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2 - Introdução
No seguimento do grupo de trabalho criado pela APDL e coordenado pelo INEGI para o diagnóstico de
deficiências e identificação de medidas corretivas / melhorias com vista ao aumento de fiabilidade e resiliência
de funcionamento da ponte foi transmitido à EUROCRANE um Relatório Preliminar produzido pelo INEGI.
O presente documento tem como objetivo transmitir o Parecer Técnico da EUROCRANE sobre o Relatório
Preliminar. Neste documento são, também, apresentadas algumas considerações adicionais que não terão
sido tidas em conta ou que pelo menos não são referenciadas no relatório e que permitirão enriquecer o
Relatório Final.
Por fim, é feito um resumo das possíveis causas, ainda em aberto dentro do grupo de trabalho, e uma
sugestão das respetivas ações a tomar para o despiste das mesmas.
Com este documento, a EUROCRANE pretende dar o seu contributo para o correto diagnóstico das causas para
as avarias ocorridas nos últimos anos para que seja possível desenvolver medidas corretivas e/ou preventivas
que permitam o aumento de fiabilidade e resiliência da ponte.
Afim de se poder tirar conclusões sobre o correto dimensionamento das rótulas ou até mesmo procurar novas
no mercado seria, também, importante apresentar uma estimativa das reações que aparecem nos suportes
definidos no modelo numérico bem como a devida comparação com as medições no terreno.
Ao longo do relatório surgem algumas expressões/afirmações que no nosso entender são inadequadas e não
deveriam constar no Relatório Final, uma vez que atendendo à fase preliminar dos trabalhos revelam
conclusões precipitadas e que podem se revelar erradas.

3 - Análise do Relatório Preliminar
3.1 - Modelo Tridimensional
Relativamente ao modelo tridimensional temos essencialmente 3 considerações a fazer:


Consideramos necessário verificar que a modelação da articulação do tabuleiro contempla o grau de
liberdade axial, tal como foi projetado e está explicado no §4 -Considerações Adicionais deste
documento, uma vez que pela leitura do documento este grau de liberdade aparenta ter sido
desprezado;



Notamos ainda que o modelo tridimensional não inclui o mecanismo de absorção dos esforços axiais
(batentes ao centro do tabuleiro/pórtico) e que no nosso entender são fundamentais na análise do
funcionamento da ponte;



As falcas que ligam os tirantes ao tabuleiro também não estão incluídas no modelo o que impossibilita
a aplicação da correspondente condição de fronteira no modelo numérico.

De referir ainda, que a frase “Relativamente à posição real do centro de gravidade, esta difere ligeiramente
da informação de projecto, quer no seu posicionamento na direcção horizontal, quer na direção vertical.”
não está correta, uma vez que quando se refere à “informação de projecto” está a referir-se ao
documento da Eurocrane com a designação “Substituição da rótula da ponte móvel – cálculos
estruturais”, de 21-11-2013, que como o nome indica é um documento produzido no âmbito de uma
operação específica de manutenção realizada e não um documento de projeto da ponte.

EC210011

19/07/2021

3 / 11

Parecer Técnico
Tabuleiro Ponte Móvel APDL - Relatório Análise Estrutural e de
Perturbações Acústicas

EC210011.01_v00

3.2 - Modelo Numérico
O capítulo relativo ao modelo numérico deveria, na opinião da Eurocrane, conter mais informações acerca da
definição do modelo, nomeadamente:
 Quais os tipos de contacto definidos nas superfícies de contacto, em particular nos componentes que
constituem a articulação do tabuleiro – (figura 8);


Quais os graus de liberdade existentes no modelo – (figura 8);



Definição das forças aplicadas (direção, sentido e superfícies alvo) – Na figura 11 aparenta existir uma
maior distribuição de tensões na face superior da falca de acionamento do cilindro hidráulico (zona a
vermelho por cima do furo), o que sugere que a força aplicada é ascendente, ao contrário do que seria
de esperar na fase de arranque.

Relativamente às condições de fronteira indicadas não existe qualquer menção à ação dos tirantes de
suspensão do tabuleiro quando este está na posição horizontal, nem à ação do mecanismo de absorção dos
esforços axiais existente entre o tabuleiro e o pórtico.
No que se refere à apresentação dos resultados obtidos nas simulações do modelo numérico consideramos
que pode ser melhorada para o Relatório Final passando a incluir mais informações, tais como:


A gama de tensões obtida nas diferentes análises realizadas – inclusão de escala de valores e unidades
nas figuras 10, 11, 13, 14, 15, 19 e 21;



Reações obtidas nos apoios com vista à verificação do dimensionamento das rótulas;



Análise / interpretação dos resultados obtidos para futura comparação com as medições de campo.

Compreendemos que este seja um relatório preliminar e que devido ao reduzido tempo disponível para o
apresentar se tenha optado por apresentar apenas as distribuições de tensões sem indicação dos valores,
contudo, quer para uma bom compreensão dos valores em causa e devida comparação com os valores obtidos
nas medições de campo, quer para uma correta compreensão por parte de qualquer futuro leitor do
documento, consideramos que o Relatório Final deverá ter este capítulo mais completo.

3.3 - Instrumentação
Relativamente à instrumentação utilizada não temos comentários a fazer, uma vez que não faz parte da área
de especialização da Eurocrane.
Contudo, achamos que teria sido interessante colocar também um giroscópio e um inclinómetro do lado mar
para melhor fiabilidade dos resultados obtidos.
Consideramos ainda que os extensómetros das falcas deveriam ter sido colocados à mesma distância em
relação ao eixo no lado de fora e no lado de dentro de ambas a falcas, de modo a possibilitar uma correta
comparação dos resultados obtidos.

3.4 - Resultados
De uma forma geral os eventos poderiam estar associados à escala temporal dos gráficos para melhor leitura
dos mesmos (Ex: de 50s a 150s basculamento do tabuleiro até à horizontal).
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3.4.1 - Ensaios iniciais
Figuras 35 (terra) e 36 (mar) – Tensões para as rosetas de extensómetros (falcas e tabuleiro);
Figuras 37 (falcas) e 38 (tabuleiro) – Tensões para as rosetas de extensómetros (terra e mar:
Estes gráficos tornam-se confusos devido à dificuldade em diferenciar as cores. No entanto, são percetíveis os
eventos durante o ensaio.
Figura 39 – Tensão para extensómetro transversal:
O incremento de tensão (≈10MPa) apresentado no gráfico pode ser consequência da passagem do tabuleiro
da posição vertical para a horizontal, ficando o banzo inferior do tabuleiro sujeito à tração. Pode também ser
consequência dos esforços axiais resultantes da reação num dos batentes centrais do pórtico. Seria
importante, neste caso, podermos comparar com os valores teóricos da modelação para podermos tirar mais
conclusões.
Figura 40 e 50 – Pressões para os dois cilindros:
Não temos comentários particulares, a ter em conta os comentários dos especialistas da hidráulica.
Figura 41 – Acelerações para acelerómetro falca e tabuleiro:
São bem percetíveis as acelerações na falca durante o movimento de descida do tabuleiro, o que vai ao
encontro do esperado uma vez que a existência de ruídos metálicos pressupõe que existam acelerações nos
componentes.
Figura 42 e 52 – Temperaturas para apoio falca e tabuleiro – lados terra e mar:
Destes gráficos apenas podemos constatar que as curvas têm o mesmo padrão de comportamento e que a
amplitude térmica é muito baixa, pelo que não vemos qualquer correlação ou impacto nos resultados
apresentados nos restantes gráficos.
Figura 43 – Inclinação do apoio da falca do lado de fora do lado terra:
Existe uma amplitude máxima de inclinação da falca de cerca 0.060 graus durante o movimento de descida do
tabuleiro. Seria importante termos um termo de comparação com os valores teóricos.
Figura 44 e 54 – Rotações do tabuleiro:
A curva a branco não tem qualquer correspondência a um comportamento físico do tabuleiro, devendo-se
provavelmente a um erro de posicionamento do giroscópio. Assim sendo deveria ser mencionado no relatório.
Figura 49 – Tensão para extensómetro transversal:
Com o referencial a partir do tabuleiro na posição horizontal, o decréscimo de tensão (~10MPa) apresentado
no gráfico é da mesma ordem de grandeza do incremento apresentado na figura 39. Também neste gráfico se
pode observar que no fim do ensaio, com o tabuleiro novamente na horizontal, o estado de tensão do início é
recuperado.
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3.4.2 - Aquisição de 6 dias contínuos
Numa análise global aos gráficos obtidos ao longo dos 6 dias constata-se:


Uniformidade ao nível do comportamento dos gráficos de variação de tensões, embora seja
praticamente impossível distinguir pela quantidade de cores, o nível de tensões nas falcas e no
tabuleiro. Podemos sim constatar as mesmas gamas de tensões nos vários pontos de medição, tanto
com o tabuleiro na horizontal como nas fases de basculamento;



As pressões nos cilindros mantêm o mesmo comportamento
independentemente da hora a que os movimentos se efetuam;



Os gráficos de temperatura mantêm todos a mesma tendência sendo percetível a maior exposição
solar do lado mar. Apesar disso as diferenças de temperatura entre as falcas e o tabuleiro, quer no
lado terra quer no lado mar, são muito muito reduzidas (≈3,5°C) pelo que achamos serem
desprezáveis. Existe sim uma maior amplitude entre lado mar e terra mas ainda assim os 9°C
observados, no nosso entender, não têm qualquer impacto no funcionamento das articulações. A
única leitura que se pode fazer daqui é que tanto o tabuleiro como o pórtico, do lado terra e lado mar
são afetados por gradientes idênticos embora a temperaturas diferentes;



Os picos de acelerações não têm a mesma amplitude, são percetíveis no movimento de subida do
tabuleiro, e não se consegue traçar uma correlação direta com a temperatura (Ex: no gráficos 87,88 e
89 seriamos tentados a dizer que só a partir das 12h com o aumento da temperatura é que esse
fenómeno se torna mais notório e volta a acontecer ao fim do dia com a diminuição da temperatura,
se analisarmos os gráficos 94, 95 e 96 podemos constatar que tal também acontece com temperaturas
mais baixas e da mesma ordem de grandeza do lado terra e mar. É de notar que os 2 primeiros dias de
ensaios não registaram acelerações significativas. Pela análise dos resultados não conseguimos
encontrar qualquer relação entre os picos de acelerações e os registos de temperatura ou qualquer
outro registo.

e amplitude

(≈190bar)

3.5 - Discussão de Resultados
A expressão “Estranhamente os projetistas não previram a inclusão de um conjunto de sensores que
permitissem monitorizar a sua condição” não nos parece indicada para o relatório em causa. Eventualmente
até poderá ter sido considerado ao nível de encargos da obra, desconhecendo-se se essa hipótese terá sido ou
não colocada e posteriormente abandonada por qualquer motivo, para todos os efeitos o facto é que não
existem esses sensores. No nosso entender podem constituir uma mais-valia para a monitorização do
equipamento, mas como podemos concluir da análise dos resultados do relatório, por si só não são a solução
para o problema.
Na expressão “Dos dados históricos de manutenção da ponte que foram facultados pela APDL torna-se
evidente que as rótulas esféricas que suportam o tabuleiro são o ponto mais frágil” sugerimos substituir frágil
por sensível. Note-se que a capacidade estática e dinâmica das rótulas utilizadas é muito superior às cargas
teóricas consideradas no cálculo.
Para utilizar a expressão “Apesar de existir um sistema de encavilhamento entre os dois tabuleiros, verificouse que este funciona deficientemente pois os dois tabuleiros vibram separadamente”, é necessário saber se o
propósito do sistema de encavilhamento é expressamente encastrar os dois tabuleiros um ao outro. Ora no
nosso entender o objetivo do sistema de encavilhamento é auxiliar o alinhamento dos dois tabuleiros e
garantir que à passagem de um veículo pesado não haja um degrau entre os dois tabuleiros, pelo que
consideramos que esta afirmação não é relevante.
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A figura 97 corresponde aos resultados do dia 25 e não 24 (ver figuras 88 e 89 respetivamente).
A afirmação “De igual modo parece provada uma ligação entre as temperaturas registadas e as acelerações
geradas durante a manobra” carece esclarecimentos adicionais, caso contrário e face aos dados disponíveis
não estamos de acordo, como mencionado anteriormente. A existência de uma maior frequência de picos de
aceleração em manobras realizadas a partir das 21h não permite entender a correlação com os gradientes de
temperaturas que são baixos por esta altura do dia (figuras 97 e 98).
A afirmação “No entanto, os valores não são compatíveis com os valores indicados de projeto” não tem o
termo de comparação do projeto original pois este não é mencionado anteriormente no relatório. A
EUROCRANE também não possui essa informação. O que consta do relatório é a referência ao CoG retirado de
um documento da EUROCRANE com a designação “Substituição da rótula da ponte móvel – cálculos
estruturais”, que foi estimado para os cálculos desenvolvidos para o propósito mencionado no próprio título
do documento.
Na afirmação “Como a tensão do lado de fora da falca do lado mar é superior, isto indica que o tabuleiro está a
fletir para dentro, isto é, tração transversal na parte inferior e com compressão na parte superior”, estamos de
acordo e tal também se pode constatar na falca exterior do lado terra. De lembrar que os eixos estão fixos
transversalmente às tampas das falcas exteriores e que no lado interior são apoio simples (só existe atrito
entre o eixo e a falca). Deste modo os esforços transversais serão principalmente transmitidos às falcas
exteriores. Note-se que a rótula da articulação do lado mar tinha sido substituído recentemente e a do lado
terra ainda era a original à data do ensaio. Atendendo a que houve necessidade de lubrificar o furo da falca
interior do lado mar para a montagem do eixo, é provável que o coeficiente de atrito entre o eixo e a falca seja
menor, e daí o maior diferencial comparativamente ao lado terra. Também neste caso seria interessante ter
uma noção dos esforços teóricos para podermos comparar com os valores obtidos.
Na afirmação “Dado que também foram instalados sensores de posição e inclinação, (…), e um inclinómetro
para medir a inclinação da falca do lado da terra” seria de esperar uma consequência ou uma conclusão que
não está expressa. Reconsiderar reformular o texto.
Na afirmação “Os resultados mostrados corresponde às manobras de abertura e fecho onde se pode verificar
na linha vermelha o ângulo rodado no eixo transversal Z, cerca de 81°, no eixo Y cerca de 35° e no eixo X
praticamente não é registada rotação. O valor rodado na direção Y embora um pouco exagerado confirma que
durante o movimento de abertura existe a aplicação de esforços axiais no eixo de rotação tabuleiro que liga as
duas falcas”, o ângulo de 35° no eixo Y só seria possível se tivéssemos deformadas permanentes, o que na
realidade não acontece. No nosso entender é mais plausível que um desalinhamento no posicionamento do
giroscópio possa ter conduzido aos valores registados. A existência de um segundo giroscópio do lado mar
poderia ajudar a dissipar a dúvida, contudo consideramos que deveria estar explícito no relatório a irrealidade
deste valor obtido.
Figura 104:
Nota-se a existência de deformações, contudo não é possível concluir se estão dentro dos valores esperados
ou não. Devido à variação da resultante das cargas (peso próprio, cilindro hidráulico, tirantes) em função da
posição do tabuleiro, é de esperar que existam deformações, contudo podemos observar que existe
recuperação. Seria importante comparar com os valores teóricos de modo a compreender se os valores
obtidos estão dentro do esperado.
Figura 105:
Não havendo fator de escala da deformada (imagem claramente aumentada) nem a escala do gradiente de
deformações apresentado, a imagem deveria ser suprimida. Por outro lado, desconhece-se quais as condições
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de fronteira e configuração de carga que deu origem à deformada apresentada. Seria também importante
comparar os valores obtidos com os valores teóricos para uma análise mais detalhada.

3.6 - Conclusões
A afirmação “No entanto, algumas deficiências de projeto parecem condicionar o comportamento global da
estrutura, tais como: a utilização de rótulas esféricas, colocadas a distâncias fixas, que não permitem
acomodar deformações transversais que resultem, quer de dilatações diferenciais, quer do próprio movimento
de abertura que implica uma variação das cargas sobre o tabuleiro.” é incorreta e deveria ser corrigida ou
retirada do relatório final, uma vez que e tal como foi discutido em reunião, o projeto das rótulas do tabuleiro
prevê a existência de deformações transversais e não coloca as rótulas a distâncias fixas. Pela análise do
desenho EC32-31144.1 é possível compreender os graus de liberdade previstos para as rótulas e que apesar da
“utilização de rótulas esféricas, colocadas a distâncias fixas”, o tabuleiro pode deslocar-se axialmente sobre
elas. Eventualmente, e apesar do projeto contemplar este grau de liberdade, poderá existir algum defeito que
esteja a impedir o seu correto funcionamento.
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4 - Considerações Adicionais
Do ponto de vista teórico para uma articulação deste tipo, tipicamente teríamos uma articulação fixa
axialmente e a outra deslizante. Deste modo todas as cargas axiais seriam suportadas por uma das rótulas. No
caso em concreto, a solução preconizada tem dois apoios deslizantes (entre os anéis que envolvem o anel
exterior da rótula EC33-311429.3 e EC33-311429.4 e a chumaceira do tabuleiro) e os esforços axiais são
transmitidos pelo tabuleiro à estrutura do pórtico através dos batentes (ao centro do tabuleiro/pórtico). Para
garantir que a rotação se faça pela rótula, os anéis exteriores, assim como a chumaceira do tabuleiro, têm um
rasgo axial imobilizado por uma cavilha. Os anéis exteriores têm folga axial dentro da chumaceira nos dois
sentidos para se poderem acomodar em função das solicitações axiais. As faces de contacto dos anéis
exteriores com a chumaceira são lubrificadas com molikote para facilitar a montagem, proteger da corrosão e
diminuir o atrito entre as faces.

