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RESUMO  

 

O presente estudo tem como principal objetivo apresentar e analisar uma solução de estudo prévio para 

uma ponte rodoviária de tirantes entre a Avenida de Paiva Couceiro (Porto) e a zona adjacente à praia 

fluvial do Areinho. 

Após a análise de algumas alternativas possíveis, dentro do mesmo sistema estrutural, é adotada uma 

ponte atirantada. A ponte é formada por um vão principal de 160m e vãos de compensação de 80m. O 

sistema de suspensão é feito com cabos de aço com pré-esforço, em semi-leque, que descarrega os 

esforços em torres inclinadas com forma em “H”, que se encontram solidarizadas através de uma viga 

transversal. Os elementos restantes são constituídos por betão armado e pré-esforçado. 

Primeiramente, é feita uma análise de condicionantes que são consequentes da escolha do local de 

implantação da ponte, tais como, condicionantes hidrológicas, topográficas, estéticas, integração viária, 

geológicas, entre outras. De seguida, é definido o traçado da nova ponte e definida a geometria dos seus 

elementos constituintes de modo a ser caraterizado num modelo tridimensional de cálculo. Não obstante, 

é realizado um pequeno estudo sobre o processo construtivo, assim como também uma análise do 

impacto visual da solução rodoviária.  

Na modelação da ponte é utilizado um modelo de elementos finitos de barras, com o intuito de fazer 

uma análise global da ponte. São consideradas análises estáticas e dinâmicas seguindo as normas e 

princípios gerais dos regulamentos Europeus, designadamente os Eurocódigos. 

Posteriormente, são apresentadas as ações de cálculo bem como as diversas combinações utilizadas na 

verificação e análise, dos elementos estruturais, em Estado Limite Último e Estado Limite de Utilização. 

É ainda realizada uma análise aos esforços condicionantes e de seguida é feito um dimensionamento dos 

elementos estruturais. 

Deste estudo resulta uma solução que pretende dar resposta a um objetivo das Câmaras Municipais do 

Porto e V.N. Gaia, tendo em vista o melhoramento do tráfego rodoviário entre as duas margens do rio 

Douro. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ponte sobre o Douro, ponte rodoviária, suspensão em semi-leque, pré-esforço, 

Porto, V.N. Gaia 
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ABSTRACT  

 

The present study has as main objective to present and analyze a previous study solution for a cable-

stayed bridge between Avenida de Paiva Couceiro (Porto) and the area adjacent to the river beach of 

Areinho. 

After analyzing some possible alternatives, within the same structural system, a cable-stayed bridge is 

adopted. The bridge is formed by a main span of 160m and compensation spans of 80m. The suspension 

system is made with pre-stressed steel cables, in semi-fan, which unloads the forces in inclined towers 

with an “H” shape, which are connected through a transverse beam. The remaining elements are made 

of reinforced and pre-stressed concrete. 

First, an analysis of conditions is made that are a consequence of the choice of the location of the bridge, 

such as hydrological, topographic, aesthetic, road integration, geological conditions, among others. 

Then, the layout of the new bridge is implemented, and the geometry of its constituent elements is 

defined to be characterized in a three-dimensional calculation model. Nevertheless, a small study is 

carried out on the construction process, as well as an analysis of the visual impact of the road solution. 

In the bridge modeling a finite element model of bars is used, to make a global analysis of the bridge. 

Static and dynamic analyzes are considered, following the general rules and principles of European 

regulations, namely Eurocodes. 

Subsequently, the calculation actions are presented, as well as the various combinations used in the 

verification and analysis, of the structural elements, in Ultimate Limit State and Service Limit State. An 

analysis of the conditioning efforts is also carried out and then the structural elements are dimensioned. 

This study results in a solution that aims to respond to an objective of the Porto and V.N. Gaia, with a 

view to improving road traffic between the two banks of the Douro River. 

 

 

KEYWORDS: bridge over the Douro, semi-fan suspension, pre-stress, Porto, V.N. Gaia 
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1 
INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 OBJETIVOS E ÂMBITO DO PROJETO  

Ao longo dos séculos, nos meses de menor caudal no rio Douro, a travessia era realizada através de 

embarcações de pequenas dimensões. Esta travessia era interrompida apenas quando a velocidade das 

águas aumentava, todavia, tornava-se um entrave à passagem rápida de um grande número de pessoas e 

mercadorias. No séc. XVIII foi encarada a existência de uma ponte de caráter permanente, a ponte das 

barcas, sendo esta desmontada apenas em situações de aumento da velocidade de escoamento. 

