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Resumo
De acordo com referências bibliográficas comummente aceites, a construção de tabuleiros de pontes de
concreto com Cimbramento Móvel teve início no final da década de 50 do século passado na Alemanha. Os
primeiros equipamentos deste tipo eram bastante básicos – muitas vezes concebidos para uma única aplicação
- pesados, de difícil manuseio e com algumas limitações de vão/ capacidade de carga. Nas décadas seguintes,
assistir-se-ia a uma evolução notável desta tecnologia construtiva - em termos de funcionalidade,
produtividade, segurança, capacidade de carga e durabilidade.
Os Cimbramentos Móveis mais modernos são fábricas autolançáveis, que se movimentam de forma autónoma,
incorporando meios de elevação que permitem um grau significativo de pré-fabricação de armadura. A gama
de vãos coberta pelos Cimbramentos Móveis aumentou significativamente desde as primeiras aplicações,
tendo-se atingido comprimentos de vão anteriormente restritos da construção por Balanços Sucessivos.
Este artigo apresenta o caso real do M1-90-S, um Cimbramento Móvel concebido para a construção de 4
viadutos nas imediações de Ancara, integrados na linha ferroviária de alta velocidade da Turquia. Os 4
viadutos, com um vão máximo de 90m, foram inicialmente desenhados para construção por balanços
sucessivos. Apesar da mudança do método construtivo, manteve-se a implementação original dos pilares e a
tipologia dos vãos, o que faz do M1-90-S o maior equipamento construtivo deste tipo. Para além da descrição
do método e do equipamento construtivo – que exemplificam o estado da arte desta tecnologia construtiva –
é feita uma análise comparativa dos materiais dos 4 viadutos entre a solução inicialmente prevista (Balanços
Sucessivos) e a solução finalmente adotada (Cimbramento Móvel), enfatizando-se a significativa poupança
de materiais.
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Introdução
A otimização do projeto de uma ponte é indissociável da escolha do método construtivo e da integração do
método construtivo na concepção e dimensionamento da ponte. Tipicamente, para uma determinada gama de
vãos existe um leque de métodos construtivos aplicável e a escolha do método construtivo mais adequado
dependerá de diferentes fatores. Até à década passada, a generalidade das pontes com vãos compreendidos
entre os 75 e os 94m era construída por avanços sucessivos ou com recurso a soluções metálicas ou mista –
este panorama está traduzido na Figura 1, que relaciona métodos construtivos e comprimento de vão
(PACHECO, 2016).
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Avanços sucessivos (concretagem in situ)
Pontes em arco de concreto
Pontes mistas (aço/concreto)
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Figura 1 – Relação entre métodos construtivos e comprimento do vão (final do século XX)
Algumas publicações anteriores (MORIM, 2008) permitiram concluir que a construção de tabuleiros de pontes
de concreto com concretagem in-loco de vãos completos (vão a vão) é uma metodologia construtiva que
permite uma redução muito expressiva dos momentos fletores na fase construtiva (em comparação com a
metodologia alternativa de construção por avanços sucessivos. Adicionalmente, o método vão a vão permite
outras vantagens, como a simplificação do procedimento de controle geométrico durante a construção ou a
redução da relevância dos efeitos da fluência, entre outras. Até 2013, o estado da arte deste método construtivo
estava restringido a vãos máximos de 78m (ROSIGNOLI, 2013). Esta constatação é corroborada na Figura 2
que, com base num levantamento de pontes construídas em Espanha com Cimbramento móvel, apresenta uma
relação entre o vão e o ano de construção da ponte (CNC, 2015).

Figura 2 – Evolução dos vãos de pontes construídas em Espanha com cimbramento móvel (CNC,
2015)

Um dos aspetos críticos a superar para romper com este limite de vão estava relacionado com o peso de um
cimbramento móvel de grande vão, cujo valor excessivo se apresentava como condicionante para o
dimensionamento do tabuleiro da ponte, conduzindo a obtenção de soluções pouco económicas. Foi este o
caso, por exemplo, da ponte sobre o vale Ahr, construída na Alemanha nos anos 70, com vários vãos de 78m
e um vão singular com 106m de comprimento. Na sua construção foi utilizado um cimbramento móvel cujo
peso rondava as 2000 toneladas (MATT,1983), (MISCH,1978). Ainda que o desafio técnico tenha sido
claramente superado nesta aplicação (MAJEWSKI, 1976), a verdade é que nos 40 anos subsequentes a
construção de pontes com esta metodologia não foi replicada para esta magnitude de vãos. Isto deveu-se,
muito provavelmente, ao peso do equipamento construtivo – possivelmente, o cimbramento móvel foi
condicionante para o dimensionamento da ponte, resultando em custos com materiais muito expressivos. Uns
anos após o término da construção, foi publicado um estudo no qual se apresentaram alguns indicadores
económicos do projeto, concluindo-se que a utilização de um cimbramento móvel não tinha sido
economicamente eficiente (MATT, 1983).