Figura 1 - Desenho EC32-31144.1 - Conjunto Articulação do Tabuleiro
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É importante mencionar dois aspetos observados ao longo das operações de substituição das rótulas já
realizadas e que são indicativos do grau de liberdade axial dos conjuntos das articulações:
1) Aquando da substituição da rótula do tabuleiro Sul/Poente em meados de Setembro de 2020, o
tabuleiro ficou centrado com a rótula, visível pelo encosto dos lábios do V-Rings CR404000 (ver
desenho EC32-31144.1) igualmente espaçados de ambos os lados. Aquando da substituição da rótula
Sul/Nascente durante o mês de Maio 2021 foi possível constatar que o tabuleiro se tinha deslocado
para poente. Na articulação do lado Sul/Poente o lábio do V-Rings do lado exterior estava comprimido
e por oposição o do lado interior estava folgado.
2) Contrariamente às situações de substituição das rótulas quando estas já estavam gripadas, a última
rótula foi substituída no passado mês de Maio antes da sua gripagem, pelo que foi possível observar
diferenças em relação às substituições anteriores:
a. a desmontagem ocorreu conforme o procedimento de desmontagem, isto é, desmontagem do
conjunto cavilhão/rótula em simultâneo;
b. o esforço de desmontagem foi quase residual, observável pelas pressões nos manómetros dos
cilindros hidráulicos utilizados;
c. assim que se acionou os cilindros houve imediato deslizamento dos anéis exteriores sobre a
chumaceira do tabuleiro. Em todos as restantes operações de desmontagem só houve
deslocamento após um estrondo e respetivo descolamento.
Nota: Na 1ª rótula Norte/Poente, na Norte/Nascente e na Sul/Nascente foi desmontado o conjunto
rótula/cavilhão. Na 2ª rótula Norte/Poente e na Sul/Nascente foi desmontado o cavilhão e só
posteriormente os anéis exteriores e rótula.
Estes dois apontamentos indiciam a existência do grau de liberdade axial previsto no projeto.
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5 - Sugestões Finais
No entender da EUROCRANE, para que se possa fazer uma análise detalhada e despistagem das causas para o
desgaste prematuro das rótulas, deverá ser realizado um levantamento exaustivo das potenciais falhas, tais
como:




Projeto:
o

solução técnica inadequada;

o

seleção de rótula inadequada;

o

tolerâncias de projeto incorretas;

o

cálculos com solicitações teóricas inferiores às solicitações reais;

Fabrico:
o







tolerâncias de fabrico dos componentes diferentes às definidas no projeto;

Montagem:
o

existência de folgas no rolamento;

o

montagem em desacordo com as instruções do fabricante da rótula;

o

falta de lubrificação das faces de montagem;

Utilização:
o

condições de utilização diferentes das consideradas no cálculo;

o

solicitações que eventualmente não tenham sido contemplados no cálculo (por exemplo as
oscilações do tabuleiro devido à passagem dos veículos constituírem microciclos nas rótulas);

Manutenção:

EC210011

o

falta de registos de monitorização (por exemplo o comportamento ao longo do tempo do
posicionamento do tabuleiro em relação ao pórtico – deslocamento axial);

o

lubrificação inadequada;

o

falta de registos de análise das rótulas e componentes após substituição.
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