posição de equilíbrio, pelo fato 

de o mesmo ser incapaz de apresentar flecha nula quando submetido ao carregamento de 

peso próprio. Contudo, a flecha varia em função da respectiva força axial no estai. A 

rigidez aparente dos estais depende da força pré-instalada (ou do pré-alongamento) e do 

seu comprimento, sendo necessária a utilização do módulo de elasticidade corrigido (E*) 

quando modelado como barra, conforme proposto por Dischinger. Segundo Torneri 

(2002), o módulo de elasticidade corrigido, ou módulo de Dischinger, pode ser calculado 

a partir do módulo de elasticidade do aço do estai (E), do peso específico do estai (γ), da 

projeção horizontal do comprimento do estai (L) e da tensão média do estai (σ), conforme 

Equação (25). 

 

E∗ =
E

1 +
γ2L2E
12σ3

 
(25) 

 

Segundo Almeida (2017), um mesmo estai modelado no SAP2000 como elemento 

de cabo (trabalhando exclusivamente a esforços axiais) e como elemento de barra 

(adicionalmente à rigidez axial, tem rigidez à flexão), rotulado nas extremidades, e ligado 

a apoios fixos tiveram resultados satisfatórios, apresentando comportamentos muito 

próximos na faixa de trabalho dos cabos, sendo que a diferença mais relevante é quando 

o cabo está com alongamento muito baixo ou negativo (frouxo), conforme Figura 44. 
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Figura 44- Gráfico da Força Normal x Deformação aplicada para o elemento de cabo e de viga 

 

Fonte: Almeida (2017). 

Para o caso dos estais modelados como barras de treliça, conforme aplicado no 

modelo deste trabalho, a representação do tensionamento pode ser feita por meio de 

carregamento de temperatura equivalente.  

 

4.3.2 Protensão interna do tabuleiro 

A armadura ativa interna ao tabuleiro foi contemplada no modelo de elementos 

finitos. Os cabos de protensão foram inseridos com suas propriedades e em suas 

coordenadas verticais (Figura 45) conforme projeto. Como os cabos são simétricos em 

relação ao eixo da seção transversal, no plano horizontal, a protensão foi aplicada pelo 

eixo do tabuleiro. A partir das coordenadas dos cabos em relação a seção transversal do 

tabuleiro em cada aduela, o software aplica as forças de protensão como carga equivalente 

nodal com discretização máxima dos cabos de 1,5metros ao longo do tabuleiro. A 

protensão foi considerada ao longo do faseamento, protendendo os cabos superiores em 

relação ao centro de gravidade, após atingir a resistência estipulada em projeto, à medida 

que as aduelas são sequencialmente adicionadas pelo método de balanço sucessivos, e os 

cabos inferiores após construção das aduelas de fechamento. O comprimento dos cabos 

de protensão varia de 13 a 147m. 
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Figura 45- Cabos de protensão inseridos no modelo para o trecho estaiado 

  

Fonte: Autora. 

 

4.3.3 Efeitos dependentes do tempo no comportamento do concreto 

O comportamento reológico do concreto tem uma importância considerável na 

análise estrutural, podendo atuar na redistribuição dos esforços e na amplificação das 

deformações e deslocamentos da estrutura. As deformações diferidas no tempo podem 

ser distinguidas em de fluência e retração. A fluência é o acréscimo contínuo de 

deformações sob uma tensão constante. A retração ocorre na ausência de ações externas, 

ligadas à perda ou absorção de água.  

A deformação total no instante t, 휀𝑐(𝑡), de um elemento de concreto com uma 

tensão constante aplicada no tempo 𝑡0, 𝜎𝐶(𝑡0), provoca uma deformação inicial 휀𝑐𝑖(𝑡0)  

e uma deformação progressiva adicional por fluência (휀𝑐𝑐(𝑡)), por retração (휀𝑐𝑠(𝑡)) e por 

variação de temperatura (휀𝑐𝑇(𝑡)), conforme Equação (26) e ilustrado na Figura 46. 

 

휀𝑐(𝑡) = 휀𝑐𝑖(𝑡0) + 휀𝑐𝑐(𝑡) + 휀𝑐𝑠(𝑡)+휀𝑐𝑇(𝑡) (26) 
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Figura 46- Deformação do concreto sobre um carregamento constante 

 

Fonte: Adaptado de GILBERT, R.I.; RANZI, G (2011). 

Os efeitos dependentes do tempo relacionados ao comportamento do material 

(fluência, retração e enrijecimento do concreto do tabuleiro) foram considerados de 

acordo com as especificações do CEB-FIB 1990. Este considera o concreto como um 

material viscoelástico linear. Essa condição pode ser adotada pois, apesar da deformação 

ser um fenômeno não linear, a taxa de deformação mostra-se experimentalmente linear 

segundo o CEB-FIB 1990, desde que as tensões de compressão (σc) em nível de serviço 

não ultrapassem 40% da resistência média à compressão do concreto aos 28 dias (fcm).  