Assegurava condições mínimas para o aumento da população e para o incremento que as atividades 

comerciais e industriais exigiam [1].  

A segunda ponte de caráter permanente a ser construída foi a ponte Pênsil, no ano de 1837. Devido aos 

avanços na tecnologia do ferro foi concretizada uma solução segundo um sistema de suspensão, portanto 

inovadora [1]. Com a facilidade de acesso da localidade vizinha tornavam-se assim mais acessíveis as 

deslocações de pessoas e mercadorias.  

A partir da segunda metade do séc. XIX foram construídas mais cinco pontes que, permanecem até aos 

dias de hoje, e que foram contando com inúmeras inovações técnicas e estéticas. 

A população residente no concelho do Porto apresentou desde o início do séc. XX até à década de oitenta 

um aumento significativo. Embora tenha havido um declínio da população até 2017, este foi um ano 

Figura 1.1 - Ponte das barcas [1]  



Projeto de uma ponte rodoviária entre a zona do Freixo e a praia do Areinho  

 

 
2                                                                                                                          

com importância histórica para a cidade invicta, assinalando um crescimento da população depois de 40 

anos em decréscimo [2, 3]. 

Na verdade, deve ser realçado o facto de no Porto existir uma discrepância entre a população residente 

e a população “utilizadora”. Seguramente, um grande número de residentes nos concelhos vizinhos 

desloca-se todos os dias ao Porto para fins laborais, educativos, de lazer ou para usufruir dos serviços 

de que a cidade dispõe [2]. 

No contexto do congestionamento provocado pela população dos concelhos vizinhos nas horas de ponta 

e da necessidade de aproximar culturalmente e socialmente as duas cidades, Porto e V.N de Gaia 

anunciaram a intenção de concretizar uma nova travessia [4] que visa o projeto e a conceção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nova ponte terá como objetivo ligar à cota baixa as duas cidades numa zona situada entre a ponte de 

São João e a ponte do Freixo. Foi proposto, inicialmente, que a travessia se iria fazer desde a avenida 

de Paiva Couceiro até ao Areinho de Oliveira do Douro. Contudo, sofreu uma relocalização devido a 

impedimentos por parte da Agência Portuguesa do Ambiente [5].  

Pretende-se assim o estudo prévio de alternativas tendo em conta a localização e condicionantes e o 

projeto base de uma solução estrutural. 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

A presente dissertação está dividida em 6 capítulos, incluindo a presente introdução. 

Primeiramente, a introdução pretende contextualizar o objetivo a atingir e o âmbito do projeto. 

De seguida, no capítulo 2, denominado de “Estado da Arte”, evidenciam-se marcos e aspetos históricos 

que refletem avanços tecnológicos ao nível das pontes de tirantes, contendo também uma breve 

Figura 1.2 - Divulgação da potencial localização para a nova travessia sobre o douro [4]  
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observação das pontes adjacentes ao projeto em questão e, por último, elucida acerca de aspetos 

conceptuais das pontes de tirantes. 

Por outro lado, o capítulo 3, “Descrição Geral do Projeto” inicia a formulação do problema analisando 

as localizações propostas, referindo prós e contras e são comentadas as caraterísticas e condicionalismos 

do local da obra. É realizado um pré-dimensionamento da obra de arte e de seguida faz-se uma análise 

do processo construtivo. Por fim, é apresentado um estudo do impacto visual da obra de arte.  

No capítulo 4, designado “Materiais”, é feita uma descrição dos materiais utilizados na travessia 

juntamente com abordagens de cálculo e caraterísticas mecânicas. 

No capítulo 5, “Análise, dimensionamento e verificação da estrutura”, é feita uma apresentação das 

decisões correspondentes à modelação da estrutura, assim como os resultados provenientes da 

modelação numérica. Consta também, neste capítulo, a descrição das ações e das combinações de cargas 

que são consideradas na correspondente análise estática e dinâmica. Por fim, é apresentada a solução de 

dimensionamento, assim como as suas verificações. 