Figura3 – Construção da ponte sobre o vale Ahr, Alemanha, 1976.
Na década passada, os autores deram início a um projeto de investigação e desenvolvimento de longo prazo
no qual se analisou o potencial aumento da eficiência estrutural dos cimbramentos móveis mediante
incorporação de um sistema de postensado ativo (OPS) [(PACHECO,2001), (PACHECO,2007)]. Como
consequência direta do aumento da eficiência estrutural, comprovou-se a possibilidade de reduzir o peso e
aumentar o alcance dos cimbramento móveis. No mesmo período, foram publicados estudos sobre estatísticas
de construção e consumos de materiais associados a diferentes métodos construtivos [(MORIM, 2008),
(KONSTANTINIDIS,2003)], nos quais se conclui que o método de construção vão a vão pode resultar numa
redução significativa das quantidades de materiais da ponte, em comparação com outros métodos construtivos.
Esta tendência aumenta com o aumento do vão, sendo destacada a possibilidade de uma otimização relevante
para vãos superiores a 70m.
Com esta premissa, em 2011 os autores iniciaram o estudo de um conceito de cimbramento móvel – o modelo
M1 – com vista a viabilizar a construção de pontes com vãos compreendidos entre 70 e os 100m (PACHECO,
2011). O M1 foi desenvolvido entre 2011 e 2015, período no qual se realizou a validação numérica e
experimental da solução [(PACHECO, 2015),(RESENDE, 2015)]. No mesmo ano de 2015, surgiu a
possibilidade de aplicar o cimbramento M1 na construção de 4 viadutos da linha férrea de alta velocidade da
Turquia, com vãos máximos de 90m e inicialmente concebidos para construção por avanços sucessivos.

Os estudos preliminares indicavam que a alteração do método construtivo – da construção por avanços
incialmente prevista para construção vão a vão – e as subsequentes modificações no projeto dos viadutos
poderiam potencialmente conduzir a uma poupança de materiais muito expressiva (a previsão inicial apontava
para uma poupança na ordem dos 35%).
A alteração do projeto seria finalmente aprovada. O cimbramento móvel desenvolvido para esta aplicação foi
designado de M1-90-S (neste artigo será adotada esta designação por facilidade de redação e leitura). O
primeiro viaduto construído com o M1-90-S foi concluído em 2018. Para além da confirmação da previsão de
poupança no consumo de materiais, a aplicação foi bem sucedida em termos de produtividade e segurança,
antecipando um ajuste na gama de vãos abrangida pelos cimbramentos móveis (ver Figura 4). Neste artigo é
feita uma apresentação deste caso prático.
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Figura 4 – Relação entre métodos construtivos e comprimento do vão (tendência atual)
Apresentação do Caso Prático – 4 viadutos ferroviários com vãos de 90m
O presente caso prático é relativo à construção de 4 viadutos (V7, V9, V10 e V15) inseridos na ligação AncaraSivas da linha ferroviária de alta velocidade (HSR) da Turquia. A extensão total dos viadutos é de 6.3km e a
área de construção é ligeiramente superior a 79.000m 2. Na Figura 4 representa-se um dos viadutos em alçado.
Os 4 viadutos foram inicialmente desenhados para construção por avanços sucessivos – concretagem in-loco
com carros de avanço.