Devido ao comportamento viscoelástico do concreto, foi feito um modelo 

numérico com análise do tempo, com uma simulação quase estática, pois as forças de 

inércia e energia cinética foram considerados desprezíveis. Para o estudo de caso 

apresentado o ciclo de execução de cada aduela adotado foi de 14 dias, sendo os resultados 

dos efeitos do tempo apresentados ao longo da construção, na fase final da obra (T=266 

dias) e no tempo infinito (T= ∞). Neste último caso, foi adotado 10.000 dias após o 

término da obra. 

4.3.3.1 Desenvolvimento da resistência com o tempo 

O concreto aumenta sua resistência com o tempo, enquanto as partículas não 

hidratadas de cimento continuam a formar produtos de hidratação reduzindo o volume de 

vazios. Após 28 dias, a resistência do concreto se mantém praticamente constante. Como 

em pontes construídas em balanços sucessivos com concreto moldado in loco, os ciclos 

de execução de cada aduela costuma ser de 7 a 14 dias, esse fenômeno passa a ser 

especialmente relevante. 
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Conforme CEB-FIB 1990, a resistência média à compressão do concreto aos 28 

dias (𝑓𝑐𝑚) pode ser calculada em função da resistência característica do concreto (𝑓𝑐𝑘). 

 

𝑓𝑐𝑚 = 𝑓𝑐𝑘 + 8𝑀𝑃𝑎. (27) 

 

Para um concreto de 45MPa, a resistência média à compressão aos 28 dias é de 

53MPa. A resistência em função do tempo (𝑓𝑐𝑚(𝑡)) pode ser calculada a partir das 

equações abaixo: 

 

𝑓𝑐𝑚(𝑡) = 𝛽𝑐𝑐(𝑡)𝑓𝑐𝑚, 

 

(28) 

 

𝛽𝑐𝑐(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 {𝑠 [1 −
28

𝑡
]

1
2

}. 

 

(29) 

 

O coeficiente 𝛽𝑐𝑐(𝑡) é em função do fator s, que depende do tipo de cimento. 

Sendo igual a 0,2 para cimento com tempo de pega rápido, 0,25 para cimento com tempo 

de pega normal e 0,38 para cimento com tempo de pega lento. O gráfico da resistência 

média à compressão do concreto em função do tempo está apresentado na Figura 47. 

 

Figura 47- Desenvolvimento da resistência com o tempo 

 

Fonte: Autora. 

4.3.3.2 Enrijecimento do concreto 

 O aumento da rigidez do concreto ocorre ao longo do tempo. À medida que o 

concreto ganha resistência e rigidez, há um aumento do módulo de elasticidade, 
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rapidamente no início e mais lentamente com a diminuição da cura, o aumento se torna 

gradual, mas não cessa completamente. Além disso há também uma diminuição da 

deformabilidade imediata e progressiva. A variação do módulo de elasticidade depende 

do tempo, do tipo de cimento, (tempo de pega rápido, normal ou lenta) e está relacionado 

com o módulo aos 28 dias. 

No caso de obras construídas pelo método dos balanços sucessivos com aduelas 

moldadas in loco a variação do módulo pode alterar substancialmente a geometria final. 

Sendo 𝑡 a idade do concreto, em dias, até o momento considerado, 𝐸𝑐𝑖 o módulo de 

elasticidade, 𝛽𝐸(𝑡) o coeficiente que depende da idade 𝑡, segundo CEB-FIB 1990, para 

idades diferentes de 28 dias para uma temperatura média de 20ºC, o módulo de 

elasticidade está definido a seguir. 

 

𝐸𝑐𝑖(𝑡) = 𝛽𝐸(𝑡) ∙ 𝐸𝑐𝑖 , (30) 

𝛽𝐸(𝑡) = [𝛽𝑐𝑐(𝑡)]0,5. (31) 

 

O gráfico do enrijecimento do concreto em função do tempo está 

apresentado na Figura 48. 

Figura 48-Enrijecimento do concreto em função do tempo 

 

Fonte: Autora. 

4.3.3.3 Fluência do concreto 

A função de fluência descreve a deformação do material ao longo do tempo 

submetido a uma tensão constante aplicada a partir do instante t0. Em pontes estaiadas, 

assim como em obras de arte em geral, a tensão constante remete às cargas permanentes, 
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que não variam com a vida útil da estrutura. A magnitude da função de fluência varia em 

função da umidade relativa do ar, tempo inicial de aplicação da carga em relação ao início 

do endurecimento do concreto, o nível de tensão atuante e as propriedades do concreto.  

Sendo 𝑡 e t0 a idade do concreto, em dias, até o momento considerado e no início 

do carregamento, respectivamente, 𝜑(𝑡, 𝑡0) o coeficiente de fluência e 𝐸𝑐𝑖 o módulo de 

elasticidade, a deformação por fluência (휀𝑐𝑐(𝑡, 𝑡0)) é suposta com variação linear à tensão 

aplicada (𝜎𝑐(𝑡0)) e pode ser calculada conforme Equação (32). 

 

휀𝑐𝑐(𝑡, 𝑡0) =
𝜎𝑐(𝑡0)

𝐸𝑐𝑖
∙ 𝜑(𝑡, 𝑡0). 

 

(32) 

Deformações por fluência devido as tensões aplicadas em diferentes datas são 

consideradas como aditivas. Na faixa de cargas de utilização para estruturas homogêneas, 

a deformação por fluência é aproximadamente proporcional à tensão, produzida no 

mesmo espaço de tempo, justificando a hipótese de linearidade e de superposição dos 

efeitos. 

O coeficiente de fluência 𝜑(𝑡, 𝑡0) pode ser expresso conforme Equação (33), em 

função do coeficiente de fluência inicial  𝜑0, e do desenvolvimento da fluência no tempo 

𝛽𝑐(𝑡 − 𝑡0). 

 

𝜑(𝑡, 𝑡0) = 𝜑0𝛽𝑐(𝑡 − 𝑡0). 

 

(33) 

O coeficiente de fluência inicial está descrito a seguir: 

 

𝜑0 = 𝜑(𝑅𝐻)𝛽(𝑓𝑐𝑚)𝛽(𝑡0), (34) 

sendo 𝜑(𝑅𝐻) o coeficiente de fluência em função da umidade relativa (RH): 

𝜑(𝑅𝐻) = 1 +
1 −

𝑅𝐻
100

(0,46 ∙
ℎ

100)

1
3⁄

, (35) 

 

𝛽(𝑓𝑐𝑚) =
5,3

(
𝑓𝑐𝑚

10
)

0,5, 
(36) 
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𝛽(𝑡0) =
1

0,1 + (𝑡0)0,2
. 

 

(37) 

A espessura fictícia da peça (ℎ) (mm), utilizada na Equação (35) é dada em função 

da área (𝐴𝑐) e perímetro (𝑢) da seção transversal. 

 

ℎ =
2𝐴𝑐

𝑢
. (38) 

O desenvolvimento da fluência está exposto a seguir: 

 

𝛽𝑐(𝑡 − 𝑡0) = [
(𝑡 − 𝑡0)

𝛽𝐻 + (𝑡 − 𝑡0)
]

0,3

, 

 

(39) 

𝛽𝐻 = 150 [1 + (1,2
𝑅𝐻

100
)

18

]
ℎ

100
+ 250 ≤ 1500. 

(40) 

 

Considerando uma umidade relativa (𝑅𝐻) de 75%, a espessura fictícia (ℎ ) de 1000mm 

tem-se o gráfico do coeficiente de fluência em função do tempo. 

 

Figura 49-Gráfico do Coeficiente de fluência do concreto em função do tempo 

 

Fonte: Autora. 

4.3.3.4 Retração do concreto 

A retração do concreto é a deformação que ocorre independentemente da ação de 

carregamentos externos, e inicia-se logo após a concretagem, durante a cura do concreto, 
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sendo uma parcela por secagem (perda de água) e outra por retração endógena, que ocorre 

devido às reações químicas e térmicas na pasta de cimento, consumindo água, sendo 

intensificada com o aumento da quantidade de cimento e redução do fator água-cimento. 

Em peças pré-moldadas, grande parte da retração é dissipada no canteiro, pois esta ocorre 

no concreto endurecido já nas primeiras semanas após a concretagem, diferentemente de 

estruturas moldadas no local. 

Sendo 𝑡 e ts a idade do concreto, em dias, até o momento considerado e no início 

da secagem, respectivamente, a deformação total de retração εcs(t, ts) segundo CEB-FIB 

1990 pode ser calculada conforme Equação (41). 

 

휀𝑐𝑠(𝑡, 𝑡𝑠) = 휀𝑐𝑠0 ∙ 𝛽𝑠(𝑡 − 𝑡0) (41) 

 

휀𝑐𝑠0 = 휀𝑠(𝑓𝑐𝑚)𝛽𝑅𝐻 (42) 

 

휀𝑠(𝑓𝑐𝑚) = [160 + 10𝛽𝑐𝑠(9 − 𝑓𝑐𝑚/10) ∙ 10−6 (43) 

 

Sendo βcs um coeficiente que depende do tipo de cimento (correspondendo a 4 

para cimento de pega lenta, 5 para cimento de pega normal e 8 para cimento de pega 

rápida) e  𝛽𝑅𝐻 expresso na Equação (44), o desenvolvimento da retração no tempo é dado 

por 𝛽𝑠(𝑡 − 𝑡𝑠) apresentado na Equação (45). 

 

 𝛽𝑅𝐻 = {
−1,55 [1 − (

𝑅𝐻

100
)

3

]  𝑝𝑎𝑟𝑎 40% ≤ 𝑅𝐻 ≤ 99%

+0,25 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑅𝐻 ≥ 99%

 

 

(44) 

𝛽𝑠(𝑡 − 𝑡𝑠) = [
(𝑡 − 𝑡𝑠)

0,035(ℎ)2 + (𝑡 − 𝑡𝑠)
]

0,5

 (45) 

 

O gráfico do módulo da tensão de retração pelo tempo do concreto de 45MPa do 

tabuleiro está apresentado na Figura 50. 
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Figura 50-Gráfico da tensão de retração do concreto em função do tempo 

 

Fonte: Autora. 

4.3.4 Relaxação dos estais 

A relaxação do aço é a perda de tensão sob uma deformação constante. Segundo 

Gara, Ranzi e Leoni (2011), em níveis baixos de tensão a relaxação pode ser desprezada, 

pois apenas começa a ficar relevante para tensões acima de 50% da tensão de ruptura. 

Como no caso de pontes estaiadas a tensão de serviço dos estais é limitada em 45% da 

tensão de ruptura (WALTER,1999), esse efeito está sendo considerado no presente 

trabalho apenas para os cabos de protensão, e desconsiderado para os estais. 

 

4.4 PRÉ-DIMENSIONAMENTO DOS ESTAIS 

A seção transversal dos estais é determinada limitando a tensão de serviço em 

45% da tensão de ruptura e preliminarmente definida, considerando os carregamentos 

verticais de peso próprio, os carregamentos permanentes e variáveis, conforme descrito 

abaixo. 

 

4.4.1 Carregamentos Permanentes  

• Peso próprio do tabuleiro (g1) 

A seção celular do tabuleiro correspondente ao trecho estaiado (Figura 38), possui 

uma área de concreto de 9,53m², multiplicada pelo peso específico do concreto armado 

de 25kN/m³, resulta em 288,3kN/m de peso próprio.  

Cada aduela tem 6,5m de comprimento, totaliza em 1548,6kN. 
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• Superestruturas das vias permanente 

- O carregamento da superestrutura das duas vias permanentes, localizada sobre o 

tabuleiro (Figura 39) é de 64,82kN/m; 

- As 4 linhas de trilho UIC60 geram um carregamento de 3,20kN/m.; 

- As passarelas são compostas por módulos, totalizando 33,00kN/m; 

- O bandejamento de dutos foi considerado de 2,6kN/m; 

Totalizando 103,62kN/m de carregamentos permanentes sobre o tabuleiro. 

4.4.2 Carregamentos Variáveis 

• Trem Tipo da CPTM 

  O veículo considerado nos cálculos foi a composição padrão da CPTM formada 

por 2 TUE’s (trem unidade elétrico) classe CAF-7000 (Figura 51).  Cada um é constituído 

por 4 carros, sendo os dois de extremidade tracionados e os dois centrais reboques. A 

composição total considerando as duas vias é formada por 32 eixos de bitola larga de com 

250 kN cada. 

 

Figura 51- TUE classe CAF-7000 da CPTM 

 

Fonte: CPTM (2016). 

4.5 DETERMINAÇÃO DAS FORÇAS DE INSTALAÇÃO DOS ESTAIS 

4.5.1 Pré-dimensionamento dos estais 

O pré-dimensionamento dos estais resultou em cabos de 17 a 34 cordoalhas, 

conforme Figura 52, sendo crescente o número de cordoalhas na direção dos encontros e 

do trecho central, pois são os trechos em que os estais são mais inclinados. O número 

mínimo de cordoalhas foi adotado para cada um dos estais no modelo para consideração 

da rigidez dos mesmos. 
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Figura 52- Número de cordoalhas por estai - Pré-dimensionamento 

 

Fonte: Autora. 

 

4.5.2 Métodos simplificados baseados na configuração final  

A ponte estudada possui dois sistemas estruturais, com o vão central estaiado, dois 

vãos adjacentes parcialmente estaiados, sendo a primeira metade estaiada e a outra metade 

de ponte em viga com seção celular, com dois vãos adjacentes de equilíbrio (Figura 53).  

 

Figura 53- Esquema estrutural 

 

Fonte: Autora. 

Neste caso não é possível utilizar a configuração final da estrutura para 

determinação das forças nos estais pelos métodos simplificados, pois o tensionamento 

após a construção da aduela de fechamento e conexão com o trecho não estaiado, solicita 

o vão adjacente, tendo uma perturbação muito grande nos últimos estais. No entanto a 

configuração final adotada nos métodos simplificados é o da fase anterior à execução da 

aduela de fechamento. 
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Além disso, a protensão não foi considerada nos modelos de cálculo de 

determinação das forças de instalação a partir dos métodos simplificados, pois no caso de 

pontes executadas em balanços sucessivos, a protensão é um carregamento que deve 

ocorrer ao longo da construção, pois há uma grande influência dos hiperestáticos de 

protensão. A seguir estão apresentadas as aplicações dos métodos simplificados para o 

estudo de caso. 

4.5.2.1  Método do tabuleiro articulado    

Primeiramente foi elaborado um modelo no SAP2000 v.14 da ponte na 

configuração anterior à execução das aduelas de fechamento com os carregamentos de 

peso próprio e permanentes. O tabuleiro foi articulado no ponto de interseção com as 

barras rígidas que estão conectados aos dois planos de estaiamento e os estais foram 

modelados como barras articuladas nas duas extremidades, conforme Figura 54. 

 

Figura 54- Modelo do método do tabuleiro articulado 

 

Fonte: Autora. 

Com o auxílio do modelo, obtiveram-se as forças axiais nos estais, conforme 

apresentado na Figura 55, que seriam as forças implantadas na fase estudada. 
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Figura 55- Forças implantadas para o método do tabuleiro articulado (kN)  

 

 

Fonte: Autora. 

Aplicando a Equação (4) para cada um dos estais, considerando a área dos estais, 

o coeficiente de dilatação térmica do material e o módulo de elasticidade de Dischinger, 

foram obtidas as variações de temperatura equivalente (Figura 56) às forças implantadas 

nos estais utilizando o método do tabuleiro articulado. 

 

Figura 56- Variação de temperatura equivalente à força implantada na fase final para o método 

do tabuleiro articulado (ºC) 

 

 

Fonte: Autora. 
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Após aplicação da variação de temperatura equivalente na fase final, com auxílio 

do modelo, foi feita a desmontagem da estrutura, obtendo-se as seguintes forças de 

instalação para o método do tabuleiro articulado. 

 

Figura 57- Forças de instalação obtidas a partir do processo de desmontagem para o método do 

tabuleiro articulado (kN) 

 

 

Fonte: Autora. 

4.5.2.2 Método da anulação dos deslocamentos 

Os deslocamentos devidos as cargas permanentes 𝛿(𝑔𝑖) em sua configuração final 

estão mostrados na Figura 58. 

 

Figura 58- Deslocamentos na fase final para o Método da anulação dos deslocamentos sem o 

tensionamento dos estais (m) no trecho estaiado 

 

Fonte: Autora. 
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A variação de Temperatura equivalente encontrada a partir da Equação (12), 

aplicada em cada um dos estais em sua configuração final para o deslocamento da 

estrutura seja nulo em sua configuração final, está apresentado na Figura 59. 

Figura 59- Variação de temperatura equivalente para aplicação na fase final para o Método da 

anulação dos deslocamentos (ºC) 

 

 

Fonte: Autora. 

A variação de temperatura equivalente aplicada no modelo na fase anterior à 

execução da aduela de fechamento com os carregamentos de peso próprio e permanentes 

anula os deslocamentos da estrutura nos pontos de controle. Para determinação das forças 

de instalação é realizada a desmontagem da estrutura, obtendo-se através do modelo as 

forças axiais nos estais referente às forças de instalação apresentadas na Figura 60. 
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Figura 60- Forças de instalação obtidas a partir do processo de desmontagem para o Método da 

anulação dos deslocamentos (kN) 

 

 

Fonte: Autora. 

 

4.5.2.3 Método da anulação das reações 

No método da anulação das reações os carregamentos permanentes foram 

processados em um modelo em que os estais foram substituídos por apoios na direção 

vertical nos pontos de ancoragem dos cabos com o tabuleiro (Figura 61). Dessa forma 

foram obtidas as reações ri, do vetor [R], que correspondem às reações devido aos 

carregamentos permanentes (Figura 62). 

 

Figura 61- Modelo 1 de viga contínua para o método da anulação das reações 

 

Fonte: Autora. 
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Figura 62- Reações para a viga contínua sobre apoios fictícios para o método da anulação das 

reações (kN) 

 

Fonte: Autora. 

Em um segundo modelo, com os estais e os apoios fictícios conforme Figura 63, 

foi aplicada uma variação de temperatura unitária em cada um dos estais obtendo-se a 

matriz de rigidez de reações. 

 

Figura 63- Modelo 2 de viga contínua para o método da anulação das reações 

 

Fonte: Autora. 

Aplicando a Equação (16), foi obtida a variação de temperatura equivalente a ser 

aplicada nos estais para o método da anulação das reações (Figura 64). 

 

01 02 03 04 05 06  07 08 09  10 11 12      13 14 15  16 17 18 19  20 21 22 23  24      25 26 27 28  29 30 31  32 33 34 35 36       37 38 39 40  41 42 43 44  45 46 47  48 

  



69 

 

 

 

Figura 64- Variação de temperatura equivalente para aplicação na fase final para o método da 

anulação das reações (ºC) 

 

 

Fonte: Autora. 

A variação de temperatura equivalente aplicada no modelo apresentado na Figura 

63 anula as reações nos apoios. Para determinação das forças de instalação para o método 

da anulação das reações, a temperatura equivalente é aplicada no modelo sem os apoios 

na fase anterior à execução da aduela de fechamento e é realizada a desmontagem da 

estrutura, obtendo-se as forças axiais nos estais referente às forças de instalação 

apresentadas na Figura 65. 
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Figura 65- Forças de instalação obtidas a partir do processo de desmontagem para o método da 

anulação das reações (kN) 

 

 

Fonte: Autora. 

 

4.5.3 Métodos da anulação dos deslocamentos ao longo do processo construtivo  

Os métodos de anulação dos deslocamentos ao longo do processo construtivo 

considerando os efeitos da protensão interna do tabuleiro, os carregamentos de construção 

e os efeitos dependentes do tempo segundo o CEB-FIB 1990, tais como a fluência, 

retração e enrijecimento do concreto a partir de uma análise quase-estática estão 

apresentados abaixo. 

 

4.5.3.1 Método da anulação dos deslocamentos  nas fases de tensionamento  

Para a determinação das forças de instalação conforme apresentado por Ytza 

(2009), primeiramente foram calculados os deslocamentos acumulados ao longo do 

faseamento construtivo nos pontos de intersecção do tabuleiro com os estais em sua fase 

de tensionamento, conforme apresentado na Figura 66 
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Figura 66- Deslocamentos acumulados nos pontos de controle ao longo do processo construtivo 

no momento do tensionamento dos estais utilizado no método de Ytza0 

 

Fonte: Autora. 

Com a aplicação da variação de temperatura de -100ºC em cada um dos estais em 

seu momento de tensionamento, pode-se calcular, a partir da Equação (18), a variação de 

temperatura necessária para anular os deslocamentos nesta fase. Os resultados estão 

apresentados na Figura 67. 

 

Figura 67- Variação de temperatura equivalente à força de instalação do estais conforme o 

método de Ytza (ºC) 

 

 

Fonte: Autora. 

Finalmente, as forças de instalação foram obtidas através da força axial nos estais 

na fase de seu tensionamento após aplicação da variação de temperatura equivalente, 

conforme apresentado na Figura 68. 
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As forças de instalação dos estais também foram calculadas sem a consideração 

da protensão interna do tabuleiro, conforme mostrado na Figura 69. Nota-se que a 

protensão tem influência considerável na determinação das forças adequadas de 

instalação, aliviando as forças nos estais. Com alívios maiores principalmente na região 

próximo aos pilares. 

 

Figura 68- Forças de instalação obtidas segundo o método de Ytza (kN) 

 

 

Fonte: Autora. 

Figura 69- Forças de instalação obtidas segundo o método de Ytza sem a consideração da 

protensão 

 

Fonte: Autora. 
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4.5.3.2 Método da anulação dos deslocamentos na fase anterior à execução das 

aduelas de fechamento  

Para o método da anulação dos deslocamentos na fase anterior à execução das 

aduelas de fechamento, primeiramente foram obtidos os deslocamentos acumulados nessa 

fase, considerando o faseamento construtivo e os efeitos do tempo, conforme mostrado 

na Figura 70. 

Figura 70- Deslocamentos acumulados nos pontos de controle na fase anterior à execução das 

aduelas de fechamento considerando o faseamento construtivo conforme o método de Arici et 

al. (2010) no trecho estaiado. 

 

Fonte: Autora. 

Em seguida, a partir dos deslocamentos e da matriz de influência de 

deslocamentos, aplicando as Equações (21) e (22), as variações de temperatura 

equivalente às forças de instalação foram determinadas, conforme Figura 71 
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Figura 71- Variação de temperatura equivalente à força de instalação dos estais conforme o 

método de Arici et al. (2010) 

 

 

Fonte: Autora. 

As forças de instalação foram adquiridas através da força axial nos estais na fase 

de seu tensionamento após aplicação da temperatura equivalente obtida anteriormente, 

conforme mostradas na Figura 72. Estas forças de instalação anularam os deslocamentos 

em cada um dos pontos de controle na fase anterior à execução da aduela de fechamento. 

 

Figura 72- Forças de instalação obtidas a partir do modelo conforme o método de Arici et al. 

(2010) 

 

 

Fonte: Autora. 

As forças de instalação dos estais nesse método também foram calculadas sem a 

consideração da protensão interna do tabuleiro, conforme mostrado na Figura 73. Nota-

se, mais uma vez, que a protensão tem influência considerável na determinação das forças 
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adequadas de instalação, aliviando as forças nos estais. Com alívios maiores 

principalmente na região próximo aos pilares. 

 

Figura 73- Forças de instalação obtidas a partir do modelo conforme o método de Arici et al. 

(2010) sem a consideração da protensão 

 

Fonte: Autora.  
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

A Figura 74 apresenta as forças de instalação obtidas pelos métodos simplificados: 

Método do Tabuleiro Articulado (MTA), Método de Anulação dos Deslocamentos 

(MAD), Método de Anulação das Reações (MAR). Conforme esperado, o método de 

anulação das reações e dos deslocamentos tiverem resultados muito semelhantes, pois a 

imposição do apoio na vertical para o método da anulação das reações também resulta na 

imposição do deslocamento vertical nulo. O método do tabuleiro articulado manteve-se 

com valores próximos aos anteriormente citados, porém, teve uma maior variação 

próximo ao mastro e nas extremidades dos vãos estaiados. 

 

Figura 74- Forças de instalação dos estais (kN) pelo MTA, MAD e o MAR 

 

 

Fonte: Autora. 

As forças de instalação para o Método da Anulação dos Deslocamentos na fase de 

Tensionamento dos Estais (MADT) e Método da anulação dos deslocamentos na fase 

anterior à execução da aduela de fechamento (MADF) estão apresentadas na Figura 75. 

O MADF possui valores maiores pois leva em consideração parte da carga da via 

permanente que é aplicada após a execução do quinto segmento e em uma segunda etapa 

após execução da última aduela estaiada. No quarto estai de cada lado dos mastros, houve 

uma discrepância maior, pois essa carga adicional permanente é aplicada após o 

tensionamento do mesmo. 
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Figura 75- Forças de instalação dos estais (kN) pelo MADT e MADF 

 

 

Fonte: Autora. 

Para comparar as forças de instalação que consideram a protensão e os efeitos no 

tempo com as forças obtidas pelos métodos simplificados, estas foram dispostas em um 

mesmo gráfico, conforme mostrado na Figura 76.  

 

Figura 76- Forças de instalação dos estais (kN) pelo MTA, MAD, MAR, MADT e MADF 

 

Fonte: Autora. 

Pode-se notar que os valores das forças nos estais que consideram o faseamento 

construtivo são razoavelmente diferentes das obtidas pelos métodos simplificados. Entre 

os métodos simplificados o que mais se aproximou foi o método do tabuleiro articulado. 
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Além das forças de instalação, é importante analisar as forças finais implantadas. 

Estas estão apresentadas na Figura 77 e Figura 78, para a fase final da obra (T=266 dias)  

para os carregamentos permanentes e também para T= ∞, para o Método de anulação dos 

deslocamentos na fase de tensionamento (MADT) e o método de anulação dos 

deslocamentos na fase anterior à execução da aduela de fechamento (MADF), 

respectivamente. Como pode ser observado, com o passar do tempo, até que os efeitos 

diferidos cessem, os estais alteram suas forças. Para ambos os métodos, houve um 

aumento de até 1% e redução de até 8%, sendo importante a verificação das tensões finais, 

quando há aumento de tensão. 

Figura 77- Forças implantadas nos estais (kN) para a fase final da obra e para T= ∞ pelo Método da 

Anulação dos Deslocamentos na fase de Tensionamento dos Estais (MADT) 

 

Fonte: Autora. 

Figura 78- Forças implantadas nos estais (kN) para a fase final da obra para T= ∞ pelo Método da 

anulação dos deslocamentos na fase anterior à execução da aduela de fechamento (MADF). 

 

Fonte: Autora. 
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As forças de instalação nos estais alteram os esforços solicitantes no tabuleiro. 

Considerando o faseamento construtivo, obtiveram-se os momentos fletores no tabuleiro 

ao final obra da estrutura considerando os esforços permanentes para o MADT e para o 

MADF, apresentados na Figura 79. 

 

Figura 79- Momento fletor ao final da obra (kNm) pelo MADT e MADF no trecho estaiado 

 

Fonte: Autora. 

Como pode ser observado, o método da anulação dos deslocamentos na fase de 

tensionamento (MADT) apresentou na configuração final momentos negativos maiores 

(-70.000kNm para MADT e -10.000kNm para MADF), enquanto que o método que anula 

os deslocamentos na fase anterior à execução da aduela de fechamento (MADF) 

apresentou momentos positivos maiores (69.000kNm para MADF e 49.000kNm para 

MADT). 

Na Figura 80 e Figura 81 têm-se os momentos na configuração final da obra para 

os carregamentos permanentes e para T= ∞, para ambos os métodos. 

 

Figura 80- Momento fletor na configuração final da estrutura (kNm) pelo MADT  

 

Fonte: Autora. 
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Figura 81- Momento fletor na configuração final da estrutura (kNm) pelo MADF 

 

Fonte: Autora. 

Percebe-se que os efeitos diferidos no tempo reduzem os momentos fletores no 

tabuleiro no trecho estaiado, sendo que os valores para ambos os métodos ficam mais 

próximos, conforme apresentado na Figura 82, sendo o máximo momento negativo de -

60.000kNm para o MADT e -30.000kNm para o MADF e o máximo positivo de 

40.000kNm para o MADF e 30.000kNm para o MADT. 

Figura 82- Momento fletor na configuração final da estrutura (kNm) pelo MADT e MADF 

para T= ∞ 

 

Fonte: Autora. 

Como o método da anulação dos deslocamentos ao longo do faseamento zera os 

deslocamentos do ponto de controle em sua fase de tensionamento, ao longo da 

construção os momentos fletores do tabuleiro segundo o MADT apresenta valores 

menores em módulo em comparação com o MADF, como pode ser visto na Figura 83.  

A envoltória de momento apresentada na figura é referente apenas aos 

carregamentos ocorridos ao longo da construção e aos carregamentos finais permanentes. 

Para o dimensionamento do tabuleiro, devem ser adicionados os esforços devido aos 
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carregamentos variáveis, como o trem tipo mencionado no item 4.4.2 e esses valores 

devem ser ponderados pelos seus respectivos coeficientes. 

 

Figura 83- Envoltória de momento fletor (kNm) pelo MADT e MADF para o trecho estaiado. 

 

Fonte: Autora. 