O capítulo 6, “Conclusões e Desenvolvimentos Futuros”, serve para apresentar sugestões para futuros 

trabalhos de desenvolvimento e também aborda as principais conclusões do presente projeto. 
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2 
ESTADO DA ARTE 

 

 

2.1 HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DAS PONTES DE TIRANTES 

O princípio de suportar o tabuleiro de uma ponte por intermédio de membros inclinados em tensão 

ligados a torres era já conhecido há alguns séculos atrás, mas só a partir do século XIX é que se começou 

a tornar numa opção viável. Até então, não existia o uso de ferro forjado nem de cordões de aço [6]. 

Em 1823, o famoso Engenheiro e Cientista Claude Navier publicou os resultados de um estudo sobre 

uma ponte com um tabuleiro suportado por correntes de ferro, sendo possível observar a geometria 

idealizada na Figura 2.1, constatando-se que à época já era usual ancorar o sistema de atirantamento fora 

do tabuleiro, ou seja, no solo [6]. 

 

É de destacar que Claude Navier, em 1823, tenha idealizado uma solução em leque e outra em harpa, 

Figura 2.1, que nos presentes dias são denominadas soluções de múltiplos cabos.  

A conclusão de Navier foi de que as pontes suspensas seriam uma melhor solução do que pontes com 

tirantes. Tal conclusão era justificada pelas observações feitas em várias pontes com sistema de 

atirantamento que haviam sido um fracasso. Uma das principais dificuldades nas pontes com tirantes 

prendia-se com o facto de durante todo o processo construtivo poder haver ligeiras imperfeições que 

 

 

 

Figura 2.1 - Sistemas de pontes de tirantes idealizados e princípio da ancoragem ao solo, na 
investigação de Navier em 1820 [6] 
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conduzissem a excessos de esforços em alguns tirantes e esforços reduzidos noutros. Verificou assim 

que poderia haver uma incorreta distribuição das cargas entre todas as ancoragens [6]. 

Até à década de 1950, limitaram-se as pontes de tirantes devido às preocupações levantadas no estudo 

de Claude Navier, optando-se assim, por uma combinação entre sistema de suspensão e de tirantes. 

 

Em meados do século XX surgiu a Strömsund Bridge na Suécia (1956), sendo considerada a primeira 

ponte moderna de tirantes. Trata-se de uma ponte rodoviária com 3 vãos, sendo este um sistema 

tipicamente utilizado nesta solução de suspensão. O seu vão principal tem 183 m e os seus vãos de 

compensação (vãos laterias) 75 m. Apresenta ainda um sistema de disposição dos cabos em leque com 

dois planos de ancoragens [6].  

Uma nova era começava, devido a um progresso significativo ao nível da análise de estruturas para este 

tipo de pontes. Deveu-se a uma técnica que permitia o cálculo dos esforços nos tirantes durante a fase 

construtiva, permitindo assim que fosse assegurada uma eficácia dos cabos na fase final, como também 

das cargas distribuídas ao longo do tabuleiro. Crê-se que os primeiros cálculos segundo esta técnica 

terão sido realizados durante a execução da Strömsund Bridge [6]. 

 

                                         

                                                                                     [7] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 - Strömsund Bridge na Suécia [6] 

Figura 2.3 Severin Bridge, Alemanha [7] 
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Foi na década de 1959 que a ponte Severin abriu ao público em Colónia na Alemanha [7]. Esta foi a 

segunda ponte atirantada a ser erguida na Alemanha e foi marcante pela sua configuração longitudinal, 

assimétrica de apenas dois vãos, tornando-se na primeira ponte deste tipo a ser construída. A sua solução 

estrutural foi um avanço significativo ao nível técnico pois era formada por dois planos de tirantes com 

uma configuração em harpa que continha uma inclinação, no plano transversal, dos cabos [6].  

A industrialização no fabrico de materiais, tais como o betão e o aço, levaram a que surgissem betões 

com elevada qualidade e aços de elevada resistência à tração. Foi um fator preponderante para que os 

projetistas começassem a ponderar soluções com um sistema de suspensão de tirantes em obras de 

médios a grandes vãos [8]. 

Com o aparecimento e a evolução dos computadores emergiram ferramentas e métodos vanguardistas 

para a análise estrutural. Sendo as pontes de tirantes estruturas de elevada hiperestaticidade e 

complexidade, estas ferramentas contribuíram significativamente para a compreensão de tal escala de 

dificuldade. Note-se que este tipo de pontes apresenta uma grande sensibilidade ao processo 

construtivo [8].   

De facto, com a evolução das pontes de tirantes começaram a surgir novos desafios. Era agora necessário 

começar a vencer maiores vãos e aumentar a esbelteza dