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Geral
O sistema MSS Strukturas é um moderno 
sistema de cimbres aéreos utilizado na 
betonagem in situ de vãos de pontes e 
viadutos.

O engenheiro Tore Gjolme fundador 
da Strukturas em 1991, desenvolveu o 
conceito MSS  ainda como engenheiro da 
Olav Opedal AS, empresa do grupo AKER 
especializada em engenharia mecânica. 
O primeiro MSS assim desenvolvido foi 
utilizado por essa empresa em 1971 na 
Noruega. 

O conceito de Cimbre Aéreo surgiu 
depois da tecnologia do pré-esforço, 
se ter generalizado, tendo a Strukturas 
contribuído em muito nos últimos 30 anos 
para o seu desenvolvimento.

O  MSS Strukturas existe nas versões 
inferior e superior, podendo para estas 
duas versões ser ou não autolançável.

4 Cimbres Aéreos MSS

Cimbre Aéreo MSS superiorCimbre Aéreo MSS inferior



2 Cimbre Aéreo  
MSS Inferior

5 Cimbres Aéreos MSS



6 Cimbres Aéreos MSS

A solução de Cimbre Aéreo inferior é uma solução 
correntemente usada na construção de tabuleiros de 
pontes e viadutos rodoviários e ferroviários, com vãos 
variando normalmente entre os 20m e os 70m.

A betonagem de cada vão com secção em caixão usando 
o Cimbre Aéreo inferior pode ser feita em uma ou mais 
fases, dependendo do projecto do tabuleiro.

A versatilidade da solução de Cimbre Aéreo inferior 
permite utilizá-lo na betonagem de tabuleiros com raio de 
curvatura em planta variável e até raios mínimos na ordem 
dos 250m a 300m.

A busca por soluções simples mas eficazes tem 
guiado os esforços da Strukturas ao longo dos anos 
da sua existência.

Cimbre Aéreo MSS inferior
Secção de tabuleiro  
em caixão

Alçado longitudinal

Planta



Componentes
principais
 
Cada Cimbre Aéreo MSS inferior inclui 
normalmente e de forma geral; uma estrutura 
metálica resistente, consolas de apoio , 
pórtico traseiro, um conjunto de plataformas 
de trabalho e escadas, uma cofragem 
interna e uma cofragem externa, barras 
roscadas de alta resistência, parafusos, 
cavilhas  e sistemas hidráulicos que permitem 
movimentar o MSS e abrir e fechar as 
cofragens para além de realizar os ajustes de 
geometria necessários.

Os narizes destes Cimbres são articulados 
em relação aos caixões permitindo ajustar 
o Cimbre a curvas em planta de raios 
relativamente pequenos, fixos ou variáveis.
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Componentes principais:

Caixão
Nariz (não mostrado)
Pórtico de suspensão
Vigas transversais
Consolas
Vagões

Macacos principais
Plataformas e escadas (não mostrado)
Cofragem externa
Cofragem interna
Contrapesos
Carro de Transporte
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Secção transversal
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9 Cimbres Aéreos MSS

O Cimbre Aéreo inferior é também usado na betonagem 
de tabuleiros vigados, sendo comum neste caso 
betonarem-se vãos até cerca de 45m  
de comprimento.

Neste tipo de solução a cofragem interna é transportada 
em conjunto com a estrutura principal do MSS, sendo a 
sua abertura e fecho realizada por um sistema hidráulico 
especifico.

Para permitir a passagem das duas metades do MSS 
pelos pilares, minimizando a sua ripagem transversal 
e consequentemente o comprimento das consolas, 
as vigas transversais do MSS unindo os caixões, são 
rebatíveis. 

O sistema de Cimbre Aéreo inferior é facilmente 
adaptável a diferentes secções de tabuleiros e a 
diferentes comprimentos de vão, assim como a 
traçados em curva de raio variável tanto vertical  
como horizontal.

Cimbre Aéreo MSS inferior
Secção de tabuleiro vigado



10 Form Travellers

Componentes 
principais
 
Os componentes principais da solução de 
Cimbre Aéreo inferior adaptada a secções 
de tabuleiros vigados são idênticos ao da 
solução usada nas secções de tabuleiros em 
caixão, exceto  no que respeita à cofragem 
interna que é deslocada de um vão para 
o seguinte  em conjunto com a estrutura 
principal do Cimbre. 

As Vigas Transversais deste tipo de 
Cimbre são normalmente equipadas com 
uma charneira de forma a poderem rodar 
parcialmente facilitando a passagem pelos 
pilares, fato que não é corrente na solução 
usada nos tabuleiros em caixão.
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Componentes principais:

Caixão
Nariz (não mostrado)
Pórtico de suspensão
Vigas transversais
Consolas
Vagões

Macacos principais
Plataformas e escadas (não mostrado)
Cofragem externa
Cofragem interna
Contrapesos
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Secção transversal
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11 Form Travellers

Dispositivo de 
movimentação
 
Vagão

O sistema de Cimbre Aéreo inferior está 
equipado com 3 pares de Vagões, equipados 
com cilindros hidráulicos e placas de teflon, 
tendo por função realizar a movimentação 
transversal de abertura e fecho das duas 
metades do Cimbre e a sua movimentação 
longitudinal.

Para além da solução corrente utilizando 
placas de teflon nos Vagões, a Strukturas 
também dispõe de soluções usando roletes 
ou rodas para reduzir o atrito no avanço do 
Cimbre sempre que tal for necessário para 
garantir a estabilidade dos pilares.
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12 Form Travellers

Nas versões correntes dos Cimbres Aéreos 
inferiores o reposicionamento das consolas 
de apoio nos pilares dos diferentes vãos é 
feita com recurso a gruas automóveis.

Na versão autolançável destes Cimbres 
Aéreos as gruas não são necessárias para 
reposicionar as consolas de apoio, porque 
o Cimbre está equipado com um dispositivo 
especifico que realiza esta operação.

As consolas de apoio são suspensas de 
um bogie de transporte que as desloca 
ao longo dos caixões e dos narizes com o 
auxilio de guinchos elétricos que equipam o 
sistema.

Cimbre Aéreo 
MSS inferior 
autolançável

Secção transversal
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O nariz dianteiro tem comprimento 
suficiente para apoiar no pilar seguinte, 
enquanto o nariz traseiro é curto.

Durante o reposicionamento das 
consolas de apoio, os caixões apoiam 
no pilar dianteiro através de um apoio 
temporário, permitindo continuar com 
os trabalhos de montagem de armadura 
enquanto se reposicionam as consolas 
de apoio.

Cimbre Aéreo MSS 
inferior autolançável

Os Cimbres Aéreos inferiores autolançáveis estão equipados apenas 
com 2 pares de consolas de apoio, em vez dos três pares usados nas 
versões correntes.

Componentes principais:

1

2

3

4

5

Consola 2 montada
Consola 2 durante fase de 
transporte
Bogie de transporte (apenas 1 
unidade em cada caixão equipa 
o MSS)

Apoio temporário do nariz 
dianteiro
Nariz traseiro

6

7

8

9

10

11
Caixão
Nariz dianteiro
Pórtico traseiro
Vigas transversais
Consola 1 montada
Consola 1 durante fase de  
transporte

O pórtico traseiro permite manter suspensa a traseira do Cimbre 
durante a betonagem e o avanço, até o centro de gravidade se 
posicionar à frente do pilar dianteiro garantindo a segurança no avanço.

Alçado longitudinal
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Planta
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Cimbre Aéreo MSS 
inferior autolançável
A solução de Cimbre Aéreo inferior 
autolançável é especialmente indicada 
para a construção de tabuleiros 
localizados sobre água ou quando os 
pilares são muito altos tornando difícil 
ou mesmo impossível  usar gruas 
automóveis posicionadas ao nível do 
terreno.

Pelo fato das consolas de apoio serem 
deslocadas suspensas dos caixões e 
dos narizes dianteiros, esta solução de 
Cimbre é mais difícil de utilizar quando 
o raio em planta é pequeno, uma vez 
que obriga a introduzir um ângulo entre 
os caixões e os narizes dianteiros; 
dificultando a passagem do bogie de 
transporte.
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Apoios principais: 
 
O Cimbre Aéreo inferior transmite 
normalmente as suas reações 
dianteiras aos pilares através das 
consolas de apoio.
As consolas de apoio estão equipadas 
com um cachorro metálico na sua 
extremidade inferior, o qual entra dentro 
de um negativo deixado nos pilares. 
Para garantir a estabilidade do par de 
consolas, as mesmas são ligadas entre 
si por barras roscadas pré-esforçadas 
apertando-as contra o pilar.
Sempre que não é possível deixar 
negativos nos pilares são usadas 
soluções alternativas funcionando 
por atrito, suspendendo as consolas 
a partir do pilar ou transmitindo as 
reações às fundações através de 
escoras.
As reações traseiras são transmitidas 
à extremidade da consola do tabuleiro 
betonada na fase anterior através de 
um pórtico de suspensão.

Consolas apoiadas em escoras transmitindo as reações às fundações

Consolas suspensas a partir do pilar

Consolas apoiadas no pilar e negativo visível no pilar dianteiro

Consolas suspensas a partir do arco
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3 Cimbre Aéreo  
MSS Superior
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O Cimbre Aéreo superior é uma outra 
solução de cimbre aéreo igualmente 
indicada para a betonagem de tabuleiros de 
seção caixão ou vigados.

Ambas as soluções de cimbres 
aéreos são equivalentes podendo uma 
delas apresentar algumas vantagens 
relativamente à outra em algumas 
situações onde as condições locais lhe 
sejam mais favoráveis.

Cimbre Aéreo  
MSS superior 

A

ELEVATION (TYPICAL CONCRETING)
1:150 

B C

D

E
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E
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O cimbre aéreo superior apresenta na maioria 
dos casos a vantagem de poder ser montado 
e desmontado atrás dos encontros, a uma cota 
próxima do terreno.

A solução de cimbre aéreo superior é 
normalmente equipada com um sistema de 
transporte de armadura  incluindo guinchos 
elétricos e carris.

Componentes principais:
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Nariz
Apoio traseiro
Cofragem externa
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Viga principal secção I
Vigas transversais
Vagões
Apoios principais

Longitudinal view
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19 Form Travellers

Componentes
principais
 
Um Cimbre Aéreo superior típico consiste 
numa estrutura resistente apoiada sobre 
os pilares, a partir da qual suspende uma 
cofragem.

A estrutura resistente inclui normalmente 
duas vigas I principais, um conjunto de vigas 
transversais, os narizes e os apoios.

Quando a solução é usada na betonagem 
de tabuleiros caixão, a cofragem interna 
é idêntica à cofragem interna usada nos 
Cimbres Aéreos inferiores.

LAUNCHING

SECTION
1:100

CONCRETING

AB

C

D

F

G
H

Componentes principais:

2

3

4

Apoio traseiro
Cofragem externa
Cofragem interna
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7

Viga principal I
Vigas transversais
Vagões
Apoio principal
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Secção transversal

1
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0,2 x L

0,2 x L

0,8 x L

Cimbre Aéreo  
MSS superior
A estrutura principal do Cimbre Aéreo 
superior pode em alguns casos ser formada 
por uma única viga caixão alinhada com o 
eixo do tabuleiro, em vez de ser formada por 
um par de vigas principias com secção I.

Neste caso o Cimbre Aéreo superior 
apenas inclui dois narizes, um dianteiro 
e outro traseiro.

Componentes principais:

1

2

3

4

5

6

7

Caixão

Nariz

Apoio traseiro

Vigas transversais

Apoio principal

Cofragem externa

Cofragem do fundo

0,2 x L

0,2 x L

0,8 x L

Secção transversal
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1

1

4

7

Alçado longitudinal

3

5

5
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Cimbre Aéreo MSS 
Superior autolançável

O sistema de Cimbre Aéreo superior também pode ser fornecido na 
versão autolançável , significando que o próprio cimbre aéreo pode 
reposicionar os seus apoios nos pilares do vão seguinte sem recurso a 
grua.
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Apoios principais:
 
Os apoios principais dos Cimbres 
Aéreos são concebidos em cada caso 
para se ajustarem à geometria dos 
pilares de cada projeto e á forma como 
as reações devem ser transmitidas ao 
betão.
A Strukturas tem uma vasta experiência 
no dimensionamento de diferentes 
configurações de apoios de Cimbres 
Aéreos superiores.
A solução mais comum de apoio 
consiste na montagem das pernas 
do apoio diretamente no pilar, 
sendo neste caso as pernas ligadas 
ao betão através de ancoragens 
embutidas.
Outras soluções de utilização não tão 
frequente utilizam perfis passando 
através do fuste do pilar, colares de 
atrito ou mesmo pernas pré-fabricadas 
em betão que ficam perdidas dentro da 
estrutura do tabuleiro.

Travessa apoiada em cachorros funcionando por 
atrito

Apoio com pernas em betãoPerfis passando através do pilar

Travessa apoiada nos pilaresApoio direto no pilar
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4 Cofragem
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Cofragem interna 
tabuleiro secção caixão

Cofragem interna em posição de betonagem Utilização do Carro de Transporte para reposicionar os carris no 
|próximo vão

Módulo de cofragem durante a fase de transporte Cofragem na fase de reposicionamento no próximo vão

A cofragem interna dos Cimbres Aéreos Strukturas é 
igual nas versões de Cimbre inferior e Cimbre superior 

Principais vantagens:
• Os painéis de cofragem são transportados de um vão para o seguinte 

recorrendo à utilização de um Carro de Transporte motorizado, deslocando-
se sobre carris

• Reduzida quantidade de painéis de cofragem por estes serem  construídos 
com comprimentos de cerca de 5m a 7m.

• Mão-de-obra reduzida.

• Logo que o primeiro painel da frente é reposicionado no vão seguinte a 
montagem das armaduras da laje superior pode ser iniciada, podendo a 
partir daí  desenvolver-se as duas tarefas em simultâneo. 

Importante:
Para que o sistema de cofragem interna Strukturas possa ser utilizado é 
necessário:

• Que a abertura livre dos diafragmas do tabuleiro na fase construtiva 
permita a passagem dos painéis de cofragem rebatidos apoiados 
sobre o Carro de Transporte

• Que a geometria da secção seja constante, podendo no entanto rodar 
transversalmente ao longo do traçado da rasante
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Carro de transporte 
da cofragem 
interna
O Carro de Transporte da cofragem interna 
desenvolvido pela Strukturas é uma solução 
simples que permite de forma eficaz não 
só realizar o transporte dos painéis para o 
vão seguinte mas também montá-los na sua 
posição final, sem recorrer a gruas.

Carro de transporte accionado hidráulicamente

Transporte de painel de cofragem Diafragma sobre a secção do pilarModelo 3D do Carro de Transporte

O Carro de Transporte está equipado com motores e cilindros hidráulicos que 
lhe permitem realizar as diferentes funções para que foi concebido.
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Cofragem na posição de betonagem

Montagem dos carris para transporte

Posicionamento do Carro de 
Transporte sob o módulo de painel de 
cofragem

Ligar o módulo de painel de cofragem 
ao Carro de Transporte usando os 
hidráulicos

Desmontar as escoras do modulo de 
cofragem

Rebater os paineis de cofragem do 
modulo a transportar, accionando 
os cilindros hidráulicos do Carro de 
Transporte e realizar o transporte 
para o próximo vão

Cinemática do transporte da  
cofragem interna:
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Cofragem externa
e sistema de ajuste  
de contraflechas

Os painéis da cofragem externa do fundo são constituídos por uma estrutura 
metálica incluindo perfis U espaçados de acordo com a capacidade do 
contraplacado de 21mm. Normalmente os perfis U são furados para permitirem 
montar uma ripa de madeira ao seu lado e assim facilitar a fixação do 
contraplacado.

Um conjunto de fusos roscados ligando a cofragem às vigas transversais 
forma o sistema de ajuste de contraflechas permitindo ajustar a 
cofragem à sobre-elevação transversal do tabuleiro e compensar as 
deformadas do Cimbre Aéreo.
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A cofragem externa das almas e abas é ligada 
por parafusos à cofragem do fundo, sendo ainda 
suportada por escoras reguláveis que permitem 
manter o conjunto seguro e realizar os ajustes 
necessários.

A cofragem externa é ligada por varões roscados 
à cofragem interna mantendo esta estável 
durante a betonagem do tabuleiro.

31 Cimbres Aéreos MSS



Cofragem interna 
tabuleiro secção TT

Cofragem interna na posição de fechada Cofragem interna na posição de aberta

Cofragem interna na posição de aberta

A cofragem interna para os tabuleiros  
com seção TT e usando Cimbres inferiores 
é uma cofragem rebatível ligada por 
parafusos à cofragem de fundo, permitindo 
ser transportada em conjunto com o Cimbre 
Aéreo de um vão para o seguinte.

Para que a cofragem possa ser rebatida 
nos Cimbres Aéreos inferiores as vigas 
transversais destes Cimbres também  
são rebatidas criando condições para  
o conjunto passar através dos pilares.

Uma solução de cofragem interior 
semelhante é usada nos Cimbres 
Aéreos superiores.
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1

2

3

4

5

Cofragem na posição de betonagem

Arrear o MSS usando os quatro 
macacos principias

Rebater as vigas transverasais

Rebater a cofragem interna todas de 
uma vez ou painel a painel usando o 
sistema hidraulico

Abrir as duas metades do MSS até 
à extremidade das consolas para 
permitir o avanço longitudinal, sem 
colidir com os pilares

Cinemática da abertura da  
cofragem interna:

O fecho da cofragem interna é 
realizado na sequência inversa  
da sua abertura. 

1 2

3

5

4

33 Cimbres Aéreos MSS



5 Transporte e montagem  
da armadura
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Transporte e montagem
da armadura

A utilização de guinchos elétricos nos Cimbres Aéreos superiores permite 
transportar blocos de armadura pré-montada reduzindo  
o tempo de utilização de gruas.

A solução corrente de transporte de armadura pré-montada nos Cimbres 
Aéreos inferiores recorre normalmente à utilização de gruas.

Cimbre Aéreo superior Cimbre Aéreo inferior
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Dispositivos de 
transporte de armadura

MSS superior - Transporte da armadura com guinchos

Subida da armadura pré-montada ao nivel  
do solo

MSS inferior - Carro de transporte de módulos de armadura MSS inferior - Transporte da armadura de um vão completo

A Strukturas dispõe de soluções para realizar o transporte 
de armadura pré-montada desde simples painéis até ao 
transporte da armadura de um vão completo.

Para cada projecto podemos estudar uma solução  
à medida.
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6 Ciclo típico
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Ciclo típico
As soluções de cofragem especificamente desenvolvidas pela Strukturas para 
equiparem os seus MSS permitem otimizar as operações de reposicionamento do 
Cimbre Aéreo no vão seguinte, conduzindo à execução de ciclos ótimos variando 
nos casos correntes a sua duração entre uma e duas semanas dependendo da 
complexidade e dimensão do tabuleiro.

Atividade

Pré-esforçar o vão anteriormente betonado

Avançar o MSS

Limpar a cofragem e ajustar as contraflechas

Montar a armadura

Montar as baínhas de pré-esforço

Montar o topo da cofragem e fazer a limpeza final

Betonar o vão

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7

Pré-montar armadura do vão seguinte

Reposicionar os apoios do MSS nos pilares do vão seguinte

Cura do betão

Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14
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7 Imagens de projetos
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Avanço MSS – Salamanca, Espanha

MSS inferior usado na demolição de uma ponte – Werntal, Alemanha

MSS inferior – Füllbachtal, Germany MSS superior – Rio Vistula, Polonia
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Montagem MSS no primeiro vão - Randselva, Noruega

Apoio temporario junto ao encontro  – Randselva, Noruega Montagem de consola MSS – Randselva, Noruega Desmontagem MSS – Randselva, Noruega
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MSS inferior com cofragem metálica e bogies equipados com rodas  – Industrial Ring Road, Tailandia MSS inferior– Marmara, Turquia
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MSS inferior – Long Beach, EUA

Apoio dianteiro MSS superior, – Bystrica, Eslovaquia

Transporte de MSS superior – Eidsvoll, Noruega
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MSS inferior – Cabirtas, Espanha

MSS inferior – Cabirtas, Espanha

MSS inferior – Muge, Portugal MSS inferior – Muge, Portugal
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8 Segurança e qualidade
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Os nossos mais de 30 anos de experiência no projeto e fornecimento de 
equipamentos para a construção de pontes estão alicerçados em regras que 
permitem manter a qualidade das soluções resultantes, a sua simplicidade e 
a segurança para os utilizadores. 

Um adequado conjunto de plataformas de trabalho e escadas garantem 
um acesso seguro aos operadores na realização de todas as tarefas 
correntes executadas durante o ciclo de construção dos vãos.

Segurança e qualidade

A estrutura metálica dos Cimbres Aéreos 
MSS é produzida em metalomecânicas 
com certificação CE. Os componentes 
especiais tais como sistemas hidráulicos, 
varões roscados e roletes são fabricados 
pelos melhores fornecedores mundiais. 
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8 Serviços
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Os nossos serviços 
incluem

Elaboração de propostas durante  
as fases de concurso01
Projeto, fabrico, entrega e assistência 
técnica 02
Projetos de recondicionamento  
de equipamentos existentes 03
Montagem, operação e desmontagem de 
equipamentos 04
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Montagem, operação 
e desmontagem de 
equipamentos

Uma equipa professional ao seu dispor.

A Strukturas dispõe de equipas especializadas no planeamento, 
montagem, operação e desmontagem dos seus Cimbres Aéreos 
permitindo oferecer aos seus clientes soluções de chave na mão.

A utilização das nossas equipas permite reduzir custos ao cliente por 
minimizar a utilização de equipamentos auxiliares de apoio, tais como: 
gruas, empilhadores, plataformas, camiões, escoramentos, etc.

49 Cimbres Aéreos MSS
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