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RESUMO 

A preocupação com meio ambiente é, atualmente, um valor ensinado à sociedade deste muito cedo, com 

uma grande incidência e que necessita de medidas urgentes para que a qualidade de vida das gerações 

futuras seja assegurada. 

A ponte de Santa Rita de Cássia é uma solução na qual se busca combinar a função, a forma e a susten-

tabilidade. Estes são os três pilares de um projeto futurista e ímpar que visa substituir o ferryboat que 

transporta peões e veículos entre Caminha e La Guardia, no Rio Minho.  

O ferryboat do qual se herda o nome do objeto de estudo desta dissertação é um problema difícil de 

resolver naquela região devido ao seu mau estado de conservação, à baixa procura e ao elevado tempo 

de manobra a que o utilizador pode estar sujeito. 

Assim, nesta dissertação é estudada a viabilidade da construção de uma ponte do tipo transbordador, 

que tem dois módulos de transporte capazes de carregar seis veículos ligeiros ou um pesado, assentes 

em cada um dos dois pares de carris subaquáticos alicerçados num sistema de fundações indiretas. 

A ponte funciona como um transportador, ou seja, tem várias plataformas estacionadas nas margens que, 

quando carregadas com veículos ou pessoas, atravessam o rio até à margem oposta. Assim, a travessia 

é levada a cabo pela estrutura e não pelos utentes. 

É proposto para a ponte um funcionamento automatizado capaz de responder às variadas solicitações, 

movido por um sistema alimentado por energia renovável que minimiza a poluição atmosférica sonora 

e visual e que harmoniza o ecossistema, o ser humano e a paisagem da região. 

O caráter económico da ponte é também extremamente relevante e a minimização dos materiais utiliza-

dos torna a solução aliciante e proveitosa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PONTE TIPO TRANSBORDADOR; RIO MINHO; CARRIS SUBAQUÁTICOS 
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ABSTRACT 

The concern for the ecology is nowadays a value taught to the society, in a brutal approach, since very 

early ages, it also requires urgent actions to ensure the quality of life for future generations. 

The construction of the bridge of Santa Rita de Cássia wants to unite the best of three worlds: function, 

form and sustainability. These concepts support a unique and futuristic project, which aims to replace 

the ferry that makes the transfer between Caminha and La Guardia in Rio Minho. 

The ferryboat that inspired this dissertation is a difficult problem to solve in that region due to the poor 

state of conservation, the low demand and the prolonged time the user may spent when crossing the 

river. 

Thereby, this dissertation studies the viability of the construction of a transporter bridge, which will 

have two transport modules capable of carrying six light vehicles or one heavy one, based on each of 

the two underwater rails that are based on a system of piles. 

A ponte funciona como um transportador, ou seja, tem várias plataformas estacionadas nas margens que, 

quando carregadas com veículos ou pessoas, atravessam o rio até à margem oposta. Assim, a travessia 

é levada a cabo pela estrutura e não pelos utentes. 

The bridge works as a transportation module, that is, there are platforms parked in the river banks that 

when loaded with vehicles and people will transport them to the opposite bank. This way, the crossing 

is carried out by the structure and not by the users. 

The bridge will have an automated operation, responding to the various requests, driven by a system 

powered by renewable energy that minimizes atmospheric noise and visual pollution in a perfect har-

mony with the ecosystem, the human being and the magnificent landscape. 

The economic character and the minimization of the materials used is also extremely important which 

leads to an appealing solution. 

 

KEYWORDS: TRANSPORTER BRIDGE; MINHO RIVER; UNDERWATER RAILS 
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1 
INTRODUÇÃO 

 

 

Figura 1.1 - Modelo do tabuleiro da ponte em Robot Structural Analysis 

1.1. OBJETIVOS E ÂMBITO DO PROJETO 

A ligação internacional que conecta o extremo norte de Portugal com Espanha, mais propriamente entre 

Caminha e La Guardia, marca-se pelo vanguardismo diferenciado da região, materializado pelo fer-

ryboat de Santa Rita de Cássia que providenciou, durante um largo período de tempo, uma alternativa 

de travessia do Rio Minho, que fascinava os seus passageiros através da combinação entre a natureza e 

a funcionalidade, essencial ao ser humano. 

Com o passar dos anos o ferryboat começa a entrar em deterioração a um ponto em que é maior a despesa 

que a receita, o que levou a que não fossem realizadas as devidas manutenções, resultando em períodos 

significativos de tempo de inoperabilidade do barco. 

É esta condição que introduz a urgência de arranjar uma solução capaz de colmatar a falta que este 

serviço faz sentir na região, encontrando-se aqui a grande oportunidade e motivação de mudança, me-

lhorando as condições de travessia, como o preço, a poluição, a velocidade e o conforto do serviço a 

todo e qualquer ser humano, sem que se coloque em causa a saúde e o bem-estar dos restantes seres 

vivos. 

A intervenção apresentada neste trabalho é a realização de uma ponte do tipo transbordador que une as 

duas localizações anteriormente referidas através de um carril submerso sobre o qual se movimentam 

plataformas transportadoras de peões e automóveis. 
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1.2. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O presente trabalho encontra-se dividido em 11 capítulos, sendo o primeiro a Introdução, onde se abor-

dam os motivos e objetivos do trabalho. 

No Estado da Arte, segundo capítulo, começa-se por apresentar o Rio Minho e o ferryboat, seguido das 

pontes, onde são descritas duas pontes do tipo transbordador, a ponte Vizcaya e a Newport Transporter 

Bridge. É também neste capítulo que se apresentam algumas definições de terminologia oceanográfica. 

O terceiro capítulo, Materiais, introduz o aço, o betão e o Inertol, que são os materiais mais essenciais à 

realização do projeto. 

A Conceção Estrutural da Ponte, o quarto capítulo, tem uma pequena introdução ao que é a ponte de S. 

Rita de Cássia, contém uma proposta de solução, tendo em conta as condicionantes a que está sujeita e 

apresenta também os elementos estruturais da ponte.  

No capítulo cinco aborda-se a filosofia sobre a qual se escolheu o método de propulsão, sendo em se-

guida apresentadas algumas soluções para esta situação. É também nesta fase do trabalho que se discu-

tem soluções de trajetórias e quantidades de veículos e se projeta o motor elétrico. 

O sexto capítulo é uma breve abordagem à adaptação da situação atual das infraestruturas das margens 

à ponte. 

No sétimo capítulo apresentam-se as normas seguidas na modelação e no projeto da plataforma de trans-

porte e a metodologia de cálculo utilizada no dimensionamento. 

O oitavo capítulo contém a explicação do funcionamento da ponte, da logística e medidas de segurança; 

O nono capítulo é a apresentação e discussão dos resultados obtidos em Robot Structural Analysis.[1] 

A estimativa orçamental da obra é apresentada no décimo capítulo, sendo incluídos nos custos, toda a 

estrutura, propulsão e software.  

O capítulo seguinte apresenta as conclusões e desenvolvimentos futuros, no qual se sugerem propostas 

de melhoramento e se enumeram as maiores dificuldades sentidas ao longo da realização da dissertação. 
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2 
ESTADO DA ARTE 

 

 

2.1. RIO MINHO 

 

O Rio Minho é um rio internacional que nasce na Serra da Meira, na zona de Lugo, Galiza, com uma 

extensão de aproximadamente 340 quilómetros, sendo os 75 km mais a jusante, a fronteira Norte entre 

Portugal e Espanha. Nasce em Lugo e passa por Orense, Melgaço, Monção, Tuy, Valença e Vila Nova 

de Cerveira até desaguar no Oceano Atlântico entre Caminha e La Guardia. A sua bacia hidrográfica 

possui cerca de 22500 quilómetros quadrados e tem um caudal médio de aproximadamente 305 m³/s.[2] 

As principais infraestruturas de travessia ao longo do seu total comprimento são a Ponte Romana de 

Lugo, a Ponte Maior de Ourense, a Ponte Rodoferroviária de Valença, a Ponte da Amizade em Vila 

Nova de Cerveira e o Ferryboat de Santa Rita de Cássia em Caminha, objeto de estudo no presente 

documento. 

Dado o seu enquadramento paisagístico e o seu potencial turístico que caracteriza a envolvente a este 

canal, em 2015 foi iniciado um processo de candidatura cujo objetivo é o reconhecimento do Rio Minho 

enquanto Paisagem Cultural da UNESCO, levado a cabo pelas câmaras de Caminha e La Guardia.[2] 

 
 

2.2. FERRYBOAT 

 

2.2.1. DEFINIÇÃO 

Barco cujo objetivo máximo é o transporte de pessoas, veículos ou mercadoria por superfícies aquáticas 

de pequena dimensão, com calado reduzido para o cumprimento das suas funções nas margens da sua 

área de intervenção e também em águas pouco profundas.[3] 
 
 

2.2.2. FERRYBOAT DE SANTA RITA DE CÁSSIA, CAMINHA 

O Ferry chegou a Caminha a 20 de Maio de 1995 para se criar uma ligação entre dois países, neste caso, 

Portugal e Espanha, mais propriamente Caminha e La Guardia, tendo sido primeiramente proposto e 

levado a cabo por Pita Guerreiro em 1976 quando eleito presidente da Câmara Municipal de Caminha. 

A sua ideia era “criar uma ligação fluvial que garantisse a travessia de passageiros e viaturas entre Ca-

minha e La Guardia, dando desta forma continuidade a uma fronteira ancestral, e que ao mesmo tempo 

atraísse até Caminha os muitos turistas que anualmente visitam o Monte de Santa Tecla, o segundo 

destino mais visitado em toda a Galiza, depois de Santiago de Compostela”. O aspeto do ferryboat é 

apresentado na Figura 2.1. 

No seu auge de utilização, o ferryboat chegou a transportar 100 mil utilizadores num ano, mas com o 

passar dos tempos e dada a proximidade da Ponte da Amizade em Vila Nova de Cerveira, a cerca de 12 

km a Este, cuja travessia até Espanha é gratuita e não está sujeita a espera, tal como acontecia com o 

barco, a sua procura caiu para cerca de metade, levando, nos últimos anos, a sucessivas interrupções do 

funcionamento devido a questões económicas e políticas.[4] 
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Figura 2.1 – Ferryboat de Santa Rita de Cássia entre Caminha – La Guardia.[5] 

 
 

2.3. AS PONTES 

 

2.3.1. DEFINIÇÃO 

Uma ponte é uma infraestrutura utilizada para permitir acesso ao mesmo nível entre dois pontos fisica-

mente separados pela natureza, mais frequentemente rios, estabelecendo uma travessia que pode ser 

rodoviária, ferroviária ou pedonal.  

A ponte é um dos símbolos máximos de uma tentativa de superiorização humana face à natureza, a prova 

de que se podem contornar as limitações que se encontraram quando inicialmente se habitou o planeta 

terra. É portanto um ícone de rejubilação que sofre grandes evoluções com o passar dos anos e ganha 

um peso de caracterização de uma sociedade, uma conotação de entidade própria e, passa de uma simples 

ferramenta de sobrevivência humana a uma obra de arte, quer avaliada pela perspetiva visual e arquite-

tónica, quer vista pela complexidade da engenharia em seu redor. 

Valência, uma cidade da costa Este de Espanha e portanto banhada pelo Mediterrâneo e com o Rio Turia 

a alimentar as suas veias, é um dos fenómenos de rejubilação urbana através das pontes visto que são 

sensivelmente 20 os exemplares e o rio já nem sob elas passa. O Turia foi desviado por questões de 

segurança já que a sua volatilidade o tornava perigoso para os habitantes da cidade, mas no entanto 

continuaram a construir-se pontes no agora parque citadino que se encontra no antigo leito, o Jardín del 

Turia, das quais se destacam as que Santiago Calatrava projetou no seguimento da obra da Cidade das 

Artes e das Ciências, um complexo de edifícios de carater cultural, científico e artístico. São elas a Pont 

de Montolivet, a Pont de l’Exposició e a Pont l'Assut de l'Or, exemplares apresentados nas Figuras 2.2, 

2.3, 2.4. 
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Figura 2.2 – Pont de Montolivet, de Santiago Calatrava, Valência, Espanha.[6] 

 
 

 
Figura 2.3 – Pont de l’Exposició, projetada por Santiago Calatrava, Valência, Espanha.[7] 

 
 

 

Figura 2.4 – Pont l’Assut de l’Or juntamente com o Ágora, um dos edificios da Cidade das Artes e das Ciências, 
Valência, Espanha.[8] 

 

Assim, o mundo vê as pontes como um elemento de ornamentação urbana, para além da sua função 

essencial, resultando em grandes obras de arte e competições de ostentação, pensadas ao pormenor, do 

ponto de vista funcional, estrutural e arquitetónico.  
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As pontes espelham a sociedade na qual estão inseridas e, como tal, a de Caminha – La Guardia não é 

exceção. Visa-se uma solução ímpar, algo nunca antes projetado e com a intenção de limpeza, sustenta-

bilidade e inserção no meio natural que se encontra, sem perturbação excessiva da tão aclamada paisa-

gem que rodeia a zona a intervir. Visa-se uma alternativa suave, paisagisticamente desobstrutiva, que 

não choque quem está habituado ao ferryboat e, por isso, visa-se uma ponte do tipo transbordador. 

 

2.3.2. PONTE DO TIPO TRANSBORDADOR 

 

2.3.2.1. Definição 

Uma ponte do tipo transbordador consiste numa plataforma que se move ao longo de um sistema estru-

tural quase sempre metálico que a suporta através de cabos. Na plataforma estrutural existem mecanis-

mos que permitem o movimento do objeto suspenso, não obstruindo a travessia de embarcações na 

massa de água em questão. 

A ponte funciona com os passageiros ou veículos parados em relação ao transportador e a travessia é 

levada a cabo pela própria infraestrutura resultando num sistema mecânico complexo e algo diferente 

do rotineiro procedimento de travessia. 

O conceito foi inventado em 1873 por um engenheiro inglês de nome Charles Smith, gerente de uma 

fábrica de motores no seu país natal, tendo-a chamado de “ponte ferry” e apresentado a sua ideia em 

Hartlepool, Middlesbrough e Glasgow onde argumentou que esta ponte “é muito parecida com um guin-

daste, com uma cesta ou autocarro suspenso, que permite a navegação mais livre do canal, combinado 

com o transporte seguro e rápido para passageiros e carruagens”. Apesar de todo o seu esforço e mente 

revolucionária, Smith não conseguiu vender a sua ideia.[9] 

As pontes do tipo transbordador são relativamente raras e rondam as duas dúzias, em todo o mundo, das 

quais 8 se encontram em funcionamento.[10] 

 

2.3.2.2. Ponte Vizcaya 

A primeira do seu género foi construída em 1893, para atravessar o rio Nervión no norte de Espanha, 

mais propriamente no País Basco, unindo Las Arenas a Portugalete e tem o nome de Vizcaya, tendo 

sido projetada por Alberto Palacio. Depois de estudar muitas opções diferentes para a ponte chegou a 

esta solução que cumpria os requisitos do porto local, um dos mais movimentados em Espanha, permitia 

a travessia de quantidades razoáveis de pessoas e mercadorias entre as margens e o seu custo final não 

era demasiado elevado. Alberto Palacio mostrou ao mundo a funcionalidade que estas pontes podem ter 

para regiões com algumas condicionantes como rios onde é difícil a travessia do ferryboat tradicional 

ou zonas em que não é possível construir rampas de acesso, começando “a história de um símbolo. Uma 

maravilha da engenharia de seu tempo, um sonho de ferro laminado, superando seu próprio pragmatismo 

vital e disputas mundanas, se tornaria o símbolo de toda uma região, um povo inteiro.”[10, 11] 

A “puente colgante”, como os nativos lhe chamam e que traduzido significa “ponte suspensa”, é um 

produto da revolução industrial e uma das obras que mais sobressai em toda a Europa. A sua estrutura 

metálica juntamente com os seus cabos de aço representam um dos maiores êxitos da sua geração e uma 

fenomenal inovação no sistema de transportes.[12] 

O segredo do atual perfeito funcionamento, mais de 120 anos após a sua construção, reside no estado de 

conservação que se foi obtendo com regulares manutenções e constantes preocupações mecânicas, ar-

quitetónicas e logísticas. A ponte que atravessa o Nervión, apesar de ter sido fonte de inspiração a outros 
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exemplares na Europa, Américas e África, apresenta um estado de conservação melhor do que todas as 

outras.[12] 

Vizcaya visa a representação histórica e cultural orgulhando a região de erguer uma estrutura de ferro 

Vizcayo, proveniente desta zona. A sua construção remonta ao final do século XIX quando o rendimento 

das minas estava no seu auge tendo tornado este material uma importante ferramenta para o crescimento 

dos países da costa atlântica. No total foram produzidos mais de 50 milhões de metros cúbicos de miné-

rio de ferro para todo o mundo.[12] 

A reunião de todos estes tópicos e a sua aparência agradável para o estuário do Rio Nervión e uma 

“excecional expressão de criatividade técnica com excelente forma e função” valeram a esta obra de arte 

o estatuto de Património Mundial da UNESCO, concedido em Vilnius a 13 de Julho de 2006.[12] 

 

Figura 2.5 – Ponte Vizcaya, em Espanha, por Alberto Palacio.[13] 

Como é possível observar na Figura 2.5, a ponte é um pórtico metálico com duas torres de 61 metros e 

uma viga a 45 metros de altura, com 164 metros de vão. A estrutura foi construída com peças de ferro 

ligados entre si por rebites, reforçada por oito cabos de aço (quatro em cada lado) apoiados exterior-

mente à ponte, a cerca de 110 metros, perpendicularmente ao rio e mais dois cabos, também de aço, 

orientados na direção paralela às margens fundados a cerca de 60 metros dos pilares. O reforço de aço 

serve para compensar esforços e deslocamentos que de outra forma seriam incomportáveis.[14] 

A plataforma está suspensa da viga por 70 cabos de aço e efetua a travessia apoiada numa carruagem 

de 36 rodas, com 25 metros, assente em dois carris, sendo alimentada por 12 motores elétricos cuja 

propulsão provém de uma caldeira a vapor situada num dos pilares, comandados por operadores nas 

torres da ponte.[14]  

A travessia da ponte, atualmente, tem um custo de 35 cêntimos de euro e demora cerca de um minuto 

e meio. A plataforma tem capacidade para seis carros e 200 pessoas, podendo ser acrescentados seis 

motociclos.[10, 14] 

Entre 1999 e 2007, enquanto concessão da atual empresa que gere a ponte, a Transbordador de Vizcaya, 

S.L., foram 18 as condecorações atribuídas à ponte entre as quais prémio, diplomas, menções de honra 

e, a mais importante, classificação como Património Mundial da UNESCO.[15] 
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2.3.2.3. Newport Transporter Bridge 

A ponte transbordadora de Newport, no Sudeste do País de Gales é o maior exemplar construído e 

operacional e permite a travessia sobre o Rio Usk. É datada de 1906 e foi projetada pelo francês Ferdi-

nand Arnodin, um engenheiro que já havia realizado uma ponte deste tipo em Rouen, França.[16] A 

Newport Transporter Bridge, nome original da obra de arte, foi inaugurada por Godfrey Charles Mor-

gan, o primeiro visconde de Tredegar, um político britânico e oficial do exército do seu país, a 12 de 

setembro de 1906. 

 

 

Figura 2.6 – Newport Transporter Bridge, por Ferdinand Arnodin, País de Gales.[17] 

A estrutura apresentada na Figura 2.6 é um listed building de Grau I, termo utilizado no Reino Unido 

que visa avaliar a importância histórica, cultural e arquitetónica de uma obra. A avaliação é feita por 

cada país e, no País de Gales, existem três graus de estruturas classificadas que vão do Grau I, as de 

excecional interesse, ao Grau III, mais comuns. Esta ponte está inserida num rol de estruturas como o 

Palácio de Buckingham, ou o Museu de Yorkshire, revelando assim a importância da obra-prima de 

Arnodin, para a comunidade galesa, existindo mesmo um grupo de amigos da ponte de Newport, os 

FONTB, “Friends of Newport Transporter Bridge”, que acreditam que esta, à semelhança da de Viz-

caya, se pode tornar Património Mundial. Segundo Anne Gatehouse, do FONTB, “é definitivamente 

icónica – é um símbolo de Newport e do País de Gales. A nação galesa deve orgulhar-se desta obra”.[16, 

18] 

O sistema estrutural desta ponte é muito semelhante ao que havia sido utilizado em Vizcaya, onde se vê 

uma viga entre duas torres e cabos de aço a reforçar a ponte. As duas torres da ponte têm cerca de 73.6 

metros de altura e a face inferior do caixão metálico, que tem a função de viga de suporte para a plata-

forma, está a 50 metros acima do solo. O vão existente entre as duas torres tem 196.6 metros e o afasta-

mento máximo das faces exteriores destas é de 180.4 metros. A viga alcança os 236 metros de compri-

mento quando medidas as consolas que estão apoiadas nas torres. As ancoragens dos cabos de aço distam 

471.1 metros um do outro.[18] A plataforma move-se recorrendo a dois motores elétricos de 26.1 qui-

lowatts, atingindo uma velocidade de travessia de 3 metros por segundo.[18] 
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Existem ainda outros exemplos importantes de pontes deste tipo, mas todas elas têm alguns denomina-

dores comuns: são metálicas, constituídas por duas torres e uma viga com plataforma suspensa.  

Para o caso em estudo, em Caminha, o objetivo é a inovação, a diferença, a fusão entre o ferryboat e a 

ponte, um conceito que une arquitetura, engenharias, ambientalismo e conforto, em busca de uma solu-

ção ótima.  

É desta harmonia que nasce a ideia da ponte do tipo transbordador no Rio Minho, com recurso a carris 

submersos, propulsionada a 100% por energia renovável, paisagisticamente enquadrada com Portugal, 

Espanha e o meio natural que os une, limpa, eficaz, de construção rápida e pouco dispendiosa. Uma 

ponte capaz de servir da melhor maneira os futuros utentes, sem perturbar o funcionamento do ecossis-

tema. A futura ponte tem potencial histórico e cultural, com sentimento minhoto e galego, e faz jus ao 

legado que o ferryboat deixa, de um modo revolucionário e tecnologicamente emergente. 

 

2.4. TERMINOLOGIA OCEANOGRÁFICA 

 

2.4.1. MARÉ 

Variação do nível das águas do mar, devido à influência dos campos gravitacionais do Sol e da Lua. 

A força gravítica obtém-se através da multiplicação das massas dos dois corpos (M1 e M2) sujeitos à 

ação pela constante gravitacional (G), dividida pelo quadrado da distância (d) entre ambos. Dadas as 

massas do Sol e da Lua, bem como as distâncias a que se encontram da Terra, constata-se que o satélite 

natural tem um impacto muito maior na flutuação que ocorre na superfície terrestre do que a estrela 

acima referida porque embora a proporção linear das massas entre o Sol e a Lua seja significativa, a 

proporção quadrática das distâncias excede largamente a anterior. Devido a este facto, entende-se que a 

maré alta ou preia-mar dá-se quando a lua está mais perto e a baixa-mar quando a lua está mais longe, 

como se pode ver no esquema da figura 2.7.[19] 

 

Fg = G ×
M1 × M2

d2
, G = 6.674287 × 10−11  

m³

kg. s²
 

 

(2.1) 

 

 

Figura 2.7 – Esquema da influência gravitacional do Sol e da Lua nas marés.[20] 
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2.4.2. BAIXA-MAR 

Momento no qual a maré acaba de vazar, atingindo a mínima altura de água, para essa mesma maré.[19] 

 

2.4.3. PREIA-MAR 

Momento no qual a maré acaba de subir, quando alcança a máxima altura de água, para essa mesma 

maré.[19] 

 

2.4.4. ZERO HIDROGRÁFICO 

Plano de referência convencionado, situado abaixo do nível da maré astronómica mais baixa, ao qual 

estão referidas as sondas e as linhas isobatimétricas, bem como os padrões de alturas de marés. Em 

Portugal, salvo algumas exceções, nas quais não se inclui Caminha, o zero hidrográfico está estabelecido 

dois metros abaixo do nível médio do mar adotado.[19] 

 

2.4.5. BATIMETRIA 

A batimetria é a medida das profundidades de mares, lagos e rios através de sondas, depois cartografadas 

em linhas isobatimétricas, isto é, com a mesma profundidade, à semelhança de curvas topográficas de 

nível.[21] 

 

2.4.6. ALTURA DE MARÉ 

À diferença entre a cota à qual se encontra uma maré num dado instante de tempo e o zero hidrográfico 

dá-se o nome de altura da maré, em metros, atingindo os valores máximo e mínimo na preia-mar e baixa-

mar, respetivamente. 

 

2.4.7. AMPLITUDE DE MARÉ 

Diferença das alturas de preia-mar e baixa-mar, para uma dada maré, em metros. 

 

2.4.8. ELEVAÇÃO DA MARÉ 

Diferença das alturas da preia-mar e do nível médio da água, em metros. 
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Figura 2.8 - Esquema explicativo do significado das terminologias oceânicas.[22] 

 

É importante a abordagem aos conceitos das marés e o seu entendimento segundo o esquema da Fi-

gura 2.8 para que estes fiquem claros quando, no capítulo 4, se apresentarem as cotas que condicionam 

algumas variáveis, como a posição dos carris, no rio. 
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3 
MATERIAIS 

 

3.1. GENERALIDADES 

 

A correta utilização e escolha dos materiais é fundamental do ponto de vista económico, funcional, 

estrutural e arquitetónico. 

O objetivo da presente dissertação é a perfeita adaptação da ponte a todos os aspetos referidos e, como 

tal, a eleição dos materiais tem um pendor importante e fulcral para que o projeto ganhe viabilidade. 

Os materiais adotados para o sistema estrutural da ponte são em seguida descritos. 

 A estrutura global dos módulos de transporte é em aço, sendo a plataforma superior consti-

tuída por perfis metálicos tubulares quadrados e do tipo HEB e os pilares por perfis metáli-

cos também tubulares, mas, para este caso, redondos. As peças de aço laminado a quente 

são posteriormente soldadas entre si. Também as ligações metálicas são projetadas com o 

mesmo tipo de aço. 

 As rodas têm um corpo em aço, tornando-as robustas, com rolamentos metálicos e pneu 

maciço de borracha, mais propriamente HDR, High Dumping Rubber, em português, bor-

racha de alto amortecimento. 

 O carril subaquático e o sistema de fundações, que engloba as estacas e o respetivo maciço 

de encabeçamento, é materializado recorrendo a betão armado. 

 As estruturas a construir nas margens para adaptação à ponte são em betão armado. 

 Toda a estrutura metálica bem como o carril de betão, são pintados com uma tinta de prote-

ção, Inertol 49W, de base betuminosa. 

 

 

3.2. AÇO 

 

 

Figura 3.1 - Protótipo de uma estrutura em aço, impressa a 3D.[23] 
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É, por definição, uma liga metálica cujos principais componentes são o ferro e o carbono, podendo o 

segundo variar entre 0.008% e 2.110%. A variação desta percentagem altera as propriedades do mate-

rial.[24] 

Datava ao século XVII quando o homem decidiu utilizar carbono para misturar com o ferro (que já se 

utilizava como material com diversas finalidades há aproximadamente 3500 anos). A revolução indus-

trial, entretanto, veio conferir ao aço a posição de material metálico mais utilizado e importante na cons-

trução.[24] 

Só foi possível esta abundância de utilização do aço devido às várias vantagens que este enumera, tal 

como a elevada resistência mecânica, que pode ir de 360 MPa a 550 MPa, para aços macios e atingir 

aproximadamente 1900 MPa, nos aços de resistência elevada, o seu módulo de Young, que ronda os 

200 GPa, e a capacidade de construção de estruturas leves que estas características permitem formar. O 

facto de o aço se comportar da mesma forma independentemente da direção ou sentido das ações é, 

muitas vezes, uma vantagem quando comparado com outros materiais, como o betão ou a madeira.[24] 

 

 

Figura 3.2 - Estrutura em aço. [25] 

 

O Eurocódigo 3, parte 1-1 contempla os valores de cedência para aços laminados a quente segundo as 

tabelas presentes nas figuras seguintes: 

 



Ponte Rodoviária sobre o Rio Minho 
 

  15 

Tabela 1 - Valores nominais das tensões de cedência (fy) e de rotura (fu) para aços estruturais laminados a 
quente, retirados do Eurocódigo. 
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Tabela 2 - Valores nominais das tensões de cedência (fy) e de rotura (fu) para secções tubulares em aço, retira-
dos do Eurocódigo. 

 
 

 

A grande amplitude de dilatações associadas a fenómenos térmicos (cujo coeficiente de dilatação tér-

mica é de 1.2 × 10-5 /°C, o que induz esforços nas estruturas, casos estas sejam hiperestáticas) e a cor-

rosão são as grandes desvantagens que este material apresenta no ramo da construção. O segundo tó-

pico pode ser resolvido muito razoavelmente recorrendo a pinturas que previnem a situação, como se 

aborda mais à frente. 
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3.3. BETÃO ARMADO 

 

 

Figura 3.3 - Pilar em betão armado.[26] 

 

A mistura de água, cimento (muitas vezes cimento Portland) e agregados, desenvolvida inicialmente 

pelos romanos e industrializada pelos franceses tornou-se no material estrutural mais utilizado no 

mundo da construção civil, representando uma percentagem importante do da economia da área da 

construção, como o exemplo da figura 3.3. 

O betão é uma mistura de materiais em que cada um tem uma função. A água hidrata o cimento para 

se ganhar o endurecimento. Ao se juntar areia, cria-se uma argamassa que confere presa. Os agregados 

grossos tem uma função mais estrutural, dando resistência ao betão. Os agregados representam uma 

percentagem volúmica grande reduzindo o custo do material por metro cúbico, dando estabilidade e 

igualando as competências da pasta de cimento, por si só. 

Ao betão, antes da cura podem ser adicionados aditivos cuja finalidade pode ser a diminuição do 

tempo de cura, o aumento da resistência à corrosão, ao frio, ao calor, entre muitos outros. 

É um material instável no tempo, isto é, vai sofrendo alterações à medida que a sua idade avança. A 

estes efeitos diferidos, dá-se os nomes de fluência e retração.[27] 

A isotropia do betão confere ao material diferentes comportamentos quando este se sujeita a diferentes 

esforços, resultando numa grande capacidade de resistir às compressões, mas uma insignificante resis-

tência à tração. 

A forma que a engenharia encontrou para combater o “calcanhar de Aquiles” do material foi reunir 

aço nos elementos estruturais, colocando os varões nas zonas de tração, de forma a que este compense 

a lacuna de resistência. 

Apesar da imensa complexidade associada ao comportamento deste material, o estudo exaustivo de 

todas as suas peculiaridades torna-o numa ferramenta de fácil utilização. 
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3.4. INERTOL 49 W 

 

 

Figura 3.4 - Lata de 12.5 Kgs de Inertol 49 W, da Sika.[28] 

 

O Inertol 49 W é uma tinta que previne a corrosão, de base betuminosa, isento de fenol e com cargas 

minerais de enchimento, cuja embalagem se pode ver na Figura 3.4.[29] 

É utilizada para proteção de aço, de betão e de rebocos de cimento. É de fácil aplicação, possui uma 

boa resistência mecânica e ao contacto com a água e permite que se obtenham bons resultados com 

poucas demãos.[29] 

Tem uma resistência térmica à água quente de 40 °C, ao calor húmido de 60 °C e ao calor seco de 80 

°C.[29] 

Quer seja utilizada em betão, quer se necessite para o aço, com apenas 2 a 3 camadas de Inertol 49 W 

é possível a obtenção de bons resultados de proteção. Aconselha-se a uma cura de 10 a 14 dias até à 

colocação em água.[29]  
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4 
CONCEÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE 

 

4.1. INTRODUÇÃO - A PONTE DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

A união entre o passado, o presente e o futuro é um o tópico imperativo no qual se baseia este projeto, 

onde se buscam a preservação das tradições e culturas da região, o serviço ao ser humano não colocando 

em causa a harmonia entre todos os seres vivos e usufruir das tecnologias emergentes em favor do ho-

mem e da natureza. 

Enquanto país de hábitos religiosos, Portugal possui um elevado número de obras cujos nomes estão 

ligado a este culto, na maior parte dos casos ao Cristianismo. A fé de um português, em muitos casos, é 

algo que faz parte da sua educação desde muito jovem e essa influência leva-o a denominar algumas das 

grandes obras cá produzidas como agradecimento a Deus e esperando que sejam abençoadas. Assim se 

passou com o ferryboat e o objetivo da preservação do nome para esta ponte é honrar e respeitar a 

devoção que existe a Santa Rita de Cássia, padroeira de Caminha, à qual todos os caminhenses devotam 

orações e preces.  

A ponte é formada por quatro monocarris, que são vigas pré-fabricadas em betão armado, sempre sub-

mersos, assentes em maciços de betão cuja função é garantir a horizontalidade do trajeto e a transmissão 

dos esforços para o solo. É nestes carris que assentam os módulos de transporte alimentados por um 

motor elétrico.  

Os maciços de betão servem de encabeçamento para as fundações indiretas e estão espaçados entre si. 

A determinação deste espaçamento não é realizada na presente dissertação devido à falta de informação 

e de recursos para o estudo do solo. Assim, o vão das vigas pré-fabricadas é a distância entre maciços 

de estacas. 

Os módulos de transporte são os elementos metálicos que transportam os passageiros da ponte, que 

possuem um sistema de rolamentos em cada um dos oito pilares metálicos, que abraçam os carris e uma 

plataforma superior metálica, sempre acima do nível da água, onde se transportam os utilizadores. Em 

cada par de monocarris existem dois destes módulos. 

O funcionamento da ponte é realizado recorrendo a motores elétricos alimentados por uma bateria de 

iões de titânio que se recarrega nas margens.  

O modelo de funcionamento da ponte é o seguinte: 

 os veículos e peões entram para os módulos de transporte; 

 asseguram-se todas as condições de segurança para o início do movimento, como o fecho de 

todos portões de entrada e saída dos utilizadores e a colocação dos veículos e passageiros nos 

locais que se lhes destinam; 

 o movimento da plataforma é colocado em curso até à margem oposta do rio; 

 garante-se que estão reunidas as condições de segurança para a saída dos utilizadores; 

 dá-se a saída dos peões e veículos. 

A utilização deste modelo de ponte tem vantagens, para este caso, relativamente às pontes tradicionais 

metálicas ou de betão armado. Em primeiro lugar, a solução é socialmente aceite dada a sua semelhança 

com o ferryboat, não causando estranheza à população que vive naquela zona. Uma ponte do tipo trans-

bordador é, neste caso, uma forma eficaz de construção, economizando material, pois não existe uma 
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obra de arte demasiado volumosa, o que por si já constitui uma enorme mais-valia, vista pelos olhos da 

arquitetura paisagista. A utilização de carris subaquáticos e pequenas plataformas móveis permite a pre-

servação das mais ricas características desta zona: a envolvente natural, o ar limpo e a inspiradora pai-

sagem, como se observa na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 - Caminha e o Rio Minho.[30] 

A escolha de tecnologias e materiais é um tópico importante porque a preservação natural e o desenvol-

vimento sustentável são preocupações constantes deste projeto, projetando-se soluções que sejam pouco 

prejudiciais à natureza e que mantenham o equilíbrio de todo o ecossistema. 

 

 

4.2. FISIONOMIA E FORMA DA PONTE 

A localização costeira da ponte, bem como a baixa profundidade do Rio Minho na sua foz são condici-

onantes importantes que estabelecem entraves e alguns cuidados a ter aquando do desenho de uma es-

trutura subaquática, devido à existência de assoreamento, à concentração de sais marítimos na água, 

trânsito marítimo, entre outros. A necessidade de colocar todos estes aspetos em discussão e encontrar 

uma solução para cada um deles é fulcral para se obter o máximo rendimento possível, o que evita 

elevados custos de manutenção, que podem ser evitados. 

 

4.2.1. ASSOREAMENTO 

Assoreamento é o processo de arrastamento de partículas, como areias, lixo ou detritos através das cor-

rentes aquáticas de um rio ou mar, que impedem o fluxo do volume total de água num canal e podem 

provocar transbordamento em alturas de elevados níveis de pluviosidade.[31] Para o caso em estudo e 

dada a elevada distância que existe entre as duas margens, este não é o efeito gravoso que este fenómeno 

apresenta como entrave ao projeto.  

O assoreamento é condicionante para o atrito e o rendimento que existe ao nível do mecanismo do carril 

e sistema de rolamentos. A existência de areias no momento de contacto entre estes dois componentes 

pode desgastá-los mais rapidamente, diminuir o rendimento e talvez obrigar à paragem do sistema, caso 

se acumulem demasiadas partículas naquela zona.  

Na zona em que existem maciços de encabeçamento de estacas, paralelamente aos carris, existe uma 

aba vertical de cada lado cujo intuito é impedir que ocorra a deposição de areias e lixos nos carris, 

naquela zona.  
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A própria vala também facilita todo o processo de construção porque não são necessárias dragagens e 

transferência de solo para nivelar o fundo do rio pois o nivelamento da ponte fica tratada por este ele-

mento de betão armado.  

 

4.2.2. SALINIDADE E CORROSÃO 

A cerca de apenas 2.5 quilómetros do Atlântico, a influência das águas salinizadas marítimas na foz do 

Rio Minho é muito significativa, o que leva a ter em conta o potencial perigo de corrosão das estruturas 

a construir nesta zona, quer estejam acima ou abaixo do nível freático, pois a salinidade e humidade 

sentem-se tanto no ar como na água das zonas costeiras. 

A corrosão pode ser extremamente prejudicial para o bom funcionamento da ponte o que pode ser acau-

telado através da minimização do uso de materiais metálicos para a construção nas zonas que ficam 

submersas. O carril de betão é pintado com uma tinta anti corrosão e as rodas da plataforma são em 

poliuretano, correntemente utilizadas nas montanhas-russas. Além das rodas, o sistema de rolamento 

também é baseado no princípio daqueles que se utilizam nas montanhas russas. 

Embora os pilares estejam submersos, são de aço devido à facilidade que este possibilita aquando da 

construção, evitando assim que se tenham que dimensionar ligações metálicas entre betão e aço, cuja 

viabilidade e dificuldade não são pontos a favor. Como tal, assim como a restante estrutura, os pilares 

são emulsionados com uma tinta que evita a corrosão. 

 

4.2.3. TRÁFEGO MARÍTIMO, CORRENTES E MARÉS 

Caminha e La Guardia são zonas onde existe alguma atividade piscatória, ainda que as embarcações que 

saem para a pesca são de muito pequeno porte. Assim, o tráfego marítimo é um aspeto importante que 

condiciona as cotas de projeto e profundidades necessárias para passagem dos barcos. 

Como tal, é necessário que se tenham em conta as marés, principalmente a preia-mar e a baixa-mar, bem 

como as cotas a que se encontram, em projeto, a vala e a plataforma, visto que a primeira tem que estar 

sempre abaixo do nível mínimo da água e a segunda acima do nível máximo, para a condição estética 

inicial ser respeitada, e a capacidade de permitir que exista tráfego fluvial.  

Segundo os dados fornecidos pelo Instituto Hidrográfico, IH, os dados são os indicados na Tabela 1: 

 

Tabela 3 - Elementos de marés segundo o IH1 

Elementos de marés 

Maré Cota (m) 

Preia-Mar Máxima (PMMáx) 3.95 

Preia-Mar das Águas Vivas (PMAV) 3.41 

Nível Médio das Águas (NMA) 2 

Baixa-Mar das Águas Vivas (BMAV) 1.3 

Baixa-Mar Mínima (BMMín) 0.81 

                                                      
1 Os valores de PMMáx e BMMín foram previstos com base em 36 anos de observações à zona costeira de Caminha e todas 

as cotas têm como referência o Zero Hidrográfico. 
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Figura 4.2 - Esquema explicativo das cotas de projeto 

 

Assim, como se pode ver no esquema, a parte superior da plataforma está aproximadamente quatro 

metros e meio elevada, relativamente ao Zero Hidrográfico e a face superior da vala de suporte encontra-

se coincidente com a mesma referência. Como tal, na pior das hipóteses, aquela onde se encontram os 

prováveis níveis mínimo e máximo que alguma vez se registaram naquela zona, a vala fica oitenta e um 

centímetros abaixo do nível de água que permite a navegação de pequenas embarcações e a plataforma 

cinquenta e cinco centímetros acima do nível de água, respetivamente. A folga existente entre o PMMáx 

e o topo da plataforma permite que os motores elétricos fiquem armazenados entre este mesmo topo e 

os perfis que estão à cota da cabeça dos pilares, sem que estes entrem em contacto com a àgua. 

A BMAV, que se repete uma vez por mês, encontra-se a 1,30 metros acima do ZH e como tal, a folga 

para a passagem de barcos é ainda maior. O fenómeno de PMAV está abaixo da PMMáx e, existe tam-

bém uma margem de segurança. Como tal, o único problema que pode surgir, excetuando situações 

acidentais quase catastróficas (que são abordadas mais à frente), tem a ver com a travessia de barcos de 

maior porte do que as pequenas embarcações piscatórias que pelo Rio Minho vagueiam, como por exem-

plo, o barco da Marinha. No entanto, a melhor solução para esse caso é esperar que a maré suba ligeira-

mente nos dias de cotas de água anormalmente baixas, como na BMAV ou BMMín para que a passagem 

seja efetuada sem causar problemas. 

A travessia das embarcações é de extrema relevância numa ponte do tipo transbordador visto que este 

foi um dos motivos principais que inspirou Alberto Palacio a construir a primeira, em Vizcaya, atrás 

abordada. 

As correntes do rio criam fortes cargas distribuídas horizontais e, como tal, a projeção lateral da plata-

forma é vazada para que não se criem esforços desnecessários e condicionantes provenientes das subidas 

e descidas de marés, como se pode observar na Figura 4.3. 
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Figura 4.3 - Vista lateral do modelo do módulo realizado em Robot Structural Analysis. 

 

4.3. A ESTRUTURA DA PONTE 

 

Como anteriormente foi descrito, a ponte é constituída por uma vala em betão armado, juntamente com 

carris, que estão sempre submersos, pilares circulares e uma plataforma superior sob a forma de grelha 

metálica tridimensional. 

 

4.3.1. FUNDAÇÕES E LIGAÇÃO AO SOLO 

A necessidade da horizontalidade dos carris sobre os quais se move a plataforma leva a que se possam 

realizar algumas dragagens de forma a que os monocarris nunca estejam enterrados no leito do rio. 

 

 

Figura 4.4 - Corte na direção de circulação da ponte do Rio Minho, esquematizado com cotas relevantes para o 
projeto.  

 

O corte longitudinal, representado na Figura 4.4, na direção de circulação da ponte revela que a extensão 

de escavação é muito maior do que a de colocação dos pilares. É possível também notar que, nas zonas 

cuja cota do leito do rio está abaixo da cota de fundo da vala, os pilares têm, no máximo, 50 centímetros. 

Dada a baixa altura que os pilares teriam, opta-se por se dispensarem os pilares e estabelecer um contacto 

direto entre as vigas pré-fabricadas, que servem de carril e os maciços de encabeçamento de estacas que 

estão espaçados entre si por 12 metros (note-se que a incapacidade de avaliação do solo não permite a 

realização de um adequado dimensionamento das fundações e, como tal, esta distância é utilizada como 

referência). 

A melhor forma de materializar as fundações é através de ensecadeiras. 
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 Ensecadeiras 
 
 
 

 

Figura 4.5 - Ensecadeira utilizada para a construção das torres da ponte sobre o Rio Mersey, em Liverpool, 
Reino Unido.[32] 

 

A baixa profundidade do rio permite que o maciço e as estacas sejam materializados recorrendo a ense-

cadeiras que são reutilizáveis à medida que se vai avançando na construção das fundações, tal como o 

exemplo da Figura 4.5. 

Ensecadeiras são cortinas impermeáveis temporárias cujo propósito, como o próprio nome indica, é 

permitir a construção a seco, em locais com massas de água, sendo retiradas logo que seja possível. São 

comummente utilizadas nas manutenções e construções de estruturas que se encontrem dentro de água, 

como pilares de pontes, como se pode ver na Figura 4.6. 

Madeira, betão ou paredes duplas metálicas com enchimento de agregados são os materiais mais cor-

rentes que são utilizados para a materialização destas cortinas.[33] 

 

 

 

Figura 4.6 - Outro exemplo de ensecadeira, Pont Raymond Barre, em Lyon, França.[34] 

 

Depois de instaladas as paredes laterais, com auxílio de uma grua, bombeia-se toda a água que está por 

dentro dos limites de forma a secar por completo a área de trabalho. É de notar que, apesar de se retirar 

toda a água que pode ser prejudicial à construção, é necessário que se bombeie a água que constante-

mente entra no recinto fechado por infiltração do terreno que se encontra a servir de chão para os traba-

lhadores. A pressão é um fator fulcral e é necessário que seja controlada para que a estrutura não entre 
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em rutura e coloque a segurança dos trabalhadores e o trabalho que já esta realizado em risco, principal-

mente quando existem caudais e massas de água significativas.[33, 35]  

Para este caso, visto que a fundação é realizada através de estacas, a proposta que traz uma melhor 

viabilidade económica é a de reutilização da própria ensecadeira. Começando a construir-se numa das 

margens, colocam-se as paredes de contenção da água, bombeia-se a água e betonam-se as estacas e 

maciços de encabeçamento. Assim que possível desfaz-se a ensecadeira e constrói-se novamente a es-

trutura, na zona que se projeta colocar o maciço seguinte, utilizando o mesmo material. Em seguida 

avança-se sucessivamente até à margem contrária. Assim, a solução fica muito eficaz e mais barata 

devido ao reaproveitamento do material. 

 

 As Fundações Indiretas 
 

A falta de informação acerca da morfologia do solo naquela zona (composição e dimensão dos estratos), 

juntamente com a inviabilidade económica e logística de realização de ensaios de análise ao solo para a 

realização do presente documento (como o SPT, por exemplo) não permitem o dimensionamento dos 

maciços nem das estacas, visto que os parâmetros mecânicos do solo são fundamentais para o cálculo 

da solução ótima, que tem que ser capaz de suportar cargas verticais e horizontais. 

Assim, o dimensionamento do sistema estrutural que transmite os esforços ao solo não pode ser motivo 

de abordagem no presente documento, sendo que é necessário, caso o projeto avance para construção, 

uma análise exaustiva ao solo e a tradicional metodologia de cálculo das fundações. 

Para além das ensecadeiras, recorrer-se-ão a gruas flutuantes para que seja possível o transporte das 

vigas pré-fabricadas para os devidos locais, predefinidos no projeto. 

 

4.3.2. ESTRUTURA SUBMERSA – CARRIL 

A necessidade de combater a oxidação que enfraqueceria os elementos, leva à utilização do betão no 

máximo de elementos possível que se encontrem debaixo de água. Como tal, quer os carris quer as 

fundações e a vala que previne o assoreamento são materializados por betão armado. 

A estrutura submersa da presente dissertação, excetuando as vigas prefabricadas que constituem os mo-

nocarris, não é modelada devido ao facto da incerteza existente no sistema de fundações influenciar 

variáveis importantes necessárias para a correta definição dos elementos que ficam debaixo de água. 

 

 

Figura 4.7 - Corte transversal da vala de fundo, juntamente com os carris e troço de estacas (meramente ilustrati-
vas), nas zonas com maciço de estacas. 
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Figura 4.8 - Corte transversal dos carris nas zonas em que existe vão, entre maciços de estacas. 

 

Como é possível observar na Figura 4.7, a vala é formada por duas palas laterais, tal como foi anterior-

mente descrito, que previnem a deposição de areias e outras partículas nos carris. Já na Figura 4.8 vê-se 

os carris nas zonas onde não existem maciços de estacas 

O carril tem uma forma otimizada para que seja abraçado pelas rodas da plataforma em oito pontos de 

contacto, sendo quatro em cima e quatro de lado. Quatro rodas verticais, por cima do carril, denominadas 

de corrida, que servem para transferir a força vertical da plataforma ao sistema de apoio e dois pares de 

rodas laterais que servem de guia. Note-se que poderiam ser necessárias mais quatro rodas inferiores, 

para prevenir capotamentos (como o rolamento da Figura 4.8), mas como se pode ver no capítulo 7, 

todos os pilares estão comprimidos, o que significa que nunca podem ocorrer capotamentos.  

Embora exista a questão da corrosão, a estrutura do sistema de rolamento é materializada com aço, que 

sofre uma pintura para impedir a oxidação. Desta forma existem mais garantias de estabilidade e equi-

líbrio do que, por exemplo, o betão traria. Os rendimentos também são melhorados devida à lubrificação 

a que o aço está sujeito. 

 

 

Figura 4.9 - Modelo tridimensional do sistema de rolamentos de uma montanha-russa.[36] 

 

Esta parte da ponte não conta com juntas de dilatação. Como as vigas em I só se encontram pousadas 

sobre um elemento de neoprene, nas suas extremidades, é possível que elas dilatem individualmente 

sem afetar as que estão nas suas extremidades, impedindo deslocamentos acentuados devido, principal-

mente, a variações da temperatura da água. 

 

 

4.3.3. OS PILARES 

Os pilares da plataforma que transporta os veículos e pessoas estão projetados em aço, de forma cilín-

drica enviesada de 25 cm de diâmetro exterior e espessura de 25 mm.  

A opção do enviesamento dos pilares prende-se à maior solidez que se confere à estrutura aquando das 

acelerações e travagens, bem como da ação do vento e das marés. Esta disposição absorve mais esforços 

e minimiza os deslocamentos provenientes destas solicitações. 
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As ligações pilares - plataforma e pilares - rolamentos impedem os deslocamentos nas três direções 

espaciais e as rotações em torno dos eixos x-x (longitudinal ao movimento da ponte) e z-z (vertical), 

libertando apenas em y-y, para que caso existam perturbações muito grandes no topo da plataforma não 

se sobrecarregue o carril que está a suportar a estrutura. O travamento da estrutura nessa direção é rea-

lizada através de travamentos, ou diagonais, que absorvem os momentos em torno do eixo dos y-y atra-

vés de ações axiais. 

Os pilares podem estar totalmente submersos em água salgada, ou apenas de forma parcial algo que é 

bastante nocivo para a manutenção das qualidades e propriedades do aço. Como tal, utilizar-se-á a tinta 

que previne a oxidação do metal e correspondente corrosão. 