Figura 5 – Alçado do viaduto V10 da ligação Ancara – Sivas (linha HSR da Turquia)
Na fase de concurso, foi avaliada uma solução alternativa com construção vão a vão mediante utilização de
cimbramento móvel. Um dos requisitos do concurso foi manter a disposição de vãos inicialmente prevista. A
Tabela 1 apresenta um resumo da disposição de vãos dos 4 viadutos.
A solução alternativa aos avanços consistiu na utilização de 2 cimbramentos móveis para a construção do
tabuleiro, conforme se representa na Tabela 1. Nos viadutos V7 e V9 foi utilizado o cimbramento M55-S para
a construção dos vãos laterais e o M1-90-S para a construção dos vãos centrais, incluindo os tramos de 90m.
Os viadutos V10 e V15 foram construídos exclusivamente com o M1-90-S.
Contrariamente ao caso do M55-S (que é um cimbramento relativamente convencional, com dimensões e
pesos standard), no caso do M1-90-S não havia realizações de referência que pudessem dar informação
sustentada sobre interfaces, pesos e ações transmitidas pelo cimbramento à estrutura da ponte. Como tal, foi
necessário um desenvolvimento conjunto do projeto dos viadutos e do cimbramento móvel, tendo sido préestabelecido um peso limite de 1500 toneladas para o M1-90-S, condição necessária para que o peso do
equipamento construtivo não condicionasse o dimensionamento do tabuleiro (PACHECO, 2015).
Tabela 1 – Disposição de vãos (V7, V9, V10 e V15)
Viaduto
Vãos
Equipamentos
construtivo
V7
M55-S
642m
M1-90-S
2(49.5m + 390m + 49.5m)
M55-S
1845m
V9
M55-S
1545m
M1-90-S
2(49.5m + 390m + 49.5m)
M55-S
845m
50m
M55-S
V10
M1-90-S
(46.5m + 490m + 49.5m) + (49.5m
+590m + 49.5m) + (49.5m +490m
+ 49.5m) + (40m + 37m)
V15
M1-90-S
(340m) + (49.5m + 490m +
49.5m) +2(49.5m + 390m +
49.5m) + (340m)

Os estudos apresentados em seguida não constituem os elementos oficiais utilizados na construção, ou seja,
são elementos do estudo prévio incluídos no processo de concurso e que estiveram na base da seleção do
processo construtivo, não constituindo informação “as built”. Nesse sentido, a informação apresentada em
seguida para a solução original (Figura 6) e para a solução alternativa (Figura 7) têm uma maturidade
semelhante.

Figura 6 – Solução original para os viadutos V7, V9, V10 e V15 – Alçado de um vão tipo de 90m (em
cima); secção transversal a meio vão (em baixo à esquerda); secção transversal sobre o apoio (em
baixo à direita)
A secção alternativa do tabuleiro foi desenhada estabelecendo-se uma altura constante de 5.0m (o que
corresponde a L/18, sendo L o vão máximo). Nas Figuras 6 e 7 é possível observar a redução significativa da
altura do tabuleiro na secção do apoio (altura de 8m na solução original e altura de 5m na solução alternativa).

Figura 7 – Solução alternativa para os viadutos V7, V9, V10 e V15 – Alçado de um vão tipo de 90m
(em cima); secção transversal a meio vão (em baixo à esquerda); secção transversal sobre o apoio (em
baixo à direita)
As duas soluções apresentam uma altura semelhante para o tabuleiro na secção de meio-vão. No entanto, na
secção de apoio, mais do que uma redução na altura, na solução alternativa pode ser observada uma redução
de área muito significativa. Na solução alternativa, a secção foi desenhada com 2 almas (versus 3 almas da
solução original). Os fatores com maior contributo para a redução de materiais da solução alternativa são
enumerados em seguida:
Fator 1 – É um dado documentado que as tensões produzidas na fase construtiva de um tabuleiro construído
por avanços podem exceder significativamente as tensões do mesmo na fase de serviço (LUCKO, 2003). Este
fator indicia uma oportunidade para a redução do consumo de materiais somente com a alteração do método
construtivo (MORIM, 2008).
Fator 2 – Relacionado com o fator anterior, é expectável uma redução do volume de concreto nos diafragmas
e blocos de ancoragem da pós tensão (sobretudo devido à redução do número de ancoragens e devido à redução
da altura na secção de apoio).
Fator 3 – Os fatores 1 e 2 são referentes à redução do volume de concreto da secção transversal. Não obstante,
podem ter um impacto muito importante no consumo de materiais de pilares e fundações. A redução da massa
do tabuleiro tem como consequência direta a redução da ação sísmica sobre pilares e fundações.
Fator 4 – Os fatores 1, 2 e 3 contribuem para a redução de rigidez de pilares e fundações e, dependendo da
redução de massa, contribuem tendencialmente para a redução da frequência dos modos de vibração
horizontais (transversal e longitudinal) – o que potencia uma diminuição ainda mais acentuada da ação
sísmica.
Finalizado o estudo prévio da solução alternativa, a previsão para a redução no custo de aquisição de materiais
para os 4 viadutos superava os 35%. Esta informação foi transmitida às entidades decisoras, que optaram pela
alteração do método construtivo e pelo desenvolvimento da solução de projeto alternativa – os viadutos V7,
V9, V10 e V15 seriam construídos com cimbramento móvel.