Como os métodos que consideram o faseamento construtivo não anulam os 

deslocamentos para a fase final, o deslocamento após finalização da obra para os 

carregamentos permanentes não é nulo. Ambos os métodos conduziram o tabuleiro a 

deslocamentos razoavelmente próximos, sendo de no máximo 12cm para o vão 

parcialmente estaiado para o MADT e 11cm para o MADF. Para T= ∞, o deslocamento 

máximo de 19cm para MADT e 17cm para o MADF. Na Figura 84 e Figura 85 estão 

apresentados os deslocamentos na fase final da construção e na Figura 86 e Figura 87 os 

deslocamentos em T= ∞.  
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Figura 84- Deslocamentos para o MADT na fase final da construção para o trecho estaiado (m) 

     

Fonte: Autora. 

Figura 85- Deslocamentos para o MADF na fase final da construção para o trecho estaiado (m) 

 

Fonte: Autora. 

Figura 86- Deslocamentos para o MADT em T= ∞ para o trecho estaiado (m) 

 

Fonte: Autora. 
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Figura 87- Deslocamentos para o MADF em T=∞ para o trecho estaiado (m) 

 

Fonte: Autora. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho apresentou os métodos mais usuais empregados na prática 

corrente de projeto para a determinação das forças de instalação nos estais de pontes 

estaiadas de concreto, fazendo a sua aplicação a uma estrutura já executada, o viaduto 

estaiado que fica sobre a Rodovia Ayrton Senna e Avenida Hélio Smidt e dá acesso ao 

Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro de Guarulhos, São Paulo. 

Foram feitas análises das forças de instalação obtidas por meio de cada um dos métodos 

e a influência dessas forças nos momentos fletores do tabuleiro e nos deslocamentos finais 

da estrutura. 

Apesar do alto grau de hiperestacidade das pontes estaiadas, que permitem a 

aplicação de diferentes forças de instalação dos estais, estas alteram os esforços 

solicitantes (especialmente os momentos fletores) no tabuleiro. Os métodos de 

determinação das forças dos estais baseados na configuração final da estrutura (como o 

método do tabuleiro articulado, o método da anulação das reações e o método da anulação 

dos deslocamentos) são bem aplicáveis em pontes estaiadas usuais. Como a estrutura 

estudada neste trabalho apresenta maior complexidade, por possuir dois sistemas 

estruturais distintos, sendo um trecho parcialmente estaiado, e por ser uma estrutura com 

tabuleiro protendido, com protensão faseada, é essencial a consideração do faseamento 

construtivo para a obtenção de melhores resultados. Para este caso, ainda, é importante 

incluir os efeitos diferidos no tempo, como também a influência da protensão interna do 

tabuleiro, pois os mesmos têm influência na determinação das forças dos estais, nos 

deslocamentos e nos esforços solicitantes do tabuleiro. 

Aplicando o método de Arici et al. (2010), é possível obter, a partir de um objetivo 

definido de deslocamento nos pontos de controle, as forças de instalação e de ajuste nos 

estais. Para cada estrutura em particular, deve ser analisado com critério o instante mais 

apropriado para a anulação dos deslocamentos do tabuleiro, de forma que o greide possa 

ser ajustado através de contra flechas das aduelas. 

Para o estudo de caso apresentado neste trabalho, as forças de instalação a partir 

da aplicação do MADT resultaram em forças nos estais próximos ao mastro de até 20% 

menores do que o MADF, mas muito semelhantes nos outros estais, aproximadamente 

5% menores. A partir da análise dos esforços permanentes da estrutura, para a estrutura 

final o MADF resultou em tensões mais uniformes do que o MADT, que apesar de 
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apresentar momentos positivos 25% menores, apresentou o dobro dos momentos 

negativos. 

 Em termos de deslocamentos, ambos os métodos conduzem a valores 

razoavelmente próximos entre si, tanto no instante final de construção quanto no tempo 

infinito para os carregamentos permanentes. O método de Ytza (2009) apesar de não 

considerar a influência do tensionamento dos estais nos estais anteriormente executados, 

é de mais fácil aplicação, por utilizar equações mais simples. Já as equações apresentadas 

por Arici et al. (2010) são mais elaboradas, por envolver análise matricial, mas a partir 

dos resultados é possível encontrar as forças de instalação nos estais em qualquer uma 

das fases, para um objetivo específico, sendo na opinião da autora o mais apropriado para 

determinação das forças nos estais param o estudo de caso apresentado.  
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

O tema de pontes estaiadas é muito pouco estudado no Brasil, desta forma seria 

interessante a publicação de novos estudos referentes a este tema. Este trabalho procurou 

contribuir, ainda que timidamente, nesta direção. Como sugestões para pesquisas futuras 

podem ser realizados os itens a seguir: 

• Acompanhamento da obra de pontes estaiadas com controle e correção das 

forças de instalação dos estais preservando as diretrizes do projeto, através de uma 

retroanálise.  

• Monitoramento das forças nos estais por um período de forma a analisar 

os efeitos na prática. 

• Estudos paramétricos para diferentes tempos de ciclo das aduelas e 

influência nas forças de instalação dos estais e esforços solicitantes do tabuleiro. 

• Aplicação dos métodos apresentados em outros exemplos de aplicação 

construídos pelo método dos balanços sucessivos, lançamento progressivo ou 

cimbramento fixo. 
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ANEXO A - FASES CONSTRUTIVAS DO VIADUTO ESTAIADO 
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