 

 

4.3.4. DIAGONAIS 

A diagonal é um reforço estrutural que se aplica numa estrutura cujo intuito principal é a redução dos 

deslocamentos horizontais e torções provocadas por ações horizontais numa estrutura, ou, como se cos-

tuma denominar na engenharia metálica, tornar uma estrutura e nós móveis em estrutura de nós fi-

xos.[37] 

 

 

Figura 4.10 - Estrutura com diagonais à vista no Hotel Arts, em Barcelona, Espanha.[38] 

 

Para o caso tipo que é apresentado, cujo intuito é suprimir os deslocamentos horizontais, normalmente 

utilizam-se perfis metálicos ou cabos que apenas trabalham em tração. O seu desenvolvimento é muito 

superior às dimensões da secção transversal, o que leva a que, por mais pequena que seja a compressão 

a que estão sujeitos, possam sofrer encurvaduras estruturalmente graves. 

As ações horizontais do vento, das correntes do rio, da aceleração e da travagem impõe deslocamentos 

importantes cuja necessidade estrutural de serem contrariados é grande.  

Como tal, de forma a tornar a estrutura como sendo de nós fixo, colocam-se diagonais na direção longi-

tudinal da ponte, para amenizar as ações devidas à aceleração e travagem do movimentos e na perpen-

dicular ao trajeto para controlar os deslocamentos provocados pelos ventos e marés. 
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Figura 4.11 - Esquema de um contraventamento metálico em cruz.[37] 

As diagonais que se utilizam para a Ponte de Santa Rita de Cássia são semelhantes ao representado na 

figura 4.11. Rotulados nas extremidades e conectados aos pórticos por ligações metálicas, os elementos 

na diagonal são os tirantes, que trabalham à tração. 

 

4.3.5. A PLATAFORMA 

 

 
Figura 4.12 - Modelo tridimensional estrutural da plataforma, em Robot Structural Analysis. 

A zona mais alteada dos módulos de transporte encontra-se totalmente fora de água e a sua representação 

está na Figura 4.12. O facto de estar fora de água já permite que se considere um maior leque de materiais 

cujas características são favoráveis para a utilização neste caso.  

As vantagens da utilização do aço versus betão armado são as seguintes: 

 A leveza da malha metálica comparativamente com o peso que um bloco de betão daquelas 

dimensões poderia implicar. 

 O vazamento que se confere à estrutura que, diminui as ações do vento, e outras ações laterais 

e frontais que possam diminuir os rendimentos dos mecanismos que colocam a ponte em 

movimento ou sobrecarregar o sistema estrutural. 

 A utilização dos vazios (entre as duas malhas horizontais de perfis) para colocação e perfeito 

alinhamento dos motores com os veios que se encontram ao nível das rodas, impedindo que 

estes ocupem espaço essencial no topo ou a construção de subestruturas para suporte dos 

motores. 

 A velocidade de construção é significativamente maior porque não existe tempo de cura. A 

possibilidade da construção dos módulos em fábrica, seguido pelo transporte até ao local da 

obra também são fatores importantes que aumentam a fiabilidade da estrutura. 
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A face superior tem 108 metros quadrados, numa projeção de 18 metros, na direção longitudinal, por 6 

metros, na direção perpendicular. Com estas dimensões é possível transportar 6 veículos ligeiros de 

tamanho médio ou um veículo pesado. É formada na totalidade por perfis HEB 120, formando-se 72 

retângulos de elementos metálicos com 1.5 metros por 1 metros, estando o lado maior, orientado se-

gundo a direção do movimento da ponte. 

Já a malha inferior é mais pequena, com 15 metros de comprimento por 4 metros de largura. Aqui 

utilizam-se perfis metálicos com dimensões diferentes, para zonas distintas. As vigas que constituem o 

bordo exterior são mais robustas que as restantes porque são estas que transmitem os esforços que vêm 

de cima aos pilares. Por este motivo, nos bordos da malha inferior, os perfis escolhidos são HEB 200, 

enquanto na restante malha se utilizam HEB 120, tal como na grelha superior. 

A compatibilização entre os dois níveis é tratada utilizando perfis tubulares na direção vertical ou perfis 

HEB 120 na oblíqua. Como os centros geométricos das projeções das malhas (quer a de cima, quer a de 

baixo) no plano horizontal coincidem, a união entre todos os pontos de interseção das vigas inferiores e 

todos os pontos de interseção das vigas superiores, exceto no bordo, é feita com recurso a perfis tubulares 

quadrados de 12 centímetros de lado, com 20 milímetros de espessura. As dimensões destes tubos é 

perfeita para que coincida com a altura da alma e a largura dos banzos dos perfis HEB 120, podendo 

assim, através de uma solda, unir-se as duas barras. Para o caso em que se liga as vigas de bordo das 

malhas inferiores e superiores, a conexão é feita com vigas HEB120 como se pode ver na Figura 4.13. 

 

 
Figura 4.13 - Porção da estrutura da plataforma onde se vê a união entre as malhas inferior e superior por perfis 

tubulares na vertical e perfis HEB 120 na oblíqua, modelado em Robot Structural Analysis. 

 

4.3.5.1. Pavimento 

A pavimentação é efetuada recorrendo ao gradil ou Open Grid Steel Deck, em inglês, que são grades de 

aço correntemente utilizadas em pontes móveis e em reabilitações, que ao serem leves não aumentam 

em demasia as cargas permanentes da estruturas e, por si só, enquanto rede densa de elementos de aço, 

confere rigidez à estrutura.[13] 

O gradil é um conjunto de elementos metálicos eletrossoldados entre si cuja função é o suporte e a 

transmissão eficaz das cargas para a estrutura, visível na Figura 4.16. 
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Figura 4.14 - Open Grid Steel Deck ou gradil.[39] 

A produção dos módulos em fábrica e a facilidade de transporte para obra torna esta solução ainda mais 

apetecível. Além do mais, a instalação revela-se bastante prática o que agiliza todo o processo de con-

ceção da ponte, económica e funcionalmente. As aberturas desta rede permitem que não se depositem 

resíduos na superfície e o vazamento das águas, dispensado um sistema de drenagem, como se pode ver 

na Figura 4.14.[13] 

Para a fixação à estrutura principal, recorrem-se a parafusos que conectam o gradil aos HEB 120, sobre 

os quais eles assentam. 

 

 

Figura 4.15 - Colocação do módulo no local pretendido.[40] 
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Figura 4.16 - Parafuso que permite a ligação aos perfis.[41] 

O principal inconveniente têm a ver com a falta de aderência entre o piso e os pneus dos automóveis 

que pode ser colmatada com a utilização de redes de gradil dentadas, como o exemplo da Figura 

4.17.[13] 

 

 

Figura 4.17 - Modelo tridimensional de gradil dentado.[42] 

 

O dimensionamento do gradil é feito através de um catálogo da Relesa rejillas electrossoldadas, S.A., 

uma empresa espanhola especializada neste tipo de produtos. 

Assim, segundo o catálogo, o dimensionamento mais adequado está de acordo com a secção das grelhas 

para grandes cargas cuja disposição se encontra na Figura 4.18: 
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Figura 4.18 - Catálogo de gradil da Relesa Rejillas Electrossoldadas S.A. 

 

Para que se diminuam as deformações mais condicionantes, as vigas principais, aquelas que determinam 

a direção do funcionamento estrutural do gradil, estão orientadas de forma a que estejam paralelas ao 

lado menor do retângulo sobre o qual estão assentes. 

Assim, optando por uma situação de trânsito esporádico, a solução apresentada na figura de cima que 

mais se adequa é a primeira, que tem uma malha 35x70 mm, com barras resistentes de 100x5mm e 

separadores de 30x5mm. 

 

4.4. MÉTODO CONSTRUTIVO 

 

A sequência que a obra toma ao longo da sua realização é a seguinte: 

 Realizam-se as intervenções nas margens, tema abordado no capítulo 6; 

 Montam-se as ensecadeiras e colocam-se as estacas e respetivo maciço de encabeçamento. 

Note-se que é impossível, sem o estudo aprofundado das características do solo, determinar se 

as fundações são cravadas ou betonadas in situ;  

 Pousam-se os aparelhos de neoprene e as vigas prefabricadas, com as extremidades muito pró-

ximas umas das outras; 

 Transportam-se, com ajuda de gruas, os módulos de transporte e colocam-se sobre os carris. 
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5 
PROPULSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE 

5.1. INTRODUÇÃO – SUSTENTABILIDADE E FUNCIONALIDADE 

A forma como a energia chega ao sistema de transporte é indubitavelmente uma variável fulcral e pode 

ser preponderante aquando duma análise multicritério dado o seu impacto económico, ambiental, logís-

tico e toda a sensibilização pelo desenvolvimento sustentável que percorre a atualidade.  

Um dos argumentos mais fortes que este documento visa apresentar tem a ver com a capacidade de 

respeitar o meio ambiente o ecossistema, as políticas de não poluição e conforto de qualquer ser que 

rodeie Caminha e La Guardia. Assim, é de extrema importância a utilização de aparelhos de tecnologia 

avançada para que se minimizem os custos de exploração e manutenção e otimizem os rendimentos dos 

variados sistemas constituintes da ponte. 

As soluções abaixo apresentadas variam de acordo com o tipo de energia a fornecer ao sistema de trans-

porte, tecnologias de captação e de transmissão da mesma, a melhor disposição dos trajetos, formas de 

alimentação da ponte e soluções viáveis e agradáveis para a resolução de cada uma das questões relaci-

onadas com a implementação de um novo conceito a nível mundial. 

 

5.2. PROPULSÃO ATRAVÉS DE ENERGIA ELÉTRICA  

A energia elétrica é uma excelente opção atendendo á sua capacidade de não poluição e consequente 

sustentabilidade.  

A energia elétrica não só é pouco poluente como também tem a vantagem de ser obtida de forma sus-

tentável, como é o caso das ventoinhas eólicas, conferindo à solução mais limpeza e sustentabilidade. 

 

Figura 5.1 – Parque eólico de Espiga, pertencente aos Empreendimentos Eólicos do Vale do Minho.[43] 

 

Considerando a alternativa da energia elétrica, as formas existentes de aplicação enquanto propulsor do 

sistema estão em seguida descritas. 
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5.2.1. BATERIAS DE CHUMBO OU LÍTIO 

 

 
 

Figura 5.2 – Bateria automóvel Bosch.[44] 

As baterias, como a da Figura 5.2, são sistemas eletroquímicos com ligações externas utilizadas para 

fornecer energia elétrica a determinados aparelhos.[45] 

São formadas por dois terminais, o ânodo, com carga elétrica negativa e que fornece eletrões ao circuito 

externo viabilizando o fluxo de energia, e o cátodo, eletricamente simétrico, ou seja, positivo. A ligação 

da bateria a um circuito externo permite que os eletrólitos se movam no seu interior criando reações 

químicas nos diferentes terminais. Este movimento de iões é a força que produz trabalho e alimenta o 

circuito externo.[46] 

As baterias apresentam algumas desvantagens, quando comparadas à tecnologia emergente dos últimos 

anos, como os supercondensadores, entre as quais a corrosão e perda de material ativo com o passar do 

tempo, o tempo de carregamento elevado, baixa energia específica (energia por unidade de massa), entre 

outros. 

Apesar de não ser uma solução ambientalmente perfeita, em termos económicos é um recurso mais 

viável do que alguns outros, dada a sua implementação no mercado e a sua frequente utilização e os 

motores elétricos assim alimentados têm um rendimento superior àqueles que são movidos a combustí-

veis fósseis.[47] 

 

5.2.2. SISTEMA DE CATENÁRIA 

Catenária, por definição é a forma que um cabo descreve quando pendurado e apenas sujeito ao peso 

próprio. Assim, o sistema de catenária, aplicado na alimentação elétrica de infraestruturas ferroviárias, 

consiste num ou mais cabos pendurados por cima ou lateralmente a uma linha ferroviária que ao esta-

belecer contacto com o elétrico ou comboio cria um fluxo de corrente elétrica capaz de alimentar o 

circuito externo, neste caso, o meio de transporte.  

O cabo está sujeito a um enorme potencial elétrico que lhe é transmitido através das estações de alimen-

tação de alta voltagem situadas em intervalos regulares.  
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O contacto estabelecido entre o veículo e o sistema de alimentação, ou seja o cabo, é feito, normalmente 

através de um de dois mecanismos: o pantógrafo ou o coletor de arco, ambos com materiais eletrica-

mente condutores capazes de permitir a transferência da corrente elétrica ao comboio ou elétrico.[48] 

Existem três hipóteses possíveis de aplicação, como a catenária superior, a lateral e a submersa.  

A primeira sugestão é a mais corrente e pouco difere da segunda, visto que só a posição do cabo relati-

vamente ao veículo e orientação do sistema de contacto variam. Já a solução que visa colocar o sistema 

sob a água, pode tornar-se um pouco complexa e talvez inviável dada a necessidade de um bom isola-

mento do cabo para que não ocorra eletrocussão na água nem eletrólises proveniente dos sais marítimos.  

A exequibilidade desta solução é significativa visto tornar a solução económica e ambientalmente agra-

dável, de simples concretização e segura sendo, no entanto, um pouco desfavorável quando apreciada 

do ponto de vista paisagístico. Como anteriormente mencionado, uma das vantagens da solução de uma 

ponte do tipo transbordador é manter desobstruída a agradável envolvente que o Rio Minho, Caminha, 

La Guardia e o Oceano Atlântico presenteiam todos os seres que nesta zona habitam ou visitam e, por 

isso, uma estrutura com cabos de margem a margem (dada a provável inviabilidade da utilização de um 

sistema de catenária submersa) possa ser uma desvalorização da solução, podendo resultar numa obs-

trução como se vê na Figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3 – Sistema de Catenária Superior.[49] 

 

5.2.3. SUPERCONDENSADOR 

Um supercondensador é um sistema de armazenamento de energia que resulta da evolução do conven-

cional condensador dielétrico sendo capacidade do primeiro cerca de 10 a 100 vezes superior à do se-

gundo. 
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Existem cerca de 3 tipos de supercondensadores que são os seguintes: o de capacidade eletrostática de 

dupla camada, o de pseudocapacidade eletroquímica e um terceiro que é uma fusão dos dois anteriores, 

denominado condensador híbrido. 

O modelo de capacidade eletrostática de dupla camada utiliza elétrodos de carbono ou derivados e separa 

a carga num Helmholtz de dupla camada, na interface entre a superfície de um elétrodo e de um eletró-

lito. Esta solução tem uma maior capacidade que o segundo exemplar que funciona com óxidos metáli-

cos ou elétrodos de polímeros condutores com alta pseudocapacidade eletroquímica. Esta propriedade 

obtém-se através da transferência dos eletrões de Faradaic com reações de oxidação-redução, intercala-

ção e adsorção elétrica. Já no terceiro caso, do condensador híbrido que funde os dois anteriores, utili-

zam-se elétrodos com diferentes capacidades, uma eletrostática e outra eletroquímica.[50]  

A utilização de supercondensadores na área dos transportes é ainda pouco frequente porque este é um 

sistema que tem ciclos de carga - descarga muito efémeros. No entanto já está implementado em várias 

ocasiões, podendo ter aplicabilidade na ignição, melhoramento da aceleração inicial, como a PSA Peu-

geot Citroën, que já tira proveito desta tecnologia. Pode ser utilizado na recuperação da energia de tra-

vagem, muitas vezes desperdiçada, tendo por exemplo o elétrico de Paris, que tem 48 supercondensa-

dores montados no teto. Existe ainda o exemplo do elétrico de Guangzhou que utiliza esta tecnologia 

recarregável para alimentar os autocarros na íntegra, carregando as baterias em 30 segundos dando au-

tonomia para 4 km, o suficiente para chegar à paragem seguinte e onde se recarrega o supercondensa-

dor.[51, 52] Sendo a distância entre margens de aproximadamente 1.5km, no caso da travessia Caminha- 

La Guardia, esta é uma opção viável. 

Comparativamente a baterias convencionais de lítio ou chumbo, estes aparelhos são capazes de suportar 

muitos mais ciclos de carga - descarga, traduzindo-se numa maior durabilidade e sustentabilidade. 

No entanto, este equipamento, dada as suas características tem uma utilização mais corrente para situa-

ções de pico, ou seja, acelerações. Dada a baixa aceleração e continuidade do movimento que as plata-

formas têm, um supercondensador, apesar de extremamente interessante para o caso, pode ser um gasto 

demasiado pesado, caso queiramos que seja a única alimentação de um motor elétrico. 

 

5.2.4. SISTEMA DE PLUG-IN ELÉTRICO COM BATERIAS DE TITÂNIO. 

O Centro de Competência da Siemens Portugal desenvolveu uma tecnologia que permite que veículos 

a bateria elétrica carreguem na totalidade em seis minutos, um sistema por eles designado de plug-in. 

Utilizam-se baterias de titânio que podem ser carregadas por correntes muito mais fortes (até 10 vezes 

a sua capacidade) que o necessário sem que sejam reduzam os ciclos de vida que esta por norma pos-

suiria, diminuindo consideravelmente o tempo de carregamento. A mesma empresa afirma que é possí-

vel que sejam recarregadas até 15000 vezes. 

Funciona com uma ficha que encaixa numa tomada. O que há de novo é que quer no veículo a empregar 

o sistema, quer na estação de carregamento, a tecnologia é diferente. O carregamento é feito por condu-

ção de corrente elétrica entre um pantógrafo ultra rápido, colocado no poste ao lado do terminal, e o 

barramento que se encontra no veículo a ser carregado, neste caso o módulo de transporte. Para além de 

diferente é também versátil visto ser compatível com diferentes marcas e sistemas. 

Em Hamburgo, Alemanha, já se utiliza esta tecnologia desenvolvida em Portugal, na linha 109 dos au-

tocarros urbanos da mesma cidade. Em cada terminal encontram-se duas estações de carregamento de 

300 quilowatts de potência capazes do fornecimento de energia que autonomiza o veículo por um dia. 
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Com vista a tirar o máximo rendimento da bateria, quer na sua eficiência, quer na sua longevidade, é 

aconselhável que sejam feitos carregamento e que se balize a capacidade das baterias entre os cinquenta 

e os noventa por cento do armazenamento total. Assim, o tempo de carregamento diminui e os autocarros 

vão sendo alimentados continuamente, isto é, cada vez que param, por pequenas quantidades de energia, 

controlando sempre a percentagem de bateria remanescente, para respeitar os limites de otimização.  

Segundo o engenheiro João Santos, responsável pelo Centro de Competência da Siemens Portugal, “a 

passagem de uma frota poluente, a diesel ou a gás, para uma frota elétrica ‘amiga do ambiente’ não 

representa um aumento dos custos associados ao ciclo de vida da frota, pelo contrário. Em função do 

tipo de carregamento selecionado, a adoção de autocarros elétricos representa sim uma diminuição dos 

custos para o operador.” 

Em termos energéticos, o investimento é menor porque a energia fornecida aos autocarros é linearmente 

proporcional com a que é gasta pelos veículos, ao contrário do que acontece frequentemente com bate-

rias lentamente recarregáveis que estão a absorver eletricidade durante a noite inteira. Aquando das 

travagens, existe um recuperador de energia da frenagem, que o faz através de um variador de veloci-

dade. 

Nas questões ambientais, o simples facto de não utilizar recursos que não estejam sujeitos a combustão 

já é uma grande mais-valia, para além da redução dos custos associados a este tipo de energia, da ine-

xistência de ruído, que traz uma maior sensação de conforto e também, segundo o engenheiro João 

Santos, uma manutenção menos intensa e, como tal, mais barata do sistema, quando comparado com as 

mais vulgares situações. 

João Santos acrescenta ainda que não se justifica o aumento do preço dos ingressos dos autocarros de 

Hamburgo, dadas todas as poupanças e vantagens que o plug-in fornece.[53] 

Assim, esta alternativa tem muitas vantagens, como se pode ver na figura 5.4, quer sejam económicas, 

ambientais, de conforto e, não menos importante, de reconhecimento pelos valores da engenharia que 

se cultiva em Portugal. 

 

Figura 5.4 – Esquema do sistema plug-in e algumas vantagens.[54] 

 

5.3. PROPULSÃO ATRAVÉS DE ELETROMAGNETISMO 

A força eletromagnética, ou força de Lorentz, é uma sobreposição da força elétrica com a força magné-

tica. Esta tem um caráter repulsor proveniente da utilização de um fluxo de corrente elétrica e campos 

magnéticos, onde a corrente tem uma de duas funções, criar ou carregar um campo oposto, que depois 

pode ser repelido. A força de Lorentz empurra o condutor numa direção perpendicular ao condutor e ao 

campo, colocando a partícula ou objeto num movimento helicoidal. 
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Aplicando este princípio à propulsão de um sistema de transporte, o sistema eletromagnético induz uma 

aceleração através da força acima descrita, caso este esteja projetado para a converter em energia na 

forma de trabalho.[55] O caso mais relevante é o Maglev (derivado de “Magnetic Levitation”), um com-

boio que, como o nome sugere, funciona por levitação magnética, movendo o veículo sem contacto 

físico com o carril, como é possível observar na Figura 5.5. Assim, o atrito é nulo e o rendimento do 

sistema é muito superior, o que permite velocidades muito elevadas e trânsito mais suave e silencioso. 

O Maglev detém o recorde de velocidade para transportes ferroviários, num teste realizado em Yama-

nashi, no Japão, tendo atingido os 603 km/h.[56] 

 

 

Figura 5.5 – Pormenor do mecanismo de levitação magnética do Maglev.[56] 

 

5.4. PROPULSÃO ATRAVÉS DE COMBUSTÍVEL FÓSSIL 

 

 
Figura 5.6 – Poços de petróleo em exploração.[57] 

 

O mercado dos combustíveis fósseis é um dos mais importantes na economia mundial e por isso estão 

implementados em todo o mundo, de forma vasta e exaustiva. É um mercado muito volátil e instável 

que está diretamente relacionado com o crude, petróleo não processado e com o gás natural. 

Os combustíveis fósseis apresentam duas grandes desvantagens ambientais de extrema relevância: po-

luição e a não renovabilidade do recurso. 
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A poluição proveniente da combustão destes compostos é um dos principais motivos, como está mun-

dialmente comprovado e discutido, para o buraco existente na camada de ozono e para o aquecimento 

global, devido a todos os gases prejudiciais.[58, 59] 

 

 

 

5.4.1. DIESEL 

O diesel, derivado do petróleo, é obtido através da destilação fracionada de óleo de crude a uma tempe-

ratura entre 200 a 300 ºC sujeito à pressão atmosférica, resultando em correntes de carbono com cerca 

de 8 a 21 átomos de carbono por molécula.[60] 

 

A utilização deste combustível fóssil quase sempre proveniente do crude tem os seus prós e contras, 

entre os quais a facilidade de acesso ao correntemente denominado gasóleo, a utilização de uma tecno-

logia já bastante debatida a nível mundial, como é o caso de um motor de combustão a 4 tempos, tal 

como se encontra, por exemplo, num automóvel. O problema da poluição que cada vez mais se torna 

um ponto fulcral na tomada de decisão e o facto de não ser esteticamente agradável colocar uma chaminé 

que constantemente liberta fumo quando se busca uma solução ambiental e paisagisticamente limpa e 

discreta, torna esta solução algo desagradável para aplicação, neste caso. 

 

5.4.2. GÁS NATURAL 

O gás natural é o mais leve e limpo de todos os combustíveis fósseis, produzindo cerca de menos 44%  

de dióxido de carbono por Joule que o carvão e 29% o petróleo. É uma ocorrência natural da mistura de 

gases hidrocarbonetos com o metano a ocupar a maior percentagem volúmica final, com algumas quan-

tidades de alcanos, podendo ainda ter na sua estrutura ínfimas porções de dióxido de carbono, hélio e 

nitrogénio.[61, 62]. 

Ao aplicar-se este combustível ao mundo dos transportes é inevitável a comparação com o mais comum 

alimentador de motores de combustão: o diesel. O gás natural apresenta uma maior sustentabilidade 

ambiental e é mais barato. Estas duas vantagens trazem um avanço significativo no mercado rodoviário 

e ferroviário, onde já mais de 22.4 milhões de veículos a nível mundial, são movidos a gás natural.[63] 

Como exemplo mais próximo temos os autocarros urbanos da empresa STCP, no Porto, como se pode 

ver na Figura 5.7. 

 

 

Figura 5.7 – Autocarro da STCP, movido a gás natural.[64] 
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5.5. PROPULSÃO ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE TRAÇÃO MECÂNICA 

 

5.5.1. CABLE CARS DE S. FRANCISCO 

 

 
Figura 5.8 – Cable Car de São Francisco. [65] 

 
 

São Francisco possui o último sistema mecânico por cabo manualmente controlado do mundo, como se 

pode ver na Figura 5.8, num meio de transporte que funciona através da tração de um mecanismo que o 

próprio veículo tem, com um cabo subterrâneo que se move constantemente através de roldanas, fazendo 

com que não seja necessário qualquer motor senão o que emprega trabalho nas roldanas para o cabo 

atravessar a cidade.  

Cada carro tem um operário que trata de conectar e desconectar o transporte ao cabo a cada paragem, 

sendo assim um ícone da cidade mundialmente famoso dada a sua tradicionalidade, sustentabilidade 

ambiental e estética. 

Hoje em dia existem apenas três, mas outrora foram mais de vinte as linhas de cable cars em São Fran-

cisco, tendo sido um ponto fulcral de desenvolvimento de uma das cidades mais famosas a nível global. 

Nas atuais rotas viajam em média cerca de sete milhões de passageiros por ano, sendo grande parte 

destes, turistas. Este número, bem como a longevidade do sistema, são sinónimos da capacidade e resi-

liência deste sistema de transportes.[66, 67] 

Embora seja uma solução viável visto que é “amiga do ambiente”, um dos critérios a aplicar na escolha 

final é a inovação e a tecnologia emergente. Além do mais, o facto de o carril ser submerso pode trazer 

algumas dificuldades e problemas na aderência do veículo ao cabo, isolamento das roldanas à água, 

corrosão do mecanismo de amarração do carro, todas elas resolúveis mas que aumentam a dificuldade 

e o preço da intervenção. 

 

5.6. COMPARAÇÃO ENTRE MODELOS DE PROPULSÃO 

 

Para a escolha, tendo em conta várias variáveis preponderantes, do melhor modelo de propulsão a aplicar 

para este caso, foi realizado um quadro com parâmetros influentes de 5 naturezas diferentes: a sustenta-

bilidade económica (estudando-se o investimento inicial, a manutenção e os consumos e gastos anuais), 
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a sustentabilidade ambiental (onde se encontram as poluições atmosférica, sonora e da água), a arquite-

tura (abordando o impacto paisagístico), a logística (que se subdivide em velocidade de manobra da 

propulsão, outras dificuldades que possam surgir de variadas naturezas e a adequação com o projeto) e, 

por fim, a inovação tecnológica. A cada um destes aspetos foi dado um peso que entra na média ponde-

rada final, levando a uma decisão. As primeiras oito variáveis têm um peso de 10%, já o tópico que 

avalia as “outras dificuldades” tem 8% e as últimas duas, um peso de 6% cada. 

De forma a atribuir uma classificação qualitativa de cada solução a cada uma das variáveis foi atribuída 

uma pontuação de 1 a 5, sendo 5, a situação mais desejável.  

O resultado proveniente da comparação dos modelos foi o que se encontra na Tabela 3: 

Tabela 4 - Comparação dos modelos de propulsão. 

 

 

Assim, a decisão passa pela tecnologia plug-in, ou de baterias de titânio, devido às inúmeras vantagens 

que esta possui como a renovabilidade da energia, visto que se pretende aproveitar a energia elétrica 

produzida nos parques eólicos acima mencionados, a utilização e reconhecimento da engenharia portu-

guesa, o preço de exploração e, mais importante, a preservação da qualidade do ar e da paisagem. 

 

5.7. TRAJETÓRIAS E QUANTIDADE DE VEÍCULOS 

A quantidade de veículos (apenas um ou vários), a redundância dos carris ou a sua inexistência, tipo e 

forma do trajeto influenciam o estudo económico, logístico e de comparação de forma direta já que 

destes parâmetros dependem o tempo de espera e de travessia, o custo global da obra e o custo da pas-

sagem para atravessar o rio. 

 

5.7.1. TRAJETO NÃO REDUNDANTE 

 Um Carril com Um Veículo  

A utilização desta solução torna a ponte muito semelhante ao sistema atual do ferry cuja única vantagem 

é o aproveitamento dos acessos já existentes e, portanto, a redução do custo da obra, visto que exige 

uma menor quantidade de material e de mão-de-obra necessários para a sua concretização. 

O problema desta solução é a estagnação que se apresenta quando se vê a situação no ponto de vista da 

melhoria versus o atual o ferryboat. Nada de novo se traz à envolvente senão a mais rápida travessia do 

rio Minho comparativamente com o que o barco providencia. Este modelo de travessia não permite a 

otimização do tempo de espera para entrar nos módulos de transporte a que os utilizadores estão sujeitos 

na situação atual do ferryboat. 
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Portanto esta não é a melhor opção, porque não justifica nem compensa a intervenção a realizar em 

Caminha. 

 

 

 Um Carril com Vários Veículos 

Apesar da substancial melhoria que a utilização de várias plataformas possa trazer, esta solução nunca 

permite que se transportem utilizadores nos dois sentidos em simultâneo e, como tal, é sempre um en-

trave muito grande à viabilidade desta alternativa, que tem como agravante o aumento do preço da obra. 

 

 Dois Carris Independentes com Um Veículo em Cada 

Um avanço significativo desta proposta em relação à hipótese anterior, é a maior articulação que se 

confere ao sistema de transporte porque evita tempos de espera demasiado longos motivados pela pos-

sibilidade de o veículo estar na margem oposta. É como um elevador e é óbvio que, para uma procura 

relativamente significativa, dois elevadores funcionam melhor que um só.  

É de fácil perceção que logisticamente não é a alternativa mais favorável porque ainda assim seria ne-

cessário esperar que estivessem reunidos utilizadores suficientes que justificassem economicamente a 

viagem e teriam de ser feitas obras de acesso à ponte. A própria necessidade de construir dois carris 

também aumenta o preço da obra. 

 

 Dois Carris Independentes com Vários Veículos 

A existência de vários veículos dá flexibilidade ao sistema, reduzindo os possíveis intervalos de espera 

que os passageiros possam estar sujeitos quando o veículo não se encontra na respetiva margem.  

O custo da obra eleva-se ligeiramente devido ao facto de existirem mais plataformas e mais carris, mas 

esta é uma das soluções mais viáveis de todas, dada a capacidade de resposta logística que se pode 

fornecer à ponte, evitando grandes filas de espera, respondendo assertivamente às solicitações das horas 

de maior tráfego e não aumentado demasiado o preço da obra final porque se podem aproveitar as in-

fraestruturas de embarque, ainda que tenham que ser adaptadas. 

 

5.7.2. TRAJETO REDUNDANTE (EM CIRCUITO) 

A utilização de carris em linha fechada faz com que a circulação se faça apenas numa direção, relativa-

mente ao carril, criando uma “circular” e evitando possíveis conflito de trajetórias trazendo rendimento 

ao sistema. Assinale-se também que a viabilidade para tal trajetória depende de uma intervenção na 

envolvente para que exista acesso ao veículo, que juntamente com a necessidade de uma maior quanti-

dade de carris aumenta o custo da ponte.  

É sem dúvida a solução mais rentável, mas a dimensão das plataformas obriga a que as curvas de ma-

nobra nas extremidades do trajeto sejam demasiado largas (manobradas através de bogies), algo que não 

é, de todo, compensado pela procura, dado que o tráfego automóvel de Caminha não é extremamente 

volumoso ao ponto de ser necessário aumentar tanto o custo de obra e a dificuldade logística, como 

forma de resposta à solicitação existente. 

 

Assim, a solução mais apropriada é mesmo a utilização de dois carris independentes com 2 plataformas 

em cada par de monocarris porque, tal como foi mencionado em cima, através de uma análise qualitativa 

da solução final versus a solicitação da ponte é aquela que apresenta um maior rendimento, relativamente 

ao custo de obra para o dono-de-obra, ao custo de travessia para o utilizador, e tempo de espera e de 

travessia do Rio Minho.  
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5.8.  MOTOR ELÉTRICO 

A definição de quase todas as variáveis necessárias permite o dimensionamento do motor elétrico, da 

escolha do motor e de todas as condicionantes que possam estar ligadas à engenharia mecânica e eletro-

técnica que permitem a travessia do Rio Minho. 

 

5.8.1. TIPO DE MOTOR 

Os motores elétricos síncronos mais fiáveis da atualidade são os SRM – Switched Reluctance Motors, 

como o esquematizado na Figura 5.9. 

 

 

Figura 5.9 - Modelo tridimensional de um motor SRM.[68] 

 

Os SRM funcionam produzindo torque pela relutância do seu rotor e dão mais garantias de qualidade e 

serviço muitos outros motores elétricos. Enquanto motor síncrono, a sua velocidade de rotação é pro-

porcional à frequência da sua alimentação. No fundo, um SRM funciona com um rotor e ímanes denta-

dos, no qual se ativam dois ímanes diametralmente opostos de cada vez com impulsos quadrados, de 

forma a que os dentes do rotor sejam atraídos para o ímanes ativados, gerando um movimento circular. 

Os SRM têm a vantagem pela potência que podem ter, comparativamente com outros modelos, para 

uma mesma dimensão física. As desvantagens que estes motores podem apresentar verificam-se sobre-

tudo nos de maior potência em que aparecem problemas de sincronização e a garantia da comutação 

adequada. A melhor forma de combater estes problemas é através da eletrotécnica e de dispositivos de 

calibração informáticos. 

 

5.8.2. POSIÇÃO DO MOTOR 

A solução ideal da localização do motor é fora de água, ou seja, sobre da plataforma, para que não esteja 

exposto ao meio corrosivo que é a água do Rio Minho, tão perto da costa, evitando assim custos elevados 

de isolamento que são imprescindíveis caso os motores fiquem submersos e seja imperativa a recorrên-

cia a carcaças, classificadas segundo o seu IP, índice de proteção, uma medida utilizada para avaliar a 

qualidade do isolamento de um motor elétrico. O grande problema da utilização do motor fora da água 

é a diferença de cotas deste para os eixos onde vão atuar, visto que é necessária a utilização de correias 

para transmitir o movimento do motor às rodas.  
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O facto de ser uma altura considerável a vencer (aproximadamente cinco metros) pode provocar folgas 

na corrente ou correia e até que esta salte, perdendo rendimento ou até a totalidade do movimento. O 

intuito de amenizar este efeito nocivo para o bom funcionamento do sistema leva à necessidade de se 

colocarem correias dentadas de poliuretano (entre o motor e o veio), que são elementos contínuos em 

que na face externa estão reforçados por fibras e na face interna são dentadas, encaixando perfeitamente 

na roda dentada que se encontra quer no motor, quer no veio (ver Figura 5.10). 

 

 

Figura 5.10 - Exemplo de correia dentada.[69] 

 

A diferença entre estas correias e as que se denominam correias de transmissão planas é que estas fun-

cionam por contacto direto, empurrando as superfícies dos dentes da roda, enquanto as segundas funci-

onam através do atrito entre as suas paredes laterais e a roda. O contacto das correias dentadas com a 

respetiva roda á mais forte e, por isso, os rendimentos são melhores. 

Os produtores destes dispositivos de transmissão de energia aconselham, em média, a manutenção destes 

a cada seis meses, ou 10000 quilómetros rodados.[69] 

 

5.8.3. MATERIALIZAÇÃO DA LIGAÇÃO ENTRE O MOTOR E OS EIXOS 

Como foi explicado anteriormente, a transmissão da energia para as rodas é realizada através de uma 

correia dentada, elemento a preto, na Figura 5.11, que liga o motor, a verde, posicionado entre os níveis 

inferior e superior de perfis metálicos da plataforma e o veio. A água com algum teor salgado é preju-

dicial ao sistema, o que leva a que se tente impermeabilizar esta zona com uma “caixa metálica” que vai 

desde o veio até ao motor. Esta caixa metálica é enchida com água sem sais, assinalada a azul na mesma 

figura. O intuito da colocação da água nesta zona é impedir que se criem diferenciais de pressões entre 

a zona interior e exterior da caixa, que sugaria a água salinizada para dentro da caixa. A colocação de 

uns vedantes na zona em que a caixa é atravessada pelo veio é também crucial para que as águas não se 

misturem. 
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Figura 5.11 - Esquema representativo da ligação entre o motor e o veio 

 

Apesar de tudo, este é mais um elemento de cariz problemático que está sujeito a manutenções periódi-

cas, as quais exigem a remoção do veículo. 

 

 

Figura 5.12 - Esquema do pormenor da correia com a roda dentada no veio 

Na figura 5.12 estão representados os seguintes elementos: 

 Azul: água sem sais 

 Amarelo: veio entre rodas 

 Roxo: vedante 

 Preto: correia dentada 

 Vermelho: roda dentada 

 

 

5.8.4. DIMENSIONAMENTO DO MOTOR 

Uma travessia mais rápida é uma meta importante deste projeto para mostrar aos utilizadores que a 

mudança do atual método de trespasse do rio para a Ponte de Santa Rita de Cássia valeu a pena. Assim, 

o objetivo é que o intervalo de tempo necessário para completar a manobra sejam cinco minutos, o que 

leva a que, para uma distância de 1.41 quilómetros, a velocidade ronde os 18 quilómetros por hora, ou 

5 metros por segundo, contando com o período de aceleração. Além da velocidade, a massa a movimen-

tar, os materiais utilizados e consequentes atritos e rendimentos, o meio onde se move e a dimensão das 

rodas são variáveis chave para o dimensionamento do motor. 
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Variáveis necessárias para o dimensionamento do motor: 

 Massa: 60 toneladas 

 Velocidade de ponta: 5 m/s 

 Aceleração inicial: 0.5m/s² 

 Coeficiente de perdas (atritos, patinagem…): 1.3 

 Distância entre margens: 1.41 km 

 Cálculo da potência do motor: 

 

𝑃𝑚 =
𝐸

𝛥𝑡
 

 

(5.1) 
 

 

 

Onde: 

𝑃𝑚 – Potência do motor 

𝐸 – Energia 

𝛥𝑡 – Intervalo de tempo 

 

sendo, 

 

 
𝐸 = 𝐹 × 𝐿 

 

(5.2) 

 

em que: 

 

𝐹 – Força a movimentar 

𝐿 – Comprimento a percorrer 

 

 

Resultando: 

 

 

𝑃𝑚  =
(𝑀 × 𝑎 + 𝐹𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜−á𝑔𝑢𝑎) × 𝐿

𝛥𝑡
= 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝑣 

 

(5.3) 

 

com: 

𝑃𝑚  – Potência do motor 

𝑀 – Massa do módulo de transporte 

𝑎 – Aceleração da ponte 

𝐹𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜−á𝑔𝑢𝑎 – Força que o módulo de transporte tem que vencer à água a uma velocidade de 5 m/s 

𝐿 – Comprimento a percorrer 

𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 – Força total que o motor tem que transportar, que é a soma da força que a massa exerce e da 

força 𝐹𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜−á𝑔𝑢𝑎 

𝑣 – Velocidade de trespasse 

𝛥𝑡 – Intervalo de tempo 

 

 

Portanto, a potência total, ou seja, a soma das quatro potências de um módulo de transporte é de 305 

kW. Assim, cada motor, antes das perdas, necessita de uma potência mínima de 76 kW 
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A solução para o motor seria esta caso não existissem perdas por atritos nem deslizamentos que pos-

sam acontecer devido às águas do rio. A precaução desta situação leva a que se majorem as potências 

em cerca de 30%, resultando numa potência final de 100 kW para cada um dos motores, instalado em 

cada um dos veios.  

 

 Velocidade de rotação do motor, ou velocidade de sincronismo: 

 

𝑁𝑠 =
60 × 𝑓

𝑝
 

(5.4) 

 

em que: 

𝑁𝑠 – Velocidade de sincronismo do motor 

𝑓 – Frequência elétrica fornecida ao motor 

𝑝 – Número de polos do motor 

 

utilizando uma frequência de 60 Hz, com um motor de 8 polos, a velocidade de sincronismo é de 

450rpm 

 

 Velocidade de rotação das rodas: 

 

𝑁𝑟 =
𝜔

2𝜋
 

 

(5.5) 

 

onde: 

𝑁𝑟 – Velocidade angular de rotação das rodas em rpm 

𝜔 – Velocidade angular de rotação das rodas em rad/min 

 

Sendo 

 

𝜔 =
𝑣

𝑟
 

 

(5.6) 

 

em que, 

𝜔 – Velocidade de rotação das rodas em rad/min 

𝑣 – Velocidade de trespasse 

𝑟 – Raio das rodas 

 

Com os dados acima mencionados, obtém-se uma frequência angular de 40 rad/s, ou então, 2400 

rad/min. A conversão para rpm obtém-se utilizando a fórmula do Nr obtendo-se uma velocidade de 

rotação das rodas de 382 rpm. 

 

 Torque ou momento do motor 
 

𝑇 =
𝑃𝑚  

𝜔
 

 

(5.7) 

 

 

Onde: 

𝑇 - Torque 
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𝑃𝑚  – Potência do motor 

𝜔 – Velocidade de rotação das rodas em rad/min 

 

 

Entrando com a potência em kW e a frequência angular em rad/s, resulta um torque de 2.481 kN.m 

 

 Tempo de passagem: 

Animando a estrutura que se encontra em repouso com aceleração inicial constante de 0.5 m/s², até 

que esta atinja os 5 m/s, e em seguida começando a travar com uma aceleração de      -0.5 m/s2, o 

tempo de travessia é de 290 segundos. 

 

Gráfico 1 - Distância percorrida pela plataforma em função do tempo (mudar escala eixo tempo) 

A equação da função 𝑥(𝑡) está dividida em 3 partes: a de aceleração, a de travagem e a de velocidade 

constante. Em todas elas, a equação válida é a do movimento uniformemente acelerado: 

 

𝑥(𝑡) = 𝑥0 + 𝑣0 × 𝑡 +
𝑎 × 𝑡²

2
 

(5.8) 

Com: 

𝑥(𝑡) – Posição de um corpo num determinado instante de tempo 

𝑥0 – Posição inicial do corpo 

𝑣0 – Velocidade inicial do corpo 

𝑡 – Tempo 

𝑎 - Aceleração 

 

A cada troço (em aceleração, travagem ou velocidade constante) a que se aplica a equação, 𝑥0 e 𝑣0 são 

os valores da posição e velocidade inicial, respetivamente para o início desse troço. Para os 3 diferentes 

movimentos, a aceleração é diferentes, sendo no primeiro de 0.5 m/s2, quando o veículo está a acelerar, 

0 m/s2 e quando se encontra em travagem, tem -0.5 m/s2.Cada um destes diferentes instantes de movi-

mento é um ramo da equação (5.9) Note-se que as equações só são válidas se variável tempo começar a 

contar a partir do momento em que começa um dado ramo da equação, resultando no seguinte: 
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[
𝑥
𝑥
𝑥
] =

[
 
 
 
 
 

0.5 × 𝑡0
2

2
, 𝑡0 ≤ 10𝑠

25 + 5 × (𝑡1 − 𝑡0𝑓), 10𝑠 ≤ 𝑡1 < 280𝑠

1375 + 5 × (𝑡2 − 𝑡1𝑓) +
−0.5 × 𝑡22

2
, 𝑡2 ≥ 280𝑠]

 
 
 
 
 

 

 

(5.9) 

 

Dada esta aceleração, de 0.5 m/s², através da equação da velocidade de um corpo animado por uma 

aceleração constante, que é exatamente a derivada da equação do movimento, acima descrita, toma a 

forma de: 

 

𝑣(𝑡) = 𝑣0 + 𝑎 × 𝑡 

Em que: 

𝑣(𝑡) – Velocidade de um corpo num determinado instante de tempo 

𝑣0 – Velocidade inicial do corpo 

𝑎 - Aceleração do corpo 

𝑡 – Tempo de passagem 

 

Os valores de aceleração e princípios de coerência que se assumiram para a equação anterior são os 

mesmos para este caso, resultando na seguinte equação 

 

Com: 

𝑡0 – Instante inicial do movimento de aceleração 

𝑡 – Tempo 

𝑡1𝑓 – Instante final do segundo troço 

Estas equações dão origem ao seguinte gráfico: 

 

 

Gráfico 2 - Velocidade da plataforma em função do tempo. 

Quanto à aceleração, esta tem um valor de 0.5 m/s² de [0; 10]𝑠, nula em ]10; 280]𝑠 e com um valor de 

-0.5 m/s² de ]280; 290]𝑠. 
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𝑣
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𝑣
] = [

0.5 × 𝑡0, 𝑡0 ≤ 10𝑠
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(5.11) 
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Gráfico 3 - Aceleração aplicada à plataforma em função do tempo. 

Note-se que a inclinação que existe entre o ponto com abcissa de 9.9999 segundos e o de abcissa 10 

segundos no Gráfico 3, deve ser considerada como uma linha vertical, porque a aceleração passa de 0.5 

m/s2 para 0 m/s2. A programação matemática do programa utilizado para a execução do gráfico, o Mi-

crosoft Excel, segue a regra que uma função só assim pode ser chamada caso a cada objeto corresponda 

apenas uma imagem. Como tal, o programa não representa linhas de função verticais, porque violaria 

essa regra. 

Depois de calculadas todas as variáveis para o dimensionamento do motor já é possível determinar com 

alguma exatidão as dimensões físicas do motor, bem como a sua massa. Utilizando SRM’s de oito polos, 

as dimensões são as seguintes: 

 Massa: 1 tonelada 

 Comprimento da carcaça: 1.33 metros 

 Largura da carcaça: 0.64 metros 

 Altura da carcaça: 0.85 metros. 

Ainda que não seja estritamente necessário a utilização de uma carcaça de proteção, opta-se por se co-

locar uma em torno de cada motor com o intuito de prevenir possíveis subidas de marés à cota dos 

motores que os danifiquem. Observe-se que, para estas dimensões, o encaixe do motor num dos módulos 

da malha metálica inferior é possível visto que existe um metro de altura livre e uma área de 1m x 1.5m 

para pousar o motor.  

O motor tem uma caixa com duas velocidades, o que permite que este rode para os dois lados. Este 

elemento viabiliza facilmente o movimento das plataformas em ambos os sentidos dos carris sem que 

se criem problemas graves na estrutura do motor que possam induzir perdas de rendimento. 

Um recuperador da energia cinética de travagem (KERS –Kinetic Energy Recovery System), como o da 

Figura 5.13, é um elemento importante no motor que permite a recuperação da energia de frenagem, 

frenagem esta que é realizada através do motor, não se recorrendo a travões nas rodas, para se aplicar 

ao sistema posteriormente, tornando a solução mais poupada e adequada ao seu principal propósito: a 

funcionalidade sustentável. A energia que este equipamento mecânico recupera em forma de energia 

elétrica é armazenada para que em seguida seja possível a sua reutilização, tornando o custo de explo-

ração significativamente mais baixo, a longo prazo. A viabilidade deste equipamento prende-se à utili-

zação de freios regenerativos, ou elétricos, que vão transformar a energia que provém do movimento em 

energia elétrica.[70] 
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O funcionamento do KERS é o seguinte: 

 A travagem é realizada e, através de uma roda dentada acoplada à roda do veículo, cria-se ener-

gia cinética pela rotação desta; 

 A energia cinética é transmitida a um gerador, normalmente denominado de MGU, que trans-

forma a energia cinética em corrente alternada; 

 A corrente alternada é transmitida a um conversor de corrente que a transforma em corrente 

contínua; 

 A corrente contínua chega a um processador, CPU, que está ligado a uma bateria e a um botão 

de ativação; 

 Visto que o intuito, neste momento, é guardar a energia da travagem, esta mesma corrente é 

conduzida pelo CPU à bateria para que esta carregue; 

 Através do botão de ativação, transmite-se ao processador a necessidade de voltar a utilizar a 

energia e o processo inverso inicia-se; 

 O processador solicita a energia à bateria e esta descarrega a corrente contínua que tinha arma-

zenado; 

 O CPU encarrega-se de a enviar para o conversor que transforma novamente em corrente alter-

nada; 

 A corrente alternada retorna ao gerador que a transforma em energia cinética; 

 A energia cinética é transferida para o motor e este recebe um impulso de potência.[70] 

 

 

Figura 5.13 - Volante de um KERS.[70] 

 
 
 

5.8.5. A ALIMENTAÇÃO DO MOTOR 

A decisão tomada anteriormente pendia para a utilização do sistema plug-in projetado pela Siemens 

que, através de um pantógrafo e de um barramento colocado por cima de um autocarro capaz de carre-

gar as baterias de iões de titânio de forma eficaz e rápida. 

Para o caso do Rio Minho, no mesmo carril, podem coincidir até duas plataformas. Tal como foi men-

cionado anteriormente, estas baterias têm capacidade de durar um dia, o que lhes confere uma longevi-

dade de 15000 dias (visto que aguentam 15000 ciclos de carga – descarga), ou seja, aproximadamente 

41 anos.  

Com um pantógrafo fixo em cada margem, entre os dois carris, sobre uma plataforma rotativa para que 

seja flexível para rodar consoante a necessidade de se ligar ao barramento de um módulo de transporte 

ou de outro, a solução fica eficaz e responde na perfeição ao seu propósito. 
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Assim os elementos necessários para a alimentação energética dos motores são os seguintes: 

 Pantógrafo semelhante ao da Figura 5.14, conectado a uma rede de baixa voltagem (400V) 

com 60 Hz, frequência para a qual os motores foram projetados, com potência de carrega-

mento de 300 kW, sobre uma plataforma rotativa. 

O pantógrafo está equipado com um sistema de comunicação Wi-Fi e programado para estabe-

lecer ligação com os módulos de transporte para que, remotamente, seja possível determinar 

qual a plataforma a carregar, qual a capacidade da bateria a cada instante e muitas outras vari-

áveis que são necessárias para o funcionamento do sistema. 

O pantógrafo tem uma altura reduzida pois o barramento ao qual este se vai conectar para a 

transferência de energia está posicionado na superfície da plataforma, num dos espaços da gre-

lha metálica. 