O Cimbramento Móvel M1-90-S
Desafios do projeto
O desenho do cimbramento M1-90-S foi pautado por alguns desafios técnicos. Enumeram-se em seguida
alguns dos mais relevantes:
Efeito de escala. Necessidade de identificação de fenómenos de escala que justificassem uma abordagem
diferenciada na análise estrutural.
Limitação de peso do equipamento. Para garantir que o equipamento construtivo não seria condicionante para
o dimensionamento do tabuleiro, estabeleceu-se como limite um valor máximo de 1500 toneladas para o peso
viajante.
Deformação máxima. Estabeleceu-se um limite de L/2000 para a deformação máxima da viga principal do
cimbramento móvel durante a concretagem. Estando prevista a concretagem da secção em 2 fases, este
requisito de rigidez visa prevenir surgimento de esforços de tração relevantes na secção de tabuleiro
parcialmente construída (que exibe um comportamento colaborante durante a 2ª fase da concretagem).
Rendimento do equipamento. Estabeleceu-se como objetivo um ciclo de trabalho de 14 dias [45m/semana]
por forma a superar o rendimento de 4 pares de carros de avanço [30m/semana], considerando que cada carro
de avanço produziria um segmento de 3.8m por semana (dados obtidos do construtor, enquadrados com a
prática local).
Estabilidade do equipamento construtivo face a ações horizontais. A área de exposição ao vento, a sismicidade
do local e o tempo de mobilização do equipamento recomendava um estudo aprofundado das forças
horizontais atuantes sobre a estrutura e uma concepção criteriosa dos apoios do equipamento. Os coeficientes
de força para a treliça e para a fôrma foram determinados num primeiro momento através da aplicação da
regulamentação vigente de referência (EN1991-1-4, IAP-11) com as devidas adaptações. Numa fase posterior,
fez-se uma validação dos coeficientes de força recorrendo a uma análise com um modelo CFD. Os resultados
numéricos foram finalmente complementados por ensaios em escala reduzido em túnel de vento que, para
além de validar a abordagem numérica, permitiu evidenciar a quasi estaticidade da resposta estrutural.
Breve descrição da solução adotada
O cimbramento móvel M1-90-S (Figura 8) foi concebido especificamente para a concretagem in-loco de
tabuleiros de pontes de grande vão (90m). A estrutura principal do M1-90-S é uma treliça de aço de altura
variável, com uma corda superior arqueada (do tipo bow-string) cujas deformações na fase de concretagem
são controladas ativamente pelo sistema OPS.
A concretagem da secção transversal ocorre em 2 fases: numa primeira fase é concretada a laje inferior e as
almas (muros) do caixão e numa fase posterior é concretada a laje superior.

70m
90m

Figura 8 – Alçado do M1-90-S

O ciclo tipo idealizado para o M1-90-S está idealizado na Figura 9.
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Pos-tesnsão do tabuleiro
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Figura 9 – Ciclo tipo da construção de um vão de 90m
Os componentes do M1-90-S são equiparáveis aos de um Cimbramento móvel do mesmo tipo de dimensões
medianas. Para além da Viga Principal, os componentes principais incluem as Estruturas Transversais e os
Pórticos de Apoio.
As Estruturas Transversais suspendem-se na Viga Principal e suportam os painéis da Fôrma exterior. Na fase
de concretagem dos vãos de 90m, a Viga Principal está apoiada na frente no Pórtico de Pilar – colocado sobre
um “segmento zero” construído com o pilar – e na traseira num Pórtico de Concretagem que apoia diretamente
sobre o tabuleiro previamente construído – a distância longitudinal entre os 2 apoios é de 70m. Nesta fase, a
Fôrma está suspensa da Viga Principal por varões roscados de alta resistência (do tipo “dywidag”).
Depois de aplicada a pós-tensão no tabuleiro, é feito o movimento de descida e descimbramento do cimbre,
atuando nos cilindros hidráulicos localizados nos pórticos. Antes do avanço, são desmontados os varões de
suspensão e procede-se à separação dos painéis de Fôrma através de um movimento de ripagem transversal,
para garantir que não ocorrem colisões com o pilar durante o avanço.
Para o avanço adiciona-se um terceiro apoio – o pórtico de avanço. Os 3 apoios são movidos e reposicionados
durante o avanço de maneira a limitar os esforços no cimbramento móvel e as cargas transmitidas ao tabuleiro.
Os pórticos são manuseados com meios próprios do Cimbramento móvel – neste aspeto, o M1-90-S é
totalmente autónomo. Na Figura 10 apresenta-se uma imagem do M1-90-S em operação, na fase de avanço.