 

 
Figura 5.14 - Pantógrafo da tecnologia dos e-bus de Hamburgo.[71] 

 

 Barramento, tal como o da Figura 5.15, instalado na superfície da plataforma que recebe a ener-

gia proveniente do pantógrafo, assim que for estabelecido o contacto entre os dois. Está prote-

gido por uma capa que é automaticamente amovível sempre que a bateria esteja quase descar-

regada e o sistema transmita o sinal de necessidade de recarregamento. 
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Figura 5.15 - Barramento instalado no topo de um autocarro em contacto com o pantógrafo.[71] 

 

Assim, a solução final é baseada num conceito vanguardista desenvolvido por engenheiros portugueses, 

que é proveitosa económica, logística e ambientalmente. A utilização do sistema plug-in não só reco-

nhece o trabalho que se faz em Portugal, como o aplica em proveito da população e da economia naci-

onal. 

  



Ponte Rodoviária sobre o Rio Minho 

  

54                                 

  



Ponte Rodoviária sobre o Rio Minho 
 

  55 

6 
INTERVENÇÃO NAS MARGENS 

A opção escolhida para a disposição das trajetórias a utilizar na ponte, onde são colocados dois carris 

independentes, obriga a que se façam alterações nas margens do Minho para que se transforme a atual 

infraestrutura à futura ponte. 

A importância da qualidade desta solução a nível estrutural e logístico é elevada para que o funciona-

mento e a viabilidade da ponte não sejam colocados em causa e para que se tire o máximo rendimento 

possível de toda a infraestrutura. 

 

6.1.1. INTERVENÇÃO EM CAMINHA – PORTUGAL 

 

A atual situação de embarque em Caminha tem um parque de estacionamento e, imediatamente a Oeste, 

uma plataforma flutuante com dobradiças em solo firme para que esta se encontre sempre à cota de 

superfície da água e permitindo assim que os veículos e passageiros possam embarcar no ferryboat, 

como se pode observar a azul na Figura 6.1.  

 

 

Figura 6.1 - Vista em planta da zona de embarque e desembarque do ferryboat em Caminha.[72] 

 

A intervenção estudada para alterar os acessos para embarque e desembarque passa pela remoção da 

plataforma flutuante que é substituída por uma estrutura fixa ao solo, neste caso do rio com aproxima-

damente 50 metros de extensão, como se pode ver na Figura 6.2, cobrindo grande parte do pequeno 

golfo fluvial que se vê na Figura 6.1. Na Figura 6.2, é possível ver a projeção em planta da estrutura a 

construir, assinalada a branco.  

O acesso à estrutura a construir vai manter-se a mesma que se utilizava para a plataforma flutuante no 

ferryboat porque, com a existência do parque de estacionamento, é possível executar o modelo de fun-

cionamento que se explica no capítulo 8. 
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Figura 6.2 - Esquema da planta da zona de entrada e saída de passageiros em Caminha, após a intervenção. 

 

 

6.1.2. INTERVENÇÃO EM LA GUARDIA – ESPANHA 

A ligação entre o território espanhol e o ferryboat é feita de um acesso em “L”. Também é possível 

observar que existe um “batente” isolado para o ferryboat encostar quando chega posicionando-se para 

o desembarque. (Ver Figura 6.3) 

 

 

Figura 6.3 - Vista em planta da zona de embarque e desembarque do ferryboat em La Guardia.[73] 

 

A intervenção a realizar nesta zona passa pela retirada do batente isolado e do acesso em “L” e colocando 

a entrada para os módulos de transporte encostada à margem. Na Figura 6.4, assinalado a castanho está 

representada a projeção dos elementos que vão ser demolidos e a branco a zona a construir para que 

criar acessos até aos transportadores. 
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Figura 6.4 - Esquema da planta da zona de entrada e saída de passageiros em La Guardia, após a intervenção. 

 

Para ambos os casos a intervenção é realizada em betão armado, recorrendo a ensecadeiras e a superfície 

dos acessos estão à cota das plataformas, no local onde existe o contacto entre os módulos de transporte 

e a estrutura da margem, para que o acesso dos automóveis seja facilitado. 
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7 
MODELAÇÃO ESTRUTURAL E DIMENSIONAMENTO 

 

7.1. NORMAS E CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO 

A modelação estrutural das plataformas da ponte é uma medida necessária para que se cumpram as leis 

relativas à segurança do sistema, segundo os Eurocódigos. 

As normas europeias utilizadas foram: 

NP EN1990:2009, Bases para o projeto de estruturas 

EN1990:2003, Bases para o projeto de estruturas 

EN1990:2003, Anexo A2, Aplicação em pontes 

EN1991-1-1:2010, Ações em estruturas: Ações gerais – Pesos volúmicos, pesos próprios, sobrecargas 
em edifícios [74] 

EN1991-1-4:2010, Ações em estruturas: Ações gerais – Ações do vento [74, 75] 

EN1991-1-5:2009, Ações em estruturas: Ações gerais – Ações térmicas [74] 

EN1991-2:2003, Ações em estruturas: Sobrecargas em pontes [74] 

EN1993-1-1:2010, Projeto de estruturas em aço – Regras gerais e regras para edifícios [76] 

Segundo o Eurocódigo 0, as estruturas devem ser dimensionadas e verificadas para o Estado Limite 

Último (ELU) e para o Estado Limite de Utilização (ELS). 

 

7.2. CONCEÇÃO DO MODELO 

 

O modelo da plataforma foi realizado em Robot Structural Analysis, da Autodesk, porque satisfaz os 

requisitos necessários para a modelação deste projeto.[1] 

Os dados mais importantes para o projeto foram retirados e exportados do Robot, tendo servido de base 

para posterior dimensionamento, no caso dos pilares e, no caso dos elementos metálicos, dimensiona-

mento imediato, pelo software. 

O desenho dos módulos de transporte foi concebido segundo os elementos que estão descrito no subca-

pítulo 4.3, de nome Conceção Estrutural, respeitando as dimensões, materiais e disposições lá referidas, 

resultando no modelo que se pode observar nas Figura 7.1 e 7.2. 
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Figura 7.1 - Vista tridimensional do modelo realizado em Robot. 

 

 
Figura 7.2 - Vista tridimensional do modelo realizado em Robot. 

 

7.2.1. APOIOS 

As ligações entre os pilares e os rolamentos, que constituem apoios na modelação, foram realizadas com 

o intuito de libertar as rotações em torno de y-y e bloquear as translações longitudinais, verticais e trans-

versais à direção do movimento. 

Note-se que este apoio não é aquele que realmente se observa na estrutura pois a direção longitudinal, 

x-x, não está travada, quando a ponte se encontra em movimento. No entanto, a utilização deste apoio 

idealiza a situação de travagem do movimento e majora os esforços, estando-se assim do lado conser-

vativo. 

 

7.2.2. RÓTULAS OU RELEASES 

A necessidade de libertar a rotação em torno do eixo dos y-y leva a que se tenham de introduzir aquilo 

a que o software chama de releases.  

Para este caso, o que se utilizou foi aquele que contempla a liberdade da rotação mencionada para o 

início da barra, segundo o seu eixo local. 
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Figura 7.3 - Definição das rótulas no modelo Robot 

 

7.2.3. REVESTIMENTOS OU CLADDINGS 

A colocação das cargas superficiais exige que se criem revestimentos ou claddings que funcionam como 

um diafragma, ou seja, não têm função estrutural, mas apenas de transmissão das cargas à estrutura. Os 

diafragmas podem descarregar num sentido ou em ambos, parâmetro a ser definido consoante a dispo-

sição dos elementos de distribuição de esforços. Para este caso, em que essa função é assumida pelo 

gradil, os claddings funcionam na direção y-y (no referencial do modelo), porque é essa a direção da 

orientação das vigas do gradil. 

Foram colocados dois claddings na modelação, um em cada nível de perfis metálicos da plataforma. O 

revestimento superior vai distribuir as cargas atuantes no topo da plataforma, mais propriamente as car-

gas derivadas aos veículos e outros passageiros, as guardas de bordo e o peso do gradil. Ao inferior foi 

incumbida a missão de transmitir as cargas das baterias e dos motores que estão colocados entre os 

layers de perfis. 
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Figura 7.4 - Modelação do cladding. 

 

7.2.4. AÇÕES 

 

As ações atuantes na estrutura podem ser de cariz estático, como o peso próprio, os motores, dispositivos 

de segurança, entre outros, ou dinâmico, como o caso dos veículos a entrar nos módulos de transporte.  

Para o cálculo dos pesos dos elementos utilizaram-se os seguintes pesos volúmicos (citação EC1): 

 Aço: 77 kN/m³ 

 Betão Armado: 25 kN/m³ 

Assim, foram modeladas as seguintes ações: 

 Peso Próprio (1) 

O peso dos elementos estruturais representa uma parcela importante das ações permanentes existentes 

na estrutura e a sua consideração é gerada automaticamente pelo software, sendo este o primeiro caso 

de carga. 

 

 Peso do Gradil (2) 

Os elementos horizontais que servem de pavimento, como foi explicado anteriormente, são os também 

denominados, em inglês por Open Grid Steel Deck. A sua influência para a estrutura, ou seja, a rigidez 

que incrementa à superestrutura não foi modelada por motivos conservativos, no entanto, o que foi mo-

delado referente a este elemento foi o seu peso e, portanto, a ação que representa. 

Utilizando a disposição anteriormente, o volume de aço a utilizar por cada retângulo de 1mx1.5m é dado 

pela soma dos volumes de aço das vigas principais (Vp) e dos separadores (Vs). 

Assim, para as vigas principais, cujo o espaçamento entre elas é de 35 mm, num comprimento total de 

1.5m, o volume, em metros cúbicos, é calculado multiplicando o número de vigas pelo volume de cada 

uma, ou seja:  

 

𝑉𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁𝑣 × 𝑉𝑝 = 43 × 1 × 0.1 × 0.005 (7.1) 
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em que: 

𝑉𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 – Volume total de vigas primárias 

𝑁𝑣 – Número de vigas 

𝑉𝑝 – Volume de uma viga 

 

 Resultando num volume de 0.0215 m³ de aço. 

O volume dos separadores é obtido através da mesma formulação: 

 

𝑉𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁𝑠𝑝 × 𝑉𝑠𝑝 = 15 × 1.5 × 0.03 × 0.005 

 

(7.2) 

sendo: 

𝑉𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 – Volume total de separadores 

𝑁𝑠𝑝 – Número de separadores 

𝑉𝑠𝑝 – Volume de um separador 

 

 Do qual resulta 0.003375 m³ de aço. 

Somando ambas as partes, cada barra de 1.5 m de gradil tem 0.024875 m³ de aço. Para que seja possível 

modelar a ação proveniente deste volume de aço, divide-se este valor por 1.5 para que se transforme 

numa carga superficial por metro quadrado e em seguida multiplica-se pelo peso volúmico do aço, ou 

seja 77 kN/m². 

 

𝑃𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑙 =
0.024875 × 77

1.5
= 1.28 𝑘𝑃𝑎 

 

(7.3) 

 

 Peso dos elementos de propulsão (3) 

O equipamento destinado ao armazenamento energia elétrica e subsequente transformação em movi-

mento tem uma massa considerável. Visto que os motores estão instalados no layer inferior de perfis e 

que cada um está pousado sobre um dos retângulos existentes na malha, a ação introduzida foi uma ação 

distribuída pela área do retângulo, 1.5m², tendo-se dividido o peso total de cada motor uniformemente 

por esta região. Cada motor, com caixa de velocidades e bateria tem aproximadamente uma tonelada, 

ou seja, 9.81 kN. 

 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑙𝑠ã𝑜 =
𝐹

𝐴
 (7.4) 

onde: 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑙𝑠ã𝑜 – carga superficial dos elementos de propulsão 
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𝐹 – Peso dos elementos de propulsão 

𝐴 – Área que suporta cada elemento 

 

 substituindo as variáveis, resulta que 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑙𝑠ã𝑜 é igual a 6.54 kPa.  

 

 Guarda de Bordadura (4) 

O elemento que serve de segurança de bordo, ainda que não funcione estruturalmente, tem uma dada 

massa e, como tal, provoca uma ação na estrutura. Assim, modelou-se uma carga linear de 0.5 kN/m ao 

longo das vigas metálicas exteriores que se encontram no topo do módulo de transporte. 

 

 Cargas Móveis – Veículos (5) 

O peso dos veículos em movimento até ao momento em que se encontram estáticos sobre a ponte requer 

a modelação de uma carga móvel, ferramenta essa que o software de cálculo utilizado disponibiliza, 

sendo capaz de definir as dimensões do veículo, bem como a distribuição do seu peso em cada um dos 

eixos de rodas e a trajetória que este toma.  

Existem duas situações críticas que majoram os esforços na estrutura: aquela em que se encontram o 

número máximo de veículos ligeiros, 6 e quando existe apenas um veículo pesado sobre a ponte. Depois 

de estudados os pesos de cada um destes veículos, chegou-se à conclusão que o segundo caso é mais 

gravoso porque a ação é maior e a zona de influência é menor. 

Recorrendo aos dados técnicos de um autocarro, neste caso da Mercedes-Benz, mais especificamente o 

modelo Travego L, aquele que é mais pesado, foi introduzido um veículo semelhante a este no Robot, 

definida a rota e colocado em movimento, criando envolventes de esforços.[77] 

Segundo os dados técnicos, o autocarro tem 24 toneladas e capacidade para 60 passageiros. Conside-

rando uma média de peso de passageiros de 75 kg: 

 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 24000 + 75 × 60 = 28500 𝑘𝑔 

 

(7.5) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 28.5 × 9.81 = 280 𝑘𝑁 

 

(7.6) 

 

 

Esta massa foi, por fins conservativos, majorada para as 30 toneladas. A inexistência de dados técnicos 

da distribuição de pesos levou a que se distribuísse o peso dos passageiros pela mesma proporção que 

tinha sido distribuída a massa do autocarro vazio. 

Segundo os mesmos dados da Mercedes-Benz, o esquema de distribuição de cargas é a que se encontra 

na Figura 7.5: 
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Figura 7.5 - Esquema dos eixos do autocarro.[77] 

A Mercedes adianta que 30% do peso é distribuído para o eixo dianteiro, 48% para o eixo motriz e os 

restantes 22% suportados pelo não motor e que as distâncias entre os eixos traseiros é de 1.6m e entre o 

eixo intermédio e o que está à frente é de 6.08m.[77] 

Segundo o Anexo Nacional A2, de aplicações em pontes, os coeficientes ψi para as cargas móveis são: 

 ψ0=0.75 

 ψ1=0.75 

 ψ2=0 

 

 Força de inércia que o veículo provoca nos momentos de aceleração e travagem da ponte 

(6) 

Aquando do arranque ou da travagem da ponte, esta pode atingir uma aceleração positiva ou negativa, 

respetivamente, de 0.5 m/s². Como tal, as forças de inércia provocadas pela perturbação do movimento 

são calculadas através da segunda lei de Newton, que formula que a força que um corpo produz é igual 

ao produto sua massa pela aceleração a que está sujeito. 

 

𝐹𝑖 = 𝑀 × 𝑎 (7.7) 

  

Em que: 

𝐹𝑖 – Força de inércia provocada pelo arranque ou pela travagem do módulo de transporte 

𝑀 – Massa da estrutura 

𝑎 – aceleração da ponte 

 

 substituindo, 𝐹𝑖 é igual a 15 kN. 

O EC1 contempla que se utilizem, para estes casos, os mesmos coeficientes ψi que se utilizam para as 

cargas verticais que os elementos que estão sujeitos à variação de aceleração provocam. Como tal: 

 

 ψ0=0.75 

 ψ1=0.75 

 ψ2=0 
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 Resistência da água ao movimento da plataforma (7) 

O movimento dos módulos de transporte obriga a que, de uma forma contínua, os pilares colidam com 

a água que os envolve, criando-se assim uma força na direção horizontal, aplicada na área de projeção 

que se encontra sujeito à água do pilar que tem o sentido contrário ao do movimento. 

A quantificação desta ação é obtida através do fórmula que determina a força que uma corrente provoca 

num pilar, para uma dada velocidade, fluido e secção 

É possível quantificar a ação pela seguinte fórmula: 

 

𝐹𝑖 =
1

2
× 𝜌𝑓 × 𝐶𝑠 × 𝐴 × 𝑣² 

(7.8) 

 

com: 

𝐹𝑎 – Força da água 

𝜌𝑓 – Densidade da água 

𝐶𝑠 – Coeficiente de forma 

𝐴 – Área da projeção submersa que exerce força na água 

𝑣 – Velocidade do movimento 

 

A massa volúmica da água é de 1 ton/m³, a velocidade máxima de trespasse é de 5 m/s, as áreas de 

contacto, para a situação mais gravosa, ou seja, quando a maré está cheia são as seguintes: 

 

Tabela 5 - Propriedades geométricas dos pilares dos módulos de transporte 

Pilar Largura da projeção 

(m) 

Comprimento 

(m) 

Área  

(m²) 

Canto 0.5 4.57 2.285 

Bordo 0.5 4.32 2.16 

 

Para pilares cilíndricos, de aço, o coeficiente de forma, segundo o Eurocódigo 1 é de 0.7.[78]  

Assim, caso se queira obter o valor da força como carga linear para aplicar no comprimento do pilar, 

utiliza-se a mesma fórmula, substituindo apenas o valor da área pelo valor da largura da projeção. 

Assim, é independente considerar que o pilar seja de bordo ou de canto, pois o diâmetro e consequente 

projeção são iguais. 

 

𝐹𝑎 =
1

2
× 1000 × 0.7 × 0.25 × 52 = 2187.5 𝑁/𝑚 = 2.188 𝑘𝑁/𝑚 (7.9) 
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Os valores dos coeficientes de redução para esta ação são os seguintes: 

 

 ψ0=0.30 

 ψ1=0.20 

 ψ2=0 

 

 Força que as correntes do rio provocam na estrutura (8) 

A transversalidade entre a direção das correntes e do movimento da ponte não permite que a modelação 

desta componente possa ser realizada juntamente com a anterior, pois a não linearidade do fenómeno de 

cruzamento de correntes obriga a que se realize uma experiência laboratorial para que se possa determi-

nar de forma exata o valor da resistência que a água provoca. No entanto, está-se do lado da segurança 

quando se modelam estas duas ações individualmente. 

Como foi anteriormente mencionado, a fórmula deste caso é a mesma utilizada para o tópico acima e 

como tal: 

 

𝐹𝑐 =
1

2
× 𝜌𝑓 × 𝐶𝑠 × 𝐿 × 𝑣² 

(7.10) 

 

 

com 

𝐹𝑐 – Força da corrente 

𝜌𝑓 – Densidade da água 

𝐶𝑠 – Coeficiente de forma 

𝐿 – Largura da área da projeção submersa que exerce força na água 

𝑣 – velocidade do escoamento do Rio Minho 

 

Segundo a CEDEX, um centro de estudos espanhol de experimentação em obras públicas, a velocidade 

máxima na zona de trespasse é de 0.7 m/s.[79] 

Como tal, 

 

𝐹𝑐  =
1

2
× 1000 × 0.7 × 0.25 × 0.72 = 42.88 𝑁/𝑚 = 0.043 𝑘𝑁/𝑚 (7.11) 

 

 

É de notar que esta é a resultante para o pilar da frente do movimento, do lado que vem a corrente. As 

perturbações que este induz na água faz com que as curvas de escoamento da água nos pilares seguintes 

sejam ligeiramente diferentes. No entanto, ao considerar que todos estão sujeitos ao caso mais gravoso 

está do lado da segurança. 
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Uma hipótese menos conservativa para o cálculo destas duas ações é calcular a resultante das duas ve-

locidades e a carga que esta produz. 

Independentemente de considerar esta metodologia ou a da velocidade resultante, é necessário um es-

tudo laboratorial através de um modelo mais apropriado para a realização do projeto. 

Os coeficientes de redução de ocorrência são os mesmos que se utilizaram para o caso anterior. 

Apesar de, para a ação do vento, o caso mais gravoso se dá quando a maré está mais baixa, considera-

se, nestes dois casos em que existe interação da água com a plataforma, que a maré está cheia e majoram-

se as cargas atuantes. Assim, para as mesmas combinações consideram-se dois cenários diferentes que 

são impossíveis de acontecer ao mesmo tempo, mas que majoram as ações exercidas na estrutura. 

 

 Vento (9) 

Dado que se trata de uma zona costeira na qual os ventos são consideráveis, é necessário que se consi-

derem as forças que este fenómeno natural vai trazer à estabilidade global da estrutura. 

O anexo nacional do EC1, parte 1-4 contempla duas velocidades básicos de vento, 𝑉𝑏,0, para Portugal 

continental (ver Tabela 5). 

 

 

Tabela 6 - Velocidades básicas de referência segundo o EC1 

 

 

 

O primeiro passo a realizar é o cálculo da velocidade de referência do vento para um terreno de tipo II 

a uma altura de 10m acima do solo, numa dada direção e numa dada época do ano, sendo esta dependente 

de 𝑉𝑏,0, do coeficiente de sazão, 𝐶𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛, e do coeficiente de direção, 𝐶𝑑𝑖𝑟. 

 

𝑉𝑏 = 𝑉𝑏,0 × 𝐶𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 × 𝐶𝑑𝑖𝑟 (7.12) 

 

 

Segundo o anexo nacional, para ambos os valores dos coeficientes, é recomendado a utilização do valor 

1.0. Caminha pertence à zona B, portanto, 𝑉𝑏,0 é de 30 m/s. 

 

𝑉𝑏 = 30 𝑚/𝑠 (7.13) 

 

 

Zona 𝑽𝒃,𝟎 (m/s) 

A 27 

B 30 
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Com este valor é possível obter a velocidade média do vento, 𝑉𝑚, que vai depender também de dois 

coeficientes: o coeficiente de rugosidade do terreno, 𝐶𝑟(𝑧), e o coeficiente de orografia, 𝐶0(𝑧) 

O 𝑧 máximo da estrutura é 5 metros, sendo esta a cota de topo da estrutura relativamente ao ZH. 

 

𝐶𝑟(𝑧) = 𝐾𝑟 × ln (
𝑧

𝑧0
) , 𝑠𝑒 𝑧𝑚𝑖𝑛 < 𝑧 < 200𝑚 (7.14) 

𝐶𝑟(𝑧) = 𝐶𝑟(𝑚𝑖𝑛), 𝑠𝑒 𝑧 < 𝑧𝑚𝑖𝑛 (7.15) 

 

Onde: 

𝐶𝑟(𝑧) é coeficiente de rugosidade em função de z 

𝐾𝑟 é o coeficiente de terreno dependente do comprimento de rugosidade 𝑧0 

𝑧 é a cota máxima da estrutura 

𝑧0 é o comprimento de rugosidade 

 

𝐾𝑟  é calculado pela seguinte expressão: 

 

𝐾𝑟  = 0.19 ∗ (
𝑧0
𝑧0,𝐼𝐼⁄ )0.07 (7.16) 

 

 

Em que: 

 𝑧0,𝐼𝐼 - Comprimento de rugosidade para terrenos do tipo II. 

 

Os valores de 𝑧0 e 𝑧𝑚𝑖𝑛 retiram-se a Tabela 6 do EC1 e são dependentes da categoria da região: 

 

Tabela 7 - Categorias e parâmetros do terreno. 
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Como tal, a zona de Caminha é de categoria 0 e tem 𝑧0 de 0.003m e 𝑧𝑚𝑖𝑛 de 1m. 

Com estes valores é possível concluir que: 

 

𝐾𝑟 = 0.156 (7.17) 

𝐶𝑟(𝑧) = 1.158 (7.18) 

 

Quanto ao coeficiente de orografia, o anexo nacional aconselha a utilização do valor 1.0. 

Assim, 

 

𝐶𝑚 = 34.727 𝑚/𝑠 (7.19) 

 

Depois de calculada a velocidade média do vento já se torna viável o cálculo da pressão do vento, tendo 

em conta a densidade do ar, a turbulência e a altura. 

 

𝑞
𝑝
(𝑧) = [1 + 7 × 𝐼𝑣(𝑧)] ×

1

2
× 𝜌 × 𝑣𝑚

2 
(7.20) 

 

 

onde: 

𝑞𝑝(𝑧) é a pressão dinâmica de pico à altura z 

𝐼𝑣(𝑧) é o índice de turbulência à altura z 

𝜌 é a massa volúmica do ar (1.25 kg/m3) 

𝑣𝑚 é a velocidade média do vento 

 

Para calcular a intensidade de turbulência Iv(z), o EC1 faculta as seguintes fórmulas: 

 

𝐼𝑣(𝑧)  =
𝐾𝐼

𝐶0(𝑧) ∗ 𝑙𝑛(
𝑧
𝑧0⁄ )

, 𝑠𝑒 𝑧𝑚𝑖𝑛 < 𝑧 < 200 (7.21) 

𝐼𝑣(𝑧)  = 𝐼𝑣(𝑧𝑚𝑖𝑛) , 𝑠𝑒 𝑧 < 𝑧𝑚𝑖𝑛 (7.22) 

 

Em que: 

𝐼𝑣(𝑧) é a intensidade de turbulência à altura z 

𝐾𝐼 é o coeficiente de turbulência, cujo anexo nacional aconselha o valor de 1.0 

𝐶0(𝑧) é o coeficiente de orografia à altura z, cujo anexo nacional aconselha o valor de 1.0 

𝑧 é a altura máxima da estrutura 

𝑧0 é o comprimento de rugosidade 
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Utilizando os valores que foram mencionados em cima, resulta: 

 

𝑞
𝑝
(𝑧) = 1.465 𝑘𝑃𝑎 (7.23) 

 

Para finalizar a definição da ação do vento é necessário que se tenha em conta o coeficiente de força 

(𝐶𝑓𝑥) proveniente da forma do tabuleiro da ponte, neste caso, da plataforma. 

 

A definição de 𝐶𝑓𝑥 depende da forma geométrica da plataforma e para que se obtenha o valor final é 

necessário que se conheçam as variáveis 𝑏, que é a largura do tabuleiro e 𝑑𝑡𝑜𝑡, a altura total da projeção 

que recebe a ação do vento. Note-se que 𝑑𝑡𝑜𝑡 é a máxima altura que o tabuleiro pode ter, podendo assim 

incluir veículos. Para este caso, 𝑑𝑡𝑜𝑡 é 3.5m. 

 

 

Gráfico 4 - Coeficiente de força, em função das dimensões do tabuleiro. 

 

Visto que a largura do tabuleiro é de 6m,  

 

𝑏
𝑑𝑡𝑜𝑡
⁄ = 1.71 (7.24) 

 

Através do gráfico conclui-se que 𝐶𝑓𝑥,0 é aproximadamente 2. 

Segundo o EC1, 

 

𝐶𝑓𝑥 = 𝐶𝑓𝑥,0 (7.25) 

 

Para finalizar, a pressão de cálculo exercida é dada pela expressão: 

 



Ponte Rodoviária sobre o Rio Minho 

  

72                                 

𝑓
𝑤
(𝑧) = 𝑞

𝑝
(𝑧) × 𝐶𝑓𝑥 (7.26) 

 

Resultando, 

 

𝑓
𝑤
(𝑧) = 2.93 𝑘𝑃𝑎 (7.27) 

 

Dado que a solução é vazada, é mais interessante transformar esta pressão numa carga linear e, para tal, 

multiplica-se pela dimensão transversal à barra, no plano de projeção que recebe a ação do vento. 

No caso dos pilares tubulares circulares, é necessário que se utilize um coeficiente de força que adapte 

a pressão do vento, de acordo com o coeficiente aerodinâmico relacionado com a forma e com o material 

com que este é construído. Segundo o EC1, parte 1-4, o coeficiente de força é calculado da seguinte 

forma: 

 

𝑐𝑓 = 𝑐𝑓,0 × ψλ (7.28) 

 

em que: 

𝑐𝑓 é o coeficiente de força; 
𝑐𝑓,0 é o coeficiente de força para cilindros sem escoamento livre em torno da extremidade; 
ψλ é o coeficiente de efeitos de extremidade. 

No entanto, considerar o coeficiente de força de valor unitário é conservativo, admitindo que o aerodi-

namismo de uma secção é igual ao de uma superfície plana. 

É significativo também que se modele a ação do vento quando a ponte transporta um autocarro. A forma 

mais simples de o fazer é transformar a pressão em cargas pontuais no local onde ficam as rodas e 

calcular as resultantes verticais provocadas pelo momento que o vento provoca no centro de gravidade 

do autocarro.. Por simplificação considera-se que a ação horizontal do vento é distribuída igualmente 

pelas 6 rodas do autocarro. 

O autocarro utilizado para a modelação da carga móvel, um Mercedes-Benz Travego L tem 14.92 metros 

de comprimento e 3.355 metros de altura. Assim, o valor da força em cada roda provocada pelo vento é 

dado pela multiplicação da área sobre a qual se projeta o vento por um coeficiente de forma (neste caso 

igual a um porque o ângulo entre o vento e o plano é de 90 graus) e pela pressão exercida pela ação para 

aquela zona, dividido pelo número de rodas. A ação do vento provoca um momento no centro de gravi-

dade do autocarro que é transformado num binário de ações verticais nas rodas. 

O binário, como se pode ver na Figura 7.6 é de 155.19 kN.m, resultante do produto da pressão 𝑓𝑤 pela 

área lateral do autocarro e pela distância do centro de gravidade à base das rodas, influenciado pelo 

coeficiente de forma, que para este caso é 1.0, porque se considera que o vento atua perpendicularmente 

à superfície do veículo.  

Este binário é equilibrado por um par de forças aplicadas nas rodas de valor inverso uma da outra e 

obtém-se através da divisão do momento pela distância entre os dois pontos de aplicação das forças, 

resultando, um par de forças de 60.86 kN.  
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𝐹ℎ/𝑟𝑜𝑑𝑎 =
𝐴 × 𝑓𝑤(𝑧) × 𝑐𝑓

𝑛𝑟𝑜𝑑𝑎𝑠
 (7.29) 

𝑀𝑏𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑜 = 𝐴 × 𝑓𝑤(𝑧) × 𝑐𝑓 × ℎ𝐶𝐺  (7.30) 

𝐹𝑏𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑜/𝑟𝑜𝑑𝑎 =
𝑀𝑏𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑜

𝑑𝑝𝑛𝑒𝑢𝑠 × 𝑛𝑟𝑜𝑑𝑎𝑠
 (7.31) 

Em que: 

𝐹ℎ/𝑟𝑜𝑑𝑎 – Força horizontal que o vento provoca em cada roda 

𝑀𝑏𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑜 – Momento binário provocado pela ação do vento 

𝐴 – Área lateral do autocarro (majorada, visto que foi considerada a altura total) 

ℎ𝐶𝐺 – Altura do centro de gravidade; 

𝐹𝑏𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑜/𝑟𝑜𝑑𝑎 – Força vertical que se exerce em cada uma das rodas do autocarro, provocada pelo biná-

rio 

𝑑𝑝𝑛𝑒𝑢𝑠 – Distância entre centros de gravidade dos pneus 

𝑛𝑟𝑜𝑑𝑎𝑠 – Número de rodas que cada lado do autocarro possui 

Note-se que existem 3 rodas de cada lado do autocarro e estas forças são distribuídas igualmente por 

cada uma delas. 

Portanto, cada roda do lado onde o vento embate no autocarro sofre um alívio de 20.29 kN e cada roda 

do lado contrário ao qual o vento embate sofre uma ação vertical descendente de mesmo valor. 

 

Figura 7.6 - Esquema das ações do vento e respetivas reações 

O local mais desfavorável para a ação do vento é colocando o autocarro de forma a que esteja encostado 

à margem da plataforma oposta àquela de onde vem o vento. 

Assim, 𝐹ℎ/𝑟𝑜𝑑𝑎 tem o valor de 24.44 kN e 𝐹𝑏𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑜/𝑟𝑜𝑑𝑎 de ± 20.29 kN, dependendo do lado em que 

a roda está, como se vê no esquema da Figura 7.6. 

O esquema que explica a posição do autocarro na modelação deste caso é o apresentado na Figura 7.7. 
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Figura 7.7 - Posição do autocarro na plataforma, para a modelação do efeito mais desfavorável do vento. 

 

Os valores dos coeficientes de redução associados à ação do vento numa ponte segundo o Eurocódigo 1 

são: 

 ψ0=0.60 

 ψ1=0.20 

 ψ2=0 

 

 Temperatura (10) 

As variações de temperatura, em estruturas hiperestáticas como esta, provocam esforços axiais e de 

flexão que podem ser consideráveis. O EC1, parte 1-5 apresenta a metodologia de cálculo a utilizar pra 

a definição das temperaturas a modelar, consoante o tipo de ação, a zona onde a construção é feita, entre 

muitos outros fatores. 

No caso das variações uniformes, só faz sentido avaliarem-se os seus efeitos nas vigas, porque no caso 

dos módulos de transporte, os rolamentos permitem a extensão, sem que se criem esforço. Segundo a 

resistência dos materiais, a extensão longitudinal provocada por uma ação de temperatura é a seguinte: 

 

𝛥𝐿 = 𝛼 × 𝑡 × 𝐿 (7.32) 

 

em que: 

𝛥𝐿 é a extensão ou contração em metros provocada pela temperatura 

𝛼 é o coeficiente de dilatação térmica do material, em ºC-1 

𝑡 é a temperatura, em ºC 

𝐿 é o comprimento da peça em análise 
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Para o betão, o coeficiente de dilatação térmica é de 10-5 ºC-1. O Rio Minho no inverno tem a água a 

uma temperatura aproximada de 12ºC, enquanto no verão, a água pode atingir os 22ºC. Assim, o dife-

rencial de temperaturas, que provoca a variação do comprimento é de 10 ºC. Visto que as vigas têm 12 

metros, a variação de comprimento associada a fenómenos de temperatura nestes elementos é a seguinte: 

 

𝛥𝐿 = 0.0012 𝑚 (7.33) 

 

O resultado acima obtido prevê que, numa hipotética situação em que haveria liberdade total de expan-

são e contração para a peça, se pudessem obter cerca de 14 centímetros de variação de comprimento 

entre picos máximo e mínimo de temperatura de água. O esforço axial que esta variação de comprimento 

provoca, para este caso 

𝑁 =
∆𝐿 × 𝐸 × 𝐴

𝐿
 (7.34) 

 

 

Como existem 117 vigas independentes para que se vençam os 1.41 kms de extensão da pontes, este 

valor de 14 cm é dividido pelo número de vigas de forma igual, resultando uma variação de 0.12 cm por 

viga sendo possível concluir que o esforço que este fenómeno induz na estrutura é quase insignificante.  

Para a avaliação das ações da temperatura na plataforma, começa-se por definir o tipo de estrutura, sendo 

do Tipo I, dado que é feita de aço. 

O passo seguinte é a definição, segundo o anexo nacional do Eurocódigo mencionado para esta situação, 

das temperaturas do ar máxima e mínima, obtendo-se, para a zona de Caminha, 40ºC e 0ºC, respetiva-

mente. Através da Gráfico 7.8 é possível concluir que as temperaturas uniformes máxima e mínima, de 

acordo com a figura seguinte, retirada do EC1, parte 1-5. 
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Gráfico 5 - Correlação entre a temperatura mínima/máxima do ar à sombra (T𝑚𝑖𝑛 e T𝑚𝑎𝑥) e a componente de vari-

ação uniforme de temperatura mínima/máxima em pontes (T𝑒,𝑚𝑖𝑛 e T𝑒,𝑚𝑎𝑥), retirada do Eurocódigo. 

 

Resultando os valores de T𝑒,𝑚𝑖𝑛 e T𝑒,𝑚𝑎𝑥 de -3ºC e 56 ºC, respetivamente. 

A variação uniforme da temperatura depende naturalmente da temperatura a que a ponte se encontra que 

segundo o Anexo Nacional, se considera 15ºC, na falta de melhor informação. 

Como tal, a amplitude de contração máxima de componente de variação uniforme de temperatura da 

ponte, ΔT𝑁,𝑐𝑜𝑛, é dada por: 

 

ΔT𝑁,𝑐𝑜𝑛 = T0 − T𝑒,𝑚𝑖𝑛 = 15 − (−3) = 18°C (7.35) 

 

 

A mesma amplitude agora adaptada à dilatação é dada por: 

 

ΔT𝑁,𝑐𝑜𝑛 = T𝑒,𝑚𝑎𝑥 − T0 = 56 − 15 = 41°C (7.36) 

 

 

Quando se estudam as variações diferenciais de temperatura, estas são dependentes do tipo de tabuleiro 

que a ponte tem. 

Segundo o EC1, para tabuleiros de aço, os valores corretos a utilizar para pontes são de 18ºC e 13 ºC, 

para ΔT𝑀,ℎ𝑒𝑎𝑡 e ΔT𝑀,𝑐𝑜𝑜𝑙, respetivamente. 
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É ainda necessário corrigir estes valores de acordo com a impermeabilização que o tabuleiro tem. Dado 

que não existe revestimento nem impermeabilização, os valores são minorados com um fator de 0.7 para 

os casos em que a superfície superior é mais quente que a inferior e de 0.9 quando o contrário se verifica. 

Como tal, resulta ΔT𝑀,ℎ𝑒𝑎𝑡 de 12.6ºC e ΔT𝑀,𝑐𝑜𝑜𝑙 de 11.7ºC, sendo o diferencial de temperatura de 0.90ºC 

entre a face superior e inferior. 

 

Os coeficientes de redução associados à ação da temperatura são os seguintes: 

 ψ0=0.60 

 ψ1=0.60 

 ψ2=0.50 

 

 Sismo (11) 

Dada a zona onde está localizada a ponte, no extremo Norte do país, dada a altura da estrutura e o 

material que se utiliza na sua conceção, não é necessário que se tenham em conta os fenómenos sísmicos 

aquando do dimensionamento. 

 

 

 

Tabela 8 - Resumo das ações atuantes na estrutura da plataforma. 

Ação Tipo de Ação Zona de Aplicação Valor 

Peso Próprio (1) Permanente Toda a Estrutura Gerado pelo Software 

Gradil (2) Permanente Toda a Malha Metálica Sup. 1.28 kN/m² 

Elementos de Propulsão (3) Permanente  Locais da Malha Metálica Inf. 6.54 kN/m² 

Guarda de Bordo (4) Permanente Perímetro da Malha Metálica Sup. 2 kN/m 

Carga Móvel (5) Variável C.G. Malha Metálica Sup. Esquema em Cima 

Força de Inércia (6) Variável  C.G. da Malha Metálica Sup. 15 kN 

Força Pilares - Rio (7) Variável Pilares 2.188 kN/m 

Força Corrente - Pilares (8) Variável Pilares 0.043 kN/m 

Vento (9) Variável Toda a Estrutura Variável  

Temperatura (10) Variável Toda a Estrutura Ver Tópico da Ação 

Temperatura (11) Acidental - - 

 

 

7.2.5. COMBINAÇÕES 

 

 Estado Limite Último – ELU 

O ELU visa prevenir a rotura estrutural e, para tal, majoram-se as ações e minoram-se as propriedades 

dos materiais da estrutura.  
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Existem 3 tipos de ações para o ELU: as permanentes (G), que englobam o peso próprio e as restantes 

cargas permanentes que estão fixas ao edifício (como as guardas, motores, gradil, etc.), as variáveis (Q) 

que estão relacionadas com as sobrecargas que possam ser introduzidas pela utilização da ponte, o vento 

ou as ações da temperatura e as acidentais (A), como os sismos, cheias demasiado intensas entre outros. 

As ações variáveis para esta combinação estão sujeitas a um de três coeficientes possíveis, os ψi, que 

estão relacionados com a probabilidade de ocorrência destas ações em simultâneo. 

O valor de cálculo dos esforços para ELU é obtido pela seguinte fórmula: 

 

𝑆𝑒𝑑 =∑𝛾𝐺 × 𝐺𝑘𝑖 + [𝑄𝑘𝑖 +∑𝜓0 × 𝑄𝑘𝑖]

𝑚

𝑖=2

 
(7.37) 

 

E, se for considerada a ação acidental: 

 

𝑆𝑒𝑑 =∑𝐺𝑘𝑖 + 𝐴 (7.38) 

 

Foram criadas duas combinações de ELU para que se possam reproduzir o melhor possível dois mo-

mentos diferentes de operação da ponte: aquela em que a plataforma se encontra parada e a situação em 

que o módulo de transporte está em movimento. 

 

Então, a combinação ELU 1 contempla o caso em que a plataforma está parada e o veículo pesado está 

a entrar, seguido do arranque da ponte, o que sobrepõe também as forças de inércia dos veículos colo-

cados sobre a mesma. (ver a Tabela 8). 

 

Tabela 9 - Cargas da combinação ELU 1 

Tipo de Ação γ Ação Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Permanente (G) 1.35 Peso Próprio (1) - - - 

Permanente (G) 1.35 Gradil (2) - - - 

Permanente (G) 1.35 Elementos de propulsão (3) - - - 

Permanente (G) 1.35 Guarda de Bordo (4) - - - 

Variável (Q) 1.35 Carga Móvel (5) 0.75 0.75 0 

Variável (Q) 1.5 Força de Inércia (6) 0.75 0.75 0 

Variável (Q) 1.5 Força Corrente - Pilares (8) 0.30 0.20 0 

Variável (Q) 1.5 Vento (9) 0.60 0.20 0 

Variável (Q) 1.5 Temperatura (10) 0.60 0.60 0.50 
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Já a combinação denominada de ELU 2 aborda a situação em que o veículo pesado está imóvel e a 

módulo em movimento. (ver a Tabela 9). 

 

Tabela 10 - Cargas da combinação ELU2 

Tipo de Ação γ Ação Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Permanente (G) 1.35 Peso Próprio (1) - - - 

Permanente (G) 1.35 Gradil (2) - - - 

Permanente (G) 1.35 Elementos de Propulsão (3) - - - 

Permanente (G) 1.35 Guarda de Bordo (4) - - - 

Variável (Q) 1.5 Peso do Veículo a Transportar (5) 0.75 0.75 0 

Variável (Q) 1.5 Força Pilares -Rio (7) 0.30 0.20 0 

Variável (Q) 1.5 Força Corrente - Pilares (8) 0.30 0.20 0 

Variável (Q) 1.5 Vento (9) 0.60 0.20 0 

Variável (Q) 1.5 Temperatura (10) 0.60 0.60 0.50 

 

A modelação das combinações foi realizada de forma automática pelo software de cálculo estrutural, 

numa ferramenta denominada de Automatic Combinations, no menu Loads, que calcula segundo os pa-

râmetros do Eurocódigo, representada na Figura 7.8. 

 

 

Figura 7.8 - Menu que cria as combinações segundo as normas do Eurocódigo de forma automática, do software 
de cálculo Robot Structural Analysis. 

 

 

 Estado Limite de Utilização – SLS 

O dimensionamento também tem em conta o estado limite de utilização, que abrange as combinações 

característica, frequente e quase-permanente, para que se assegurem os requisitos de utilização para que 

a estrutura transmita conforto e segurança aos seus utilizadores. 
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Os esforços para a combinação característica são dados por: 

 

𝑆𝑐𝑐 =∑𝐺𝑘𝑖 + 𝑄𝑘𝑖 + [∑𝜓0𝑖 × 𝑄𝑘𝑖]

𝑛

𝑖=2

 
(7.39) 

 

A combinação frequente é obtida pela fórmula: 

 

𝑆𝑐𝑓 =∑𝐺𝑘𝑖 +𝜓1𝑖 × 𝑄𝑘𝑖 + [∑𝜓2𝑖 × 𝑄𝑘𝑖]

𝑛

𝑖=2

 
(7.40) 

 

Já a combinação mais usual, a quase permanente, obtém-se pela equação: 

 

𝑆𝑐𝑞𝑝 =∑𝐺𝑘𝑖 + [∑𝜓2𝑖

𝑛

𝑖=1

× 𝑄𝑘𝑖] 
(7.41) 

 

A condição de controlo de flechas que o Eurocódigo exige, para o Estado Limite de Utilização, não é 

verificável para este caso, visto que não existem vãos grandes na ponte, apenas pequenos vãos entre 

pilares do transportador, cuja flecha não causa desconforto ou insegurança ao passageiro. 

 

Nas equações acima descritas, 𝐺𝑘𝑖 e 𝑄𝑘𝑖 são os valores característicos das ações permanentes e variáveis, 

respetivamente. Mais especificamente, 𝑄𝑘1 é o valor da ação variável base, para aquela combinação e 

γG e γQ são os valores dos coeficientes de segurança que os seus índices referem. Já os valores 𝜓0𝑖, 𝜓1 e 

𝜓2 são os coeficientes de cálculo associados à probabilidade das ações variáveis ocorrerem em simultâ-

neo, para o ELU. 

 

7.3. METODOLOGIA DE CÁLCULO DO DIMENSIONAMENTO DAS SECÇÕES AO ELU 

 

O dimensionamento das estruturas metálicas é realizado, respeitando as normas e critérios que o Euro-

código 3, destinado a projetar estruturas metálicas, consoante as normas adequadas. 

A metodologia, a utilizar é a seguinte: 

 Classificação das secções transversais; 

 Determinação da capacidade resistente das secções; 

 Determinação da capacidade resistente dos elementos à encurvadura; 

 Determinação da capacidade resistente dos elementos à encurvadura lateral; 

 Determinação da capacidade resistente dos elementos em flexão composta com compressão. 

 

7.3.1. CLASSIFICAÇÃO DAS SECÇÕES TRANSVERSAIS 
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É através do EC3, parte 1-1 que se classificam as secções transversais dos elementos comprimidos, cujo 

objetivo é determinar se a capacidade resistente e de deformação são condicionadas pela ocorrência de 

encurvadura lateral. 

A classificação é feita segundo 4 classes: 

 Classe 1 (C1): secções capazes de aguentar elevadas deformações ao ponto de plastificar, atin-

gindo, como capacidade resistente, o momento resistente plástico. O dimensionamento destes 

elementos é feito mediante uma análise plástica; 

 Classe 2 (C2): secções com capacidade de deformação inferior à classe anterior, mas ainda 

assim suficiente para que se dimensione com uma análise também plástica. Nestes casos, é a 

encurvadura lateral que limita a encurvadura local. 

 Classe 3 (C3): secções cuja instabilidade acontece antes da plastificação, sendo a metodologia 

de cálculo abordada aquela que utiliza uma análise elástica da secção; 

 Classe 4 (C4): secções extremamente esbeltas que instabilizam antes que se atinjam as suas 

capacidades resistentes elásticas. É possível dimensionar estes casos através do cálculo com os 

parâmetros elásticos, caso se trabalhe com a secção efetiva. 

 

As variáveis que interessam para a determinação do cálculo das secções são os esforços nas peças, a 

esbelteza de cada uma das partes das secções e as condições restritivas de fronteira.  

A classificação atribuída à secção é a correspondente à classificação mais elevadas das suas partes, 

quando analisadas individualmente. 

O aço utilizado para a plataforma foi o S355, com tensão de cedência de 355 MPa. 

O EC3, parte 1-1 apresenta Tabelas 10, 11 e 12, nas quais o projetista se baseia para classificar os 

elementos. 
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Tabela 11 - Limites máximos de relações largura - espessura para componentes internos comprimidos. 
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Tabela 12 - Limites máximos de relações largura - espessura para componentes externos comprimidos 
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Tabela 13 - Limites máximos de relações largura - espessura para outros componentes comprimidos. 

 

 

Os elementos tracionados são sempre do tipo C1. 

 

7.3.2. CAPACIDADE RESISTENTE DAS SECÇÕES TRANSVERSAIS 

 

7.3.2.1. Resistência na direção axial 

 

A resistência ao esforço axial de uma secção metálica tem que ser superior ao esforço atuante. Para o 

caso das trações essa condição traduz-se pela seguinte fórmula: 

 

𝑁𝑒𝑑 ≤ 𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑑 =
𝐴 × 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 (7.42) 
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Para o caso em que a secção é furada: 

𝑁𝑒𝑑 ≤ 𝑚𝑖𝑛

{
 
 

 
 𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑑 =

𝐴 × 𝑓𝑦

𝛾𝑀0

𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑑 =
0.9 × 𝐴𝑛𝑒𝑡 × 𝑓𝑢

𝛾𝑀2

 

 

(7.43) 

 

Nas secções sujeitas à compressão, as condições a verificar são as seguintes: 

 C1, C2 ou C3: 

 

𝑁𝑒𝑑 ≤ 𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑑 =
𝐴 × 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 (7.44) 

 

 C4: 

 

𝑁𝑒𝑑 ≤ 𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑑 =
𝐴𝑒𝑓𝑓 × 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 

 

(7.45) 

em que: 

𝑁𝑒𝑑 – Esforço axial atuante 

𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑑 – Esforço axial resistente 

𝐴 – Área da secção transversal 

𝐴𝑛𝑒𝑡 – Área útil da secção transversal 

𝐴𝑒𝑓𝑓 – Área da secção transversal efetiva 

𝑓𝑦 – Tensão de cedência 

𝑓𝑢 – Tensão última 

𝛾𝑀0 e 𝛾𝑀2– Coeficientes parciais de segurança 

 

7.3.2.2. Resistência ao corte na direção transversal 

 

Os esforços transversos também representam uma ameaça à estrutura e, como tal, é necessário que se 

cumpram as seguintes condições: 

 C1 ou C2: 

 

𝑉𝑒𝑑 ≤ 𝑉𝑝𝑙,𝑟𝑑 =
𝐴𝑣 × 𝑓𝑦

√3 × 𝛾𝑀0
 

 

(7.46) 

 

 C3 ou C4: 

 

𝜏𝑒𝑑 =
𝑉𝑒𝑑 × 𝑆

𝐼 × 𝑡
≤

𝑓𝑦

√3 × 𝛾𝑀0
 

 

(7.47) 

 

em que: 
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𝑉𝑒𝑑 – Esforço transverso atuante 

𝑉𝑝𝑙,𝑟𝑑 – Esforço transverso resistente plástico 

𝐴𝑣 – Área resistente ao esforço transverso 

𝑓𝑦 – Tensão de cedência 

𝑆 – Momento estático, relativamente ao eixo principal da secção 

𝐼 – Momento de inércia da secção 

𝑡 – Espessura no ponto em estudo 

𝛾𝑀0 – Coeficiente parcial de segurança 

 

7.3.2.3. Resistência à flexão 

 

A flexão também pode provocar danos estruturais que têm que ser evitados, através das seguintes limi-

tações: 

 C1 ou C2: 

 

𝑀𝑒𝑑  ≤ 𝑀𝑝𝑙,𝑟𝑑 =
𝑊𝑝𝑙 × 𝑓𝑦 

𝛾𝑀0
 (7.48) 

 

 C3: 

 

𝑀𝑒𝑑 ≤ 𝑀𝑒𝑙,𝑟𝑑 =
𝑊𝑒𝑙,𝑚𝑖𝑛 × 𝑓𝑦 

𝛾𝑀0
 (7.49) 

 

 C4: 

 

𝑀𝑒𝑑 ≤ 𝑀𝑒𝑓𝑓,𝑟𝑑 =
𝑊𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑖𝑛 × 𝑓𝑦 

𝛾𝑀0
 (7.50) 

 

em que: 

 

𝑀𝑒𝑑 – Momento atuante 

𝑀𝑝𝑙,𝑟𝑑 – Momento plástico resistente da secção 

𝑀𝑒𝑙,𝑟𝑑 – Momento elástico resistente da secção 

𝑀𝑒𝑓𝑓,𝑟𝑑 – Momento elástico resistente da secção efetiva 

𝑊𝑝𝑙 - Módulo de flexão plástico da secção 

𝑊𝑒𝑙,𝑚𝑖𝑛 – Módulo de flexão elástico mínimo da secção 

𝑊𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑖𝑛 - Módulo de flexão elástico mínimo da secção efetiva 

𝑓𝑦 - Tensão de cedência 

𝛾𝑀0 – Coeficiente parcial de segurança 

 

7.3.2.4. Interação entre momento fletor e esforço axial 

 

A simultaneidade dos dois esforços com naturezas diferentes vai influenciar o comportamento estrutural 

da peça, sendo assim necessário prestar atenção à interação entre o esforço normal e o momento resis-

tente. 
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As condições a cumprir são as que se enumeram em seguida; 

 C1 ou C2: 

 

𝑀𝑒𝑑 ≤ 𝑀𝑁,𝑦,𝑟𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑟𝑑 ×
1 − 𝑛

1 − 0.5 × 𝑎
, 𝑀𝑁,𝑦,𝑟𝑑 ≤ 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑟𝑑 

 

(7.51) 

 

 com: 

 𝑛 =
𝑁𝑒𝑑

𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑑 
; 

 𝑎 =
𝐴−2×𝑏×𝑡𝑓

𝐴
, 𝑎 < 0.5. 

 

  Para as secções em I ou H, a verificação é dispensável se: 

 

Interação axial – flexão em torno do eixo y: 

 

𝑁𝑒𝑑  ≤ 0.5 × 𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑑 

 

(7.52) 

𝑁𝑒𝑑 ≤
0.5 × ℎ𝑤 × 𝑡𝑤 × 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 (7.53) 

 

 

Interação axial – flexão em torno do eixo z: 

 

𝑁𝑒𝑑 ≤
ℎ𝑤 × 𝑡𝑤 × 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 (7.54) 

 

 C3 ou C4 

 

𝜎𝑒𝑑 =
𝑁𝑒𝑑
𝐴
+
𝑀𝑒𝑑

𝐼
× 𝑦 ≤ 𝑓𝑦 (7.55) 

 

em que: 

𝑀𝑒𝑑 – Momento atuante 

𝑀𝑁,𝑦,𝑟𝑑 – Momento resistente com interação entre esforço axial e flexão em torno de y 

𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑟𝑑 – Momento plástico resistente em torno de y 

𝑁𝑒𝑑 – Esforço axial atuante 

𝑁𝑝𝑙,𝑟𝑑 – Esforço axial resistente 

𝑏 – Largura da secção 

𝑡𝑓 – Espessura do banzo 

ℎ𝑤 – Altura da alma 

𝑡𝑤 – Espessura da alma 

𝐴 – Área da secção 

𝐼 – Momento de inércia da secção 

𝑦 – Coordenada y do ponto em estudo 

𝜎𝑒𝑑 – Tensão normal atuante 

𝑓𝑦 – Tensão de cedência 
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𝛾𝑀0 – Coeficiente parcial de segurança 

7.3.2.5. Interação entre o momento fletor e o esforço transverso 

 

O esforço transverso também influência a capacidade resistente da peça e, como tal, as seguintes condi-

ções têm de ser satisfeitas: 

 C1 ou C2: 

 

𝑀𝑒𝑑 ≤ 𝑀𝑉,𝑦,𝑟𝑑 =
[𝑊𝑝𝑙,𝑦 ×

𝜌 × 𝐴𝑤
2

4 × 𝑡𝑤
]

𝛾𝑀0
 , 𝑀𝑉,𝑦,𝑟𝑑 ≤ 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑟𝑑 

 

 

(7.56) 

 

É possível dispensar este cálculo se: 

 

 

𝑉𝑒𝑑 ≤ 0.5 × 𝑉𝑝𝑙,𝑟𝑑 (7.57) 

 

 C3 ou C4: 

 

 

Critério de Tresca: 

√𝜎𝑒𝑑
2 + 3 × 𝜏𝑒𝑑

2 ≤ 𝑓𝑦 (7.58) 

                               

 

em que: 

𝑀𝑒𝑑 – Momento fletor atuante 

𝑀𝑉,𝑦,𝑟𝑑 - Momento resistente com interação entre esforço transverso e flexão em torno de y 

𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑟𝑑 - Momento plástico resistente em torno de y 

𝑉𝑒𝑑 – Esforço transverso atuante 

𝑉𝑝𝑙,𝑟𝑑 – Esforço transverso plástico resistente 

𝑊𝑝𝑙,𝑦 - Módulo de flexão plástico da secção na direção y 

𝜌 – Coeficiente de redução 

𝐴𝑤 – Área da alma 

𝑡𝑤 – Espessura da alma 

𝜎𝑒𝑑 – Tensão normal atuante 

𝜏𝑒𝑑 – Tensão de corte atuante 

𝑓𝑦 – Tensão de cedência 

𝛾𝑀0 – Coeficiente parcial de segurança 

 

 

7.3.3. CAPACIDADE RESISTENTE DOS ELEMENTOS À ENCURVADURA 

 

A grande desvantagem das estruturas metálicas é a encurvadura, provocada pela esbelteza das peças. 

Para que se assegure o comportamento estrutural adequado destas estruturas é necessário que se cum-

pram as seguintes limitações: 
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 C1, C2 e C3: 

 

𝑁𝑒𝑑  ≤ 𝑁𝑏,𝑟𝑑 =
𝜒 × 𝐴 × 𝑓𝑦

𝛾𝑀1 
 

 

(7.59) 

 

 C4: 

 

𝑁𝑒𝑑 ≤ 𝑁𝑏,𝑟𝑑 =
𝜒 × 𝐴𝑒𝑓𝑓 × 𝑓𝑦

𝛾𝑀0 
 

 

(7.60) 

 

Para a definição de χ, é necessário que se siga a seguinte sequência: 

 Definição do comprimento de encurvadura nas direções y e z 

 Cálculo da esbelteza nas duas direções 

 

 

𝜆𝑦 =
𝐿𝑦

𝑖𝑦
 ;  𝜆𝑧 =

𝐿𝑧
𝑖𝑧

 (7.61) 

 

 Definição da esbelteza crítica 

 

𝜆𝑐𝑟 = 93.9 × 𝜀 , 𝜀 = √
235

𝑓𝑦
 

(7.62) 

 

 Cálculo da esbelteza normalizada 

C1, C2 ou C3: 

 

λ̅ =
máx(𝜆𝑦; 𝜆𝑧)

𝜆𝑐𝑟
 (7.63) 

 

C4: 

 

λ̅ =
máx(𝜆𝑦; 𝜆𝑧)

𝜆𝑐𝑟
× √

𝐴𝑒𝑓𝑓

𝐴
 

(7.64) 

 

 

 

 

 

 

 Definir o fator de imperfeição, α 

 
Tabela 14 - Fator de imperfeição para as curvas de encurvadura 
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A curva de encurvadura é definida pela Tabela 14. 

 
Tabela 15 - Curvas de encurvadura em função da secção transversal. 

 
 

 Determinar 𝜑: 

 

𝜑 = 0.5[1 + 𝛼 × (λ̅ − 0.2) + λ̅2] (7.65) 

 

 Determinar χ 

 

𝜒 =
1

𝜑 + √𝜑2 − λ̅2
 

 

(7.66) 

em que: 

𝑁𝑒𝑑 – Esforço axial atuante 

𝑁𝑏,𝑟𝑑– Esforço axial atuante, reduzido pela encurvadura 

χ – Coeficiente de redução para a encurvadura 

𝐴 – Área da secção transversal 



Ponte Rodoviária sobre o Rio Minho 
 

  91 

𝐴𝑒𝑓𝑓 – Área da secção transversal efetiva 

𝜆𝑦 – Esbelteza na direção y 

𝜆𝑧 - Esbelteza na direção z 

𝑖𝑦 – Raio de giração na direção y 

𝑖𝑧 - Raio de giração na direção z 

𝐿𝑦 – Comprimento de encurvadura na direção y 

𝐿𝑧 - Comprimento de encurvadura na direção z 

𝜆𝑐𝑟 – Esbelteza crítica 

λ̅ – Esbelteza normalizada 

𝛼 – Fator de imperfeições 

𝑓𝑦– Tensão de cedência 

𝛾𝑀1  – Coeficiente parcial de segurança 

 

7.3.4. CAPACIDADE RESISTENTE DOS ELEMENTOS À ENCURVADURA LATERAL 

 

 A possibilidade de a resistência à encurvadura causada pela interação entre esforço de torção e de flexão 

ser inferior à resistência por flexão em secções abertas fletidas em torno do seu eixo principal é uma 

realidade que o Eurocódigo visa prevenir de acordo com a seguinte condição. 

 

𝑀𝑒𝑑 ≤ 𝑀𝑏,𝑟𝑑 = χ 𝐿𝑇 ×𝑊𝑦 ×
𝑓𝑦

𝛾𝑀1
 

 

(7.67) 

 

Para tal, é necessário que se determine χ 𝐿𝑇: 

 Determinação de 𝑀𝑐𝑟: 

 

𝑀𝑐𝑟 = 𝑐1 ×
𝜋2 × 𝐸 × 𝐼𝑧

(𝑘 × 𝐿)2
× {[(

𝑘

𝑘𝑤
)
2

×
𝐼𝑤

𝐼𝑧
+
(𝑘 × 𝐿)2 × 𝐺 × 𝐼𝑡
𝜋2 × 𝐸 × 𝐼𝑧

+ [𝑐2 × 𝑧𝑔 − 𝑐3 × 𝑧𝑗]
2
]

0.5

− [𝑐2 × 𝑧𝑔 − 𝑐3 × 𝑧𝑗]} 

 

(7.67) 

 

 

 

 

 Cálculo da esbelteza lateral,  λ̅𝐿𝑇: 

 

λ̅𝐿𝑇 = √
𝑊𝑦 × 𝑓𝑦

𝑀𝑐𝑟

 

 

 

(7.69) 
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 Determinar o fator de imperfeição, 𝛼𝐿𝑇: 

 
Tabela 16 - Curvas de encurvadura recomendadas, consoante a secção transversal. 

 
 

   Tabela 17 – Fator de imperfeição recomendado para as curvas de encurvadura. 

 
 

 

 Determinação de 𝜑𝐿𝑇: 

 

𝜑𝐿𝑇 = 0.5 × [1 + 𝛼𝐿𝑇(λ̅𝐿𝑇 − 0.2) + λ̅𝐿𝑇
2
] 

 

(7.70) 

 

 Determinação de χ𝐿𝑇: 

 

χ
𝐿𝑇 =

1

𝜑𝐿𝑇 +√𝜑𝐿𝑇
2 − λ̅𝐿𝑇

2

 

 

(7.71) 

 

em que: 

𝑀𝑒𝑑 – Momento fletor atuante 

𝑀𝑏,𝑟𝑑– Momento fletor resistente, reduzido pela encurvadura lateral 

𝑀𝑐𝑟 – Momento crítico 

𝑊𝑦 – Módulo flexão adequado à classe da secção em estudo 
χ
𝐿𝑇 - Coeficiente de redução para a encurvadura lateral 

λ̅ – Esbelteza normalizada 

𝛼 – Fator de imperfeição de encurvadura 

𝑐1, 𝑐2, 𝑐3 – Parâmetros relacionados com os diagramas de momentos fletores e com as condições de 

apoio 

𝐸 – Módulo de Young 

𝐼𝑧 – Momento de inércia em torno do eixo z 

𝐼𝑤 – Constante de empenamento 

𝐼𝑡 – Constante de torção uniforme 

𝑘, 𝑘𝑤 – Fatores associados às condições de apoio e ao comprimento efetivo dos elementos. Normal-

mente, opta-se pelo valor 1, por ser conservativo 

𝐿 – Comprimento entre secções do elemento que estão lateralmente contraventada 
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𝐺 – Módulo de distorção 

𝑧𝑎 – Coordenada do centro de corte da secção relativamente ao centro de gravidade da secção 

𝑧𝑠 – Coordenada do ponto de aplicação da carga relativamente ao centro de gravidade da secção 

𝑧𝑔 – (𝑧𝑎 − 𝑧𝑠) 

𝑧𝑗 – Parâmetro que traduz a simetria da secção. 0 nos casos em que a secção é simétrica 

𝑓𝑦 – Tensão de cedência 

𝛾𝑀1 – Coeficiente parcial de segurança 

 

7.3.5. CAPACIDADE RESISTENTE DOS ELEMENTOS À FLEXÃO COMPOSTA COM COMPRESSÃO 

 

As condições que visam prevenir a rotura devido à flexão composta, facultadas pelo Eurocódigo são as 

seguintes: 

 

 yy: 
 

𝑁𝑒𝑑
χ
𝑦 × 𝑁𝑟𝑘
𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑦𝑦 ×
𝑀𝑦,𝑒𝑑 + ∆𝑀𝑦,𝑒𝑑

χ
𝐿𝑇 ×𝑀𝑦,𝑟𝑘

𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑦𝑧 ×
𝑀𝑧,𝑒𝑑 + ∆𝑀𝑧,𝑒𝑑

𝑀𝑧,𝑟𝑘

𝛾𝑀1

≤ 1 

 

 
(7.72) 

 

 zz: 
 
 

𝑁𝑒𝑑
χ
𝑧 × 𝑁𝑟𝑘
𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑧𝑦 ×
𝑀𝑦,𝑒𝑑 + ∆𝑀𝑦,𝑒𝑑

χ
𝐿𝑇 ×𝑀𝑦,𝑟𝑘

𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑧𝑧 ×
𝑀𝑧,𝑒𝑑 + ∆𝑀𝑧,𝑒𝑑

𝑀𝑧,𝑟𝑘

𝛾𝑀1

≤ 1 

 

 
(7.73) 

 

em que: 

𝑁𝑒𝑑, 𝑀𝑦,𝑒𝑑, 𝑀𝑧,𝑒𝑑 – Valores de cálculo do esforço de compressão e dos momentos máximos na direção 

y e z 

∆𝑀𝑦,𝑒𝑑, ∆𝑀𝑧,𝑒𝑑– Momentos devido ao deslocamento do eixo neutro para secções efetivas, da classe 4 
χ
𝑦, 
χ
𝑧 - Coeficientes de redução de encurvadura por flexão 

χ
𝐿𝑇 – Coeficiente de redução de encurvadura lateral 

𝑘𝑦𝑦, 𝑘𝑦𝑧, 𝑘𝑧𝑦, 𝑘𝑧𝑧 – Fatores de interação 

 

Tabela 18 - Valores de 𝑁𝑟𝑘=𝑓𝑦. 𝐴𝑖; 𝑀𝑖,=𝑊𝑖. 𝑓𝑦 e ∆𝑀𝑖,𝑒𝑑. (reproduzido na NP EN 1993-1-1) 
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Os fatores de interação 𝑘𝑖𝑗 podem ser retirados no Anexo B da referida norma. 

 

7.4. METODOLOGIA DE CÁLCULO DO DIMENSIONAMENTO DAS LIGAÇÕES METÁLICAS AO ELU 

 

A descontinuidade das vigas e pilares que formam a plataforma obrigam a que se dimensionem ligações 

entre estes elementos, de forma a que seja possível obter uma estrutura final de acordo com o projeto. 

As ligações entre elementos metálicos podem ser realizadas de duas formas distintas: 

 Ligações aparafusadas: 

Ligações realizadas recorrendo-se a chapas metálicas que, através de parafusos, se vão conectar aos 

elementos a ligar. As chapas colocadas nos banzos são normalmente dimensionadas para resistir ao 

esforço axial e ao momento fletor, enquanto as de alma, calculam-se para que suportem esforço trans-

verso e também axial. 

Estas ligações permitem a montagem e desmontagem da estrutura, sempre que necessário, requerem 

uma equipa de operários menos qualificados, dada a simplicidade de montagem, são mais dúcteis e 

possuem uma maior resistência à fadiga. A grande desvantagem desta solução é a facilidade de corrosão 

em zonas em contacto com água, que vai retirar grande parte das propriedades estruturais das ligações. 

 

 Ligações soldadas: 

Este é um processo de ligação mais demorado porque deve ser realizado faseadamente, por camadas de 

solda, já que é uma operação que obriga a que se eleve o aço a temperaturas muito altas, correndo o 

risco de se formarem microfissuras, caso a atmosfera entre em contacto com a superfície fundida. 

A soldadura é muito utilizada em superfícies com secções mais complexas, como as secções I ou H, 

dado que, muitas vezes, não é simples colocarem-se chapas nestes perfis. 

Estas ligações têm a vantagem de ser mais resistentes, de economizar material e diminuir o peso da 

estrutura consideravelmente, fornecendo ainda um melhor acabamento. A parte menos atrativa relaci-

ona-se com a menor ductilidade da ligação e com a maior dificuldade de montagem. 

Os cordões de soldadura podem ser de topo ou de ângulo. Os primeiros, têm que ter uma espessura igual 

à menor espessura dos elementos a ligar, enquanto os segundos, tem uma espessura que tem de ser 

múltipla de 0.5 mm e estar compreendida entre 3 mm e 70% da espessura do elemento mais fino da 

ligação. Dada a localização da ponte, sobre o Rio Minho, as ligações que se utilizam são as soldadas, 

prevenindo a corrosão.  

  

7.4.1. METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA O DIMENSIONAMENTO DAS LIGAÇÕES 

 

No EC3, parte 1-8, aborda-se a situação das ligações metálicas e utiliza-se o método direcional para o 

dimensionamento das ligações soldadas. 
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Figura 7.9 - Tensões no plano que definem um cordão de ângulo, reitada do Eurocódigo. 

 

Os pressupostos deste método, segundo o Eurocódigo, são os seguintes: 

 Os esforços transmitidos por unidade de comprimento de soldadura são decompostos em com-

ponentes paralelas e transversais ao eixo longitudinal da soldadura e, posteriormente nos com-

ponentes perpendiculares e transversais ao plano que define a espessura do cordão; 

 Para o valor de cálculo da área efetiva 𝐴𝑤 deve ser considerado 𝐴𝑤 = ∑𝑎 × 𝑙𝑒𝑓𝑓 

 A área efetiva do cordão está concentrada na sua raiz; 

 Admite-se uma distribuição uniforme de tensões na espessura do cordão, o que conduz às ten-

sões normais e de corte representadas na figura anterior. 

σ┴: tensão normal perpendicular à espessura; 

σ//: tensão normal paralela à espessura; 

𝜏┴: tensão de corte perpendicular ao eixo da soldadura; 

𝜏//: tensão de corte paralela ao eixo da soldadura. 

 Para a determinação do valor de calcula da resistência da soldadura, não e tido em conta σ //. 

 

As condições impostas pelo EC3 são as seguintes: 

 

√σ┴
2 + (𝜏┴

2 + 𝜏//
2) ≤

𝑓u
𝛽𝑤 × 𝛾𝑀2

 

 

(7.74) 

 

σ┴ ≤
0.9 × 𝑓u
𝛾𝑀2

 

 

(7.75) 

em que: 

𝛽𝑤 – Fator de correlação apropriado; 

𝑓u – Tensão última de tração da peça mais fraca; 

𝛾𝑀2 – Coeficiente parcial de segurança. 
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Tabela 19 - Tabela de correlação βw para diferentes aços. 

 

 

7.5. DIMENSIONAMENTO DO CARRIL AO ELU 

 

O procedimento que leva ao dimensionamento dos elementos de betão armado começa pela definição 

da classe do betão, que é função do meio onde este se encontra e o tempo de vida útil que se pretenda 

que o projeto tenha. 

Segundo o Anexo Nacional, a classe estrutural para uma obra com um tempo de vida útil de 50 anos é 

a S4. 

Visto que a corrosão que pode atacar as peças de betão é proveniente de cloretos presentes na água do 

mar e que a estrutura em questão está permanentemente submersa, a classe de exposição é a XS2. 

Definidos estes parâmetros, é possível, agora, determinar qual o betão a utilizar e os recobrimentos 

necessários para que a capacidade estrutural das armaduras se mantenha preservada. 

O EC2, parte 1-1 aconselha que se utilize, neste caso, um betão cuja classe tem de ser maior ou igual ao 

C45/55. Assim, define-se que o betão, para este projeto, tem uma resistência à compressão simples 

característica aos 28 dias de idade de 45 MPa. 

 

Tabela 20- Classificação estrutural recomendada 

 

 



Ponte Rodoviária sobre o Rio Minho 
 

  97 

Através do Anexo Nacional, chega-se à conclusão que os recobrimentos mínimo e nominal são 50 mm 

e 60 mm, respetivamente. 

 

Tabela 21 - Recobrimentos mínimos e nominais para períodos de 50 e 100 anos de vida útil. 

 

 

Para este caso, os carris a utilizar são perfis em I visto que têm uma capacidade resistente elevada e uma 

forma que otimiza o contacto com o rolamento. 

Ainda que não seja um dimensionamento preciso, visto que não é possível a obtenção das variáveis que 

são dependentes do projeto de fundações, como o vão entre maciços de encabeçamento (que servem de 

apoio para as vigas), realiza-se o dimensionamento destas vigas, considerando um vão de 12 metros 

entre blocos de apoio. 

Consultando o catálogo da empresa Mota Engil Engenharia, mais propriamente da secção de prefabri-

cados, é possível encontrar os dados de variados perfis I, como se pode ver na Tabela 21. 

 

Tabela 22 - Catálogo de vigas de secção transversal em I, prefabricadas[80] 

 

Note-se que o valor da carga distribuída que aparece na Tabela 21 não inclui o peso próprio. Assim, a 

carga que a viga aguenta é a soma do valor apresentado com o peso próprio da viga prefabricada. No 

entanto, visto que o peso próprio está presente em todas as situações, pode fazer-se a análise que com-

para os esforços atuantes devido a uma carga linear ou devido a cargas pontuais, como é o caso da 

presente dissertação, sem que se inclua o efeito do peso próprio. 

É importante salientar que o peso aparente da viga, debaixo de água, devido à impulsão, reduz 10 kN/m3. 

No entanto, a comparação que em seguida é feita não tem em conta este efeito, estando assim o pré-

dimensionamento do lado da segurança.  
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Figura 7.10 - Esquema das vigas prefabricadas I.[80] 

 

Utilizando-se vigas I 98, é possível calcular, através da Tabela 21, o momento resistente máximo da 

barra. 

Para uma viga apoiada nas duas extremidades, com dois apoios duplos que permitem as rotações, o 

momento máximo dá-se a meio vão, quando esta é carregada por uma carga uniformemente distribuída, 

ao longo de todo o seu comprimento. Sabendo que a viga esgota a sua capacidade resistente quando os 

momentos máximos resistente e atuante se igualam, é possível estimar o Mrd, calculando o Med, com 

os valores facultados no catálogo. 

𝑀𝑒𝑑 =
𝑝 × 𝑙2

8
 

(7.76) 

 

Em que: 

 𝑀𝑒𝑑 – Momento fletor atuante 

 𝑝 – Carga uniformemente distribuída 

 𝑙 - Vão entre apoios 

 

Igualando 𝑀𝑒𝑑=𝑀𝑟𝑑 e utilizando os valores da carga distribuída de 90 kN/m e o vão de 16 m conclui-

se que o valor resistente é de 2880 kN.m. 

Em vigas com condições de apoio como esta, o esforço transverso é máximo nas extremidades e calcula-

se segundo a seguinte fórmula. 

  

𝑉𝑒𝑑 =
𝑝 × 𝑙

2
 (7.77) 

 

Assim, utilizando os valores do catálogo, o esforço transverso atuante máximo é de 720 kN. Como tal, 

o valor resistente do esforço transverso é igual ao máximo do atuante, 720 kN. 
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Para a verificação da segurança da viga escolhida, não é necessário que se realize uma modelação em 

Robot Structural Analysis, dado que se trata de um caso simples e, portanto, solúvel sem recurso a 

softwares. 

Como tal, o caso mais gravoso, quer para o momento atuante, quer para o esforço transverso acontece 

quando, numa viga de 12 metros de vão, dois dos pilares se encontram sobre esta, de forma centrada 

como se pode ver na Figura 7.13. 

 

 

Figura 7.11 - Cargas verticais atuantes na viga prefabricada 

 

Note-se que se considera, por motivos de segurança, que todos os pilares têm um esforço axial de 530 

kN, aproximadamente o esforço máximo de todos os pilares.  

É também importante salientar que não se rebateram as cargas provenientes das pernas da plataforma 

porque os ângulos são relativamente baixo. Como a avaliação da segurança deste elemento não está a 

ser executada minuciosamente, utilizar cargas com ordens de grandeza aproximadas das reais, traz re-

sultados com um grau de confiança bastante aceitável. 

O diagrama de esforço transverso resultante do esquema de cargas em questão está desenhado na Figura 

7.14. 

 

 

Figura 7.12 - Diagrama de esforços transversos na viga prefabricada. 

 

Assim, o esforço atuante máximo é de 530 kN, valor inferior aos 720 kN admissíveis pela estrutura. 

O diagrama de momentos desta estrutura está representado na Figura 7.15. 
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Figura 7.13 - Diagrama de momentos fletores atuantes na viga prefabricada. 

Como o 𝑀𝑒𝑑 é muito inferior ao 𝑀𝑟𝑑 e o 𝑉𝑒𝑑 ao 𝑉𝑟𝑑, conclui-se que a viga prefabricada I 98 é capaz de 

suportar as cargas provenientes dos módulos de transporte.  

Ainda que não exista muito rigor nos valores dos esforços atuantes, porque não foram realizadas as 

transformações geométricas devido à inclinação dos pilares de onde estes provêm, a margem de segu-

rança é razoável, o que assegura a estabilidade da estrutura. 

 

7.6. DIMENSIONAMENTO AO ELS 

O dimensionamento ao ELS não se realiza, para este trabalho. Apesar da sua ausência neste trabalho, o 

cálculo dos deslocamentos para estas combinações é fundamental para averiguar a segurança e o con-

forto dos utilizadores da ponte. 

A forma existente para verificar a estrutura à luz do ELS é através da comparação das deformações 

nestas combinações com os limites impostos pelas normas, posteriormente ao dimensionamento para o 

ELU.  

Caso as deformações cumpram os limites, a estrutura encontra-se dimensionada para este estado. Caso 

o contrário se suceda, o melhor é alterar os perfis dos elementos para que se respeitem todas as condições 

impostas pelo Eurocódigo. 

  



Ponte Rodoviária sobre o Rio Minho 
 

  101 

8 
FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA E LOGÍSTICA  

A circulação perfeita sem recorrência à mão humana é um dos objetivos da estrutura para que esta fun-

cione a qualquer hora do dia, sem que se coloque em causa a viabilidade de esta estar operacional durante 

a noite, por não compensar o custo da mão-de-obra, sendo capaz de responder às diferentes situações 

que possam surgir e de garantir conforto, funcionalidade e segurança ao utilizador. 

 
 

8.1. A SEGURANÇA 

Os parâmetros de segurança são de ordem fulcral para que, a qualquer momento, se possa garantir que 

numa ocorrência qualquer que assim o exija, sejam removidos os utilizadores, preservando a sua saúde 

e o bom estado da ponte e dos automóveis que circulam. 

Como tal a ponte está equipada com sensores de temperatura e de deslocamentos que permitem a previ-

são de fenómenos de rotura estrutural, que fazem com que o sistema inteiro pare em caso de anomalias, 

incêndios ou acidentes com barcos.  

Existe também um controlo atento das entidades institucionais e governamentais, como os bombeiros, 

GNR, ISN e Proteção Civil, que têm a capacidade de parar o sistema de transporte imediatamente, uti-

lizando apenas o sinal de internet que a ponte tem equipado. Estas mesmas organizações possuem um 

plano de emergência para remoção imediata dos utilizadores em caso de incêndio ou qualquer outro 

acidente com a ponte, através de barcos de socorro. 

Colocam-se, em cada margem do rio, equipamentos que podem ser necessários em caso de emergência 

médica, como coletes salva-vidas, desfibriladores, extintores, mantas de aquecimentos para caso de hi-

potermia, entre muitos outros para que exista a capacidade de socorrer qualquer situação de risco à vida 

humana que possa ocorrer. 

Nas extremidades posterior e anterior de cada veículo existem placas de silicone que servem para ab-

sorver e dissipar as forças nos momentos em que os módulos de transporte estão a terminar a travagem 

e a aproximar-se dos outros módulos e das margens, evitando que a imprecisão do local exato de para-

gem seja um problema estrutural. 

 

 

8.2. A LOGÍSTICA 

A coordenação entre todas as variáveis envolvidas no processo de trespasse tem um cariz importante 

para que se retire o melhor proveito possível da ponte, maximizando o rendimento de funcionamento. 

Como tal, é necessário que se criem estações de controlo de tráfego (rodoviário e marítimo), como se-

máforos no rio, para os barcos, um sistema de comunicação entre a ponte e a entidade responsável pelo 

controlo do tráfego marítimo que facilita a articulação de soluções entre ambas as partes às diversas 

situações que podem aparecer. 
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8.2.1. A AUTOMAÇÃO 

A automação é a melhor solução encontrada para que seja possível transformar a idealização em reali-

dade, comandando todo o sistema através de um algoritmo informático, cuja programação se assemelha 

à de um elevador, que responde eficazmente a qualquer solicitação que lhe seja imposta, permitindo a 

circulação nos dois sentidos de movimento. 

Apesar da óbvia semelhança entre a ponte de Santa Rita de Cássia e um ascensor, existem algumas 

diferenças para o tradicional modelo de algoritmo que se usa nos elevadores, como a quantidade de 

veículos por carril, o facto de o motor funcionar por arranques lentos e, como tal, acoplado à fonte de 

energia que alimenta os motores necessita-se de um controlador de corrente para que esse mesmo arran-

que seja amenizado. 

O sistema de automação contempla o controlo da ponte pelo utilizador através de uma aplicação para 

smartphones e tablets, com funcionamento via internet, que permite ao utilizador decidir se deseja rea-

lizar a sua travessia sozinho, não estando sujeito a espera ou se quer compartilhar a viagem para que 

esta se torne mais barata.  

A plataforma informática exige a realização de uma subscrição para que: 

 Se viabilizem facilmente os pagamentos, associando um cartão de crédito e um número de iden-

tificação fiscal. É de notar que existe uma máquina de pagamento em dinheiro ou cartão multi-

banco caso o utilizador não queira pagar com o cartão de crédito, no parque de estacionamento. 

A própria aplicação tem a capacidade de gerar uma referência que se introduz na máquina de 

pagamento disponibilizando todos os dados necessários para a faturação; 

 Se mantenha a fila de espera ordeira, através de um esquema que pode ser visto na aplicação 

que escala a ordem de quem está a aguardar a sua vez.  

 O acesso seja mais rápido, depois do primeiro log in; 

 Se informe o utilizador, em caso de impossibilidade de circulação na ponte, a busca de uma 

alternativa para a travessia do Rio Minho; 

 Se possam gerar diferentes tarifas de pagamento consoante o número de veículos que fazem a 

travessia em simultâneo, em tempo real; 

 Se possam fornecer aos utilizadores, em tempo real também, conselhos de utilização (por exem-

plo: se podem sair da sua viatura, quando devem regressar, entre outros) para que a viagem seja 

realizada dentro dos trâmites de conforto, qualidade e segurança; 

 Se consulte, no site de acesso, o histórico de viagens e de utilização que o usuário possui, exis-

tindo a possibilidade de oferecer uma viagem, a cada quantidade de dinheiro que um utilizador 

gasta em travessias na ponte de Santa Rita de Cássia. 

 

 

8.3. O FUNCIONAMENTO 

A necessidade de entender corretamente o modelo de funcionamento da ponte é importante para que 

seja possível retirar o máximo de proveito do serviço. 

Em cada uma das margens existe um parque de estacionamento que dá acesso aos módulos de transporte 

que realizam a travessia do rio. Os utilizadores da ponte, primeiramente, entram no parque de estacio-

namento da margem correspondente e esperam até que seja dada a permissão de avançar até à plata-

forma. Assim que lhes é transmitida essa informação, estes deslocam-se em direção aos módulos de 

transporte e alocam-se naquele que estiver mais afastado da margem, para o caso de estarem os dois do 

mesmo lado.  
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Figura 8.1 - Planta esquemática do funcionamento da ponte. 

 

Na Figura 8.1 é possível observar quatro plataformas encostadas às margens, pintadas a verde. A cor 

verde significa que ainda não estão carregadas com veículos e peões e, por isso, paradas. 

Quando se carrega uma das plataformas (representada a vermelho), por exemplo a da margem esquerda 

na Figura 8.2, esta entra em movimento em direção ao lado oposto do rio. 

 

 

Figura 8.2 - Planta esquemática do funcionamento da ponte. 

 

Enquanto a primeira plataforma da esquerda entra em movimento, a da direita pode ficar pronta a atra-

vessar o rio, transportando mais utilizadores, como se pode ver na Figura 8.3. 
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Figura 8.3 - Planta esquemática do funcionamento da ponte. 

 

A partir do momento em que a segunda plataforma da esquerda está carregada, esta pode avançar, inde-

pendentemente do que estiver a acontecer no carril que se encontra a operar em sentido contrário. 

Na Figura 8.4 observa-se a situação de a primeira carruagem que estava na margem esquerda alcançar 

o lado direito e ter sido descarregada enquanto as outras três ainda se encontram em movimento, duas 

delas da direita para a esquerda e outra no sentido inverso. 

 

 

Figura 8.4 - Planta esquemática do funcionamento da ponte. 

 

Na figura 8.5 apresenta-se a situação em que todos os módulos de transporte se encontram novamente 

parados, desta vez na margem oposta à que estavam inicialmente, sendo capazes de transportar novos 

utilizadores em sentido contrário ao primeiro movimento que efetuaram. 
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Figura 8.5 - Planta esquemática do funcionamento da ponte. 

 

Com este modelo de travessia, é possível que se encontrem em movimento simultâneo muitos veículos, 

aumentando o rendimento que se pode retirar da ponte. O facto de a travessia ser rápida também aumenta 

a qualidade do serviço. 
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9 
ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Os dados extraídos do Software de cálculo Robot Structural Analysis são fiáveis visto que este se en-

contra de acordo com as normas dos Eurocódigos. 

Assim, extraem-se os resultados e processam-se em Excel para que seja possível a apresentação dos 

resultados de forma organizada.  

A convenção de sinais utilizada pelo software é a apresentada na Figura 10.1 

 

 

Figura 9.1 - Convenção de sinais utilizada pelo software Robot Structural Analysis.[81] 

No programa utilizado, as compressões são positivas e as trações negativas. Os esforços transversos na 

direção dos eixos y-y e z-z são positivos se estiverem no sentido dos respetivos eixos, eixos esses ori-

entados como na Figura 9.1. O momento fletor em y-y considera-se positivo quando provoca trações na 

parte negativa do eixo z-z, enquanto que os momentos fletores no eixo z-z são positivos quando provo-

cam trações no lado positivo do eixo y-y.[81] 

A nomenclatura utilizada pelo software para os parâmetros resistentes das secções pode ser diferente da 

que foi adotada no capítulo 7. As siglas utilizadas no programa são as seguintes: 

 𝑁𝑟𝑑 – Esforço axial resistente; 

 𝑁𝑏,𝑟𝑑 – Esforço axial resistente, reduzido pelos fenómenos de encurvadura; 

 𝑀𝑦,𝑐,𝑟𝑑 – Momento fletor resistente na direção y, reduzido pelos efeitos de compressão; 

 𝑀𝑦,𝑁,𝑟𝑑 – Momento fletor plástico resistente na direção y; 

 𝑀𝑧,𝑐,𝑟𝑑 – Momento fletor resistente na direção z, reduzido pelos efeitos de compressão; 

 𝑀𝑧,𝑁,𝑟𝑑 – Momento fletor plástico resistente na direção z; 

 𝑉𝑦,𝑟𝑑 – Esforço transverso resistente na direção y; 

 𝑉𝑦,𝑟𝑑 – Esforço transverso resistente na direção z. 
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9.1. ANÁLISE ESTRUTURAL DO MÓDULO DE TRANSPORTE EM ESTADO LIMITE ÚLTIMO 

 

No capítulo 7 introduzem-se duas combinações de estado limite último, ELU1 e ELU2, que atuam na 

estrutura do módulo de transporte. 

A combinação ELU1 contempla, como anteriormente mencionado, o caso em que se considera que a 

ponte não está em funcionamento, apenas a ser carregada com um veículo pesados de passageiros com 

um peso bruto de 30 toneladas. 

Na combinação ELU2 estuda-se a situação em que a ponte está em funcionamento, com o veículo pesado 

imobilizado, encostado ao bordo da plataforma, de forma a maximizar da ação lateral do vento. 

O método utilizado para abordar o presente capítulo foi a reunião, numa tabela, do máximo valor de 

cada um dos esforços (axial, transversos nas direções Y e Z, momentos fletores nas direções Y e Z e 

momento torsor) 

 

9.1.1. ESFORÇOS ATUANTES E RESISTENTES EM CADA PERFIL 

Em seguida são apresentados os esforços máximos atuantes de cada direção e sentido, que podem não 

ocorrer na mesma barra, fazendo-se uma análise separada, esforço a esforço. 

Os fenómenos de interação entre esforços não são apresentados em tabela Excel, mas numa imagem que 

exibe os rácios de segurança, em ordem decrescente, de cima para baixo, realizada automaticamente 

pelo software, de acordo com as normas adotadas. Só seria possível fazer um análise exaustiva nestes 

esforço analisando cada barra, uma a uma, porque os valores máximos individuais de cada um dos es-

forços não coincide no mesmo elemento estrutural. 

 

9.1.1.1. Perfis HEB120 

 

Os esforços atuantes são os que se encontram apresentados na Tabela 22. 

 

Tabela 23 - Esforços máximos atuantes nos perfis HEB 120. 
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Já os parâmetros resistentes relativos a estes perfis estão indicados na Tabela 23. 

 

Tabela 24 - Esforços resistentes dos perfis HEB 120. 

 

 

9.1.1.2. HEB200 

 

Os esforços de cálculo da estrutura estão reproduzidos na Tabela 24 

 

Tabela 25 - Esforços máximos atuantes nos perfis HEB 200. 

 

 

Para este caso, avaliaram-se dois esforços axiais diferentes na combinação ELU1, visto que o máximo 

valor axial é uma tração. É sabido que as compressões, em estruturas de aço, podem provocar encurva-

dura e, assim, retiram-se os valores máximos dos esforços em cada um dos sentidos longitudinais para 

fazer uma avaliação da resistência à tração e à compressão 
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Os esforços resistentes dos perfis HEB200 são apresentados na Tabela 25. 

 

Tabela 26 - Esforços resistentes dos perfis HEB 200. 

 

 

9.1.1.3. Perfis tubulares circulares, dos pilares 

Nos pilares foram utilizados perfis metálicos tubulares com um diâmetro exterior de 25 cm e 25 mm de 

espessura. 

Os esforços atuantes nestes perfis, para as combinações ELU1 e ELU2 são os indicados na Tabela 26: 

 

Tabela 27 - Esforços máximos atuantes nos perfis tubulares circulares. 

 

 

Quer na combinação ELU1, quer na ELU2, todos os pilares estão em compressão e, assim não existe a 

possibilidade de ocorrência de capotamentos. Dado isto, a solução de rolamentos apontada no capítulo 

4 é válida porque não são necessárias as rodas inferiores, que preveniriam o capotamento. 
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Os esforços resistentes são apresentados, na Tabela 27. 

 

Tabela 28 - Esforços resistentes dos perfis tubulares circulares. 

 

 

9.1.1.4. Perfis tubulares quadrados 

Os elementos verticais da estrutura da plataforma são quadrados, com 12 cm de lado e 20 mm de espes-

sura. Os esforços máximos atuantes nas barras com este perfil transversal estão na Tabela 28. 

 

Tabela 29 - Esforços máximos atuantes nos perfis tubulares quadrados. 

 

 

Os parâmetros resistentes destes perfis são os apresentados na Tabela 29. 

 

Tabela 30 - Esforços resistentes dos perfis tubulares quadrados 
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9.1.1.5. Diagonais 

As diagonais  são cabos que apenas funcionam à tração. Têm uma secção circular com 2 cm e os esforços 

estão na Tabela 30. 

 

Tabela 31 - Esforços máximos atuantes nas diagonais. 

 

 

A resistência da secção transversal aos esforços axiais de tração é a apresentada na tabela 31. 

 

Tabela 32 - Esforço axial de tração resistente das diagonais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ponte Rodoviária sobre o Rio Minho 
 

  113 

9.1.2. AVALIAÇÃO DOS ESFORÇOS PELO MÉTODO DOS RÁCIOS, ATRAVÉS DO ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 

A forma que se utiliza para se averiguar todas as barras da estrutura em simultâneo, inclusive as intera-

ções entre esforços, substituindo a hipótese de as estudar uma a uma, é através das verificações do pro-

grama de cálculo, que calcula o rácio entre o esforço atuante e a capacidade resistente de cada peça, 

onde é possível ordenar estes rácios, facilmente descobrindo qual o mais elevado e, por isso, a peça que 

está mais carregada, dadas as suas características. 

 

9.1.2.1. Rácios da combinação ELU1 

 

Os rácios da primeira combinação a estudar são apresentados na Figura 9.2 

 
Tabela 33 - Rácios entre esforços atuantes e resistentes obtidos através da modelação em Robot Structural 

Analysis. 

 
 

Como se pode ver na Figura 9.2, o rácio máximo é de 0.93, que sendo inferior a 1, confirma que a 

estrutura cumpre os requisitos do Eurocódigo. 
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9.1.2.2. Rácios da combinação ELU2 

 

Para o caso da combinação ELU2, os rácios estão na Figura 9.3. 

 

Tabela 34 - Rácios entre esforços atuantes e resistentes obtidos através da modelação em Robot Structural 
Analysis. 

 

Tal como acontece no caso anterior, são respeitados os limites do Eurocódigo, visto que o rácio máximo 

é inferior ao valor unitário. 

 

9.1.3. ALGUMAS CONCLUSÕES SOBRE O MODELO 

 

A estrutura é, de acordo com as normas, segura e estável face às ações das duas combinações de estado 

limite último.  

É possível observar que a combinação ELU1 é mais condicionante que a combinação ELU2, visto que 

os rácios da segunda são significativamente inferiores aos da primeira. 
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10 
ESTIMATIVA ORÇAMENTAL 

A Tabela 32 apresenta a estimativa do preço final: 

 

Tabela 35 - Estimativa orçamental do custo da ponte 

Trabalho Produto Quantidade Unidade Custo 

Unitário 

(€) 

Custo  

Parcial (€) 

Estrutura metálica da 

plataforma 

Aço 

Gradil 

112240.8 

672 

kg 

m2 

3.5 

2.5 

392843 

1680 

Fundações e Vala Betão 4430 m3 250 1328958 

Intervenção nas mar-

gens 
Betão 2000 m3 20 500000 

Motor SRM ---------------- 16 ------------ 30000 480000 

Baterias de titânio ---------------- 4 ------------ 10000 40000 

Sistema elétrico 

 

Barramento 

Pantógrafo 

4 

2 

-------------

----------- 

10000 

12000 

40000 

24000 

Rolamentos ---------------- 32 ----------- 500 16000 

Infraestruturas elétricas, 

pinturas, transporte, 

gruas, software, entre 

outros (20% custo da 

obra) 

---------------- ---------------- ------------ ----------- 502062 

Custo Total ---------------- ---------------- ------------ ------------ 3012369 

 

Assim, com uma estimativa algo incerta devida a razões explicadas no capítulo de conclusões, a obra 

custa aproximadamente 3000000€. 

O orçamento foi realizado com preços retirados de alguns sítios da internet, consulta com fornecedores 

ou através da comparação com produtos que existem no mercado, no dia-a-dia. 

O preço do betão inclui o custo que as ensecadeiras acarretam e a pintura anti corrosão. Também o preço 

do aço inclui a tinta Inertol 49W no seu preço. 

O custo dos motores engloba as correias, o sistema KERS e a caixa de velocidades. 

Uma ponte corrente de betão de 1400 metros de comprimento, com um tabuleiro de 15 metros de largura, 

com 10 m2 de área de secção transversal do tabuleiro, pilares espaçados de 30 metros com 80 m3 de 

betão cada um e com fundações semelhantes às que foram consideradas na presente dissertação (ainda 

que sem exatidão), possui, na totalidade, cerca de 18000 m3 de betão armado. Utilizando o preço do 

betão a 250 €/m3, e um acréscimo de 25% do custo total do betão (para que se contemple os restantes 
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materiais e serviços necessários à realização da obra, como a pavimentação, os aparelhos de apoio, 

gruas, entre outros), o orçamento ronda os 5640000€. 

A solução do tipo transbordador, para este caso torna-se economicamente mais viável que uma ponte 

corrente de betão armado, sendo mais barata aproximadamente 2640000€. Para além desta diferença de 

custo, note-se que a ponte tem um custo de travessia que visa pagar o investimento total da ponte, a 

longo prazo. 
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11 
CONCLUSÕES 

 

O presente capítulo tem como função rematar a dissertação, revelando quais foram as maiores dificul-

dades, onde se apresenta um conjunto de aspetos que tornaram a realização do projeto um pouco mais 

complicada, o que poderia ter sido feito melhor e o que pode ser realizado no futuro, de forma a que se 

possa completar o trabalho o melhor possível. 

 

11.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A complexidade da dissertação, por si só, constituiu um desafio de grande dimensão devido à pormeno-

rização, revisão de literatura e mesmo a necessidade de aprender novos conceitos. Apesar da normal 

dificuldade que era esperado que se sentisse, o leque multifísico de elementos, entre os quais se abordam 

diferentes áreas de engenharia, como a civil, estrutural, naval, mecânica, eletrotécnica e informática, 

agravou a situação pois foi necessário a consulta de bibliografia de áreas completamente independentes 

da engenharia civil para que fosse possível que se projetasse, ainda que de forma bastante básica, ele-

mentos dessas mesmas áreas.  

O facto de ser modelo novo também criou uma barreira visto que muitas das decisões foram tomadas 

pelo autor, ainda que acompanhado pelo seu orientador, aumentando a probabilidade de existência de 

erros. A regulamentação, mais propriamente o Eurocódigo, não prevê situações de projeto como a que 

é apresentada neste trabalho, levando a que se tenham feito algumas aproximações. 

É sabido também que o tempo despendido para a realização de uma dissertação não é muito extenso, 

sendo esta situação agravada pelos órgãos administrativos que possuem algumas informações vitais e 

necessárias à realização do trabalho, como o Instituto Hidrográfico e a Siemens cuja política de cedência 

de dados é um processo que necessita de algum tempo até à aprovação. 

A inexistência de oportunidade de realização de ensaios ao solo, bem como a falta de informação carto-

gráfica não permitiram o dimensionamento do sistema de fundações, tendo sido apenas realizada uma 

menção esquemática do que podem ser as fundações da ponte de S. Rita de Cássia. 

A grande quantidade de ações, combinações e elementos levou a que o modelo realizado no software 

Autodesk Robot Structural Analysis fosse uma questão morosa, não tendo sido possível a corroboração 

dos resultados com outro programa de cálculo estrutural, validando assim, de forma mais perentória a 

solução final. 

Também para a intervenção nas margens a abordagem é bastante reduzida, visto que o foco principal do 

trabalho era a idealização e modelação da ponte, tarefas que ocuparam grande percentagem do tempo. 

A eterna dificuldade de obter orçamentos em torno das entidades que os poderiam fornecer foi um en-

trave à exatidão da estimativa orçamental, tendo esta sido realizada, para alguns elementos, como os 

motores elétricos, as ensecadeiras, as fundações, através de um estudo intuitivo de sistemas e infraes-

truturas existentes no dia-a-dia que possam servir de comparação. 

No cômputo geral, a dissertação cumpre os propósitos iniciais, como a capacidade de respeitar o meio 

ambiente, a preservação da agradável paisagem, a inserção no meio social e funcional do ser humano 
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da região e a viabilidade económica da construção. A ponte pode vir a potenciar o turismo da região 

dada a sua exclusividade e as suas políticas ambientais e tecnológicas de elevado interesse, algo que traz 

receita aos municípios que não é diretamente contabilizada pela simples compra dos ingressos de pas-

sagem.  

 

11.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

Com vista à complementação total do projeto, o autor aconselha que se desenvolvam ainda os seguin-

tes tópicos: 

 Dimensionamento da ponte ao ELS; 

 Modelação do tabuleiro noutro software de cálculo, para efeitos comparativos; 

 Dimensionamento das fundações; 

 Verificação à fadiga; 

 Dimensionamento das ligações metálicas; 

 Verificação às ações acidentais; 

 Melhoramento da exatidão da estimativa orçamental; 

 Melhoramento e maior pormenorização dos desenhos dos elementos; 

 Dimensionamento mais aprofundado do sistema de propulsão por uma equipa de engenheiros 

eletrotécnicos e mecânicos; 

 Dimensionamento mais aprofundado dos elementos ligados à engenharia mecânica, como os 

rolamentos e a correia, por uma equipa de especialistas da área; 

 Criação de um software capaz de responder à procura obtendo o máximo de rendimento possí-

vel da ponte, por uma equipa de engenheiros informáticos e programadores; 

 Criação de uma aplicação informática apelativa e intuitiva que cumpra os requisitos enumera-

dos no capítulo 8, para os utilizadores; 

 Estudo das tarifas de trespasse. 
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