Figura 10 – M1-90-S em operação – fase de avanço
Dados e fatos
Nas tabelas seguintes é feito um resumo de alguns dos números e características mais relevantes deste caso
prático. Na Tabela 2 apresenta-se o consumo final de materiais dos 4 viadutos e faz-se uma comparação com
a solução inicialmente prevista (PACHECO, 2018). Por outro lado, na Tabela 3 é feito um resumo das
características técnicas mais relevantes do cimbramento móvel M1-90-S.
Tabela 2 – Otimização do consumo de materiais – Linha Ancara – Sivas – Viadutos V7, V9, V10 e
V15 (PACHECO, 2018)
Elemento Estrutural
Solução original Solução executada Otimização
(avanços)
(vão a vão)
Fundações
Concreto (maciços e estacas)
Estacas
Maciços
Aço (maciços e estacas)
Estacas
Maciços
Pilares
Concreto
Aço
Tabuleiro
Concreto
Aço
Aço de pos-tensão
Otimização global ponderada
(PACHECO, 2018)

332976 m3
34714 m3
298262 m3
48250 ton
8284 ton
39966 ton

146546 m3
27915 m3
118631 m3
25417 ton
5018 ton
20939 ton

56%
20%
60%
47%
39%
49%

126476 m3
35115 ton

67857 m3
17637 ton

46%
50%

117300 m3
33076 ton
4617 ton

81474 m3
25202 ton
4288 ton

29%
24%
7%
39%

Tabela 3 – Características Técnicas do M1-90-S
Variável / Propriedade
Tipo
Vão máximo
Capacidade (peso médio do tabuleiro)
Deformação da viga a meio-vão (concretagem)
Inclinação longitudinal máxima
Inclinação transversal máxima
Raio mínimo em planta
Velocidade admissível para o vento en concretagem (rajada)
Velocidade admissível para o vento en avanço (rajada)
Sistema de locomoção
Sistema de ripagem transversal
Sistema de elevação
Sistema de abertura da fôrma
Peso em avanço ("massa” viajante)
Duração do ciclo corrente
Melhor ciclo registado

Caraterização
Cimbre superior
90 m
35 ton/m
28 mm
+/- 5%
+/- 4%
2500 m
60 km/h
60 km/h
Guinchos elétricos (tipo
capstan)
Cilindros hidráulicos
Cilindros hidráulicos
Fuso mecânico
(leadscrew)
1300 ton
14 dias
12 dias

Conclusão
Cada método construtivo tem os seus próprios méritos e o seu campo de aplicação preferencial. O objetivo
deste artigo não é o de fazer uma comparação entre métodos construtivos, mas sim o de apresentar e divulgar
um caso prático no qual se alargou o campo de aplicação de um método construtivo específico com vantagens
muito significativas e mensuráveis.
O caso apresentado demonstra que, em determinadas circunstâncias, a construção com cimbramento móvel
pode ser uma opção eficiente para pontes e viadutos com múltiplos vãos de 90m. Ainda que esta questão não
seja abordada no artigo, é possível que o vão máximo para esta metodologia construtiva se aproxime dos 100
m num futuro próximo.
O fato é que, neste caso prático, a redução dos gastos de materiais dos viadutos foi da ordem dos 39% e a
mudança do método construtivo foi o fator determinante para alcançar este resultado. Para além do impacto
nos materiais, o caso prático demonstra que a metodologia construtiva vão a vão é uma alternativa segura e
com um potencial de produtividade considerável.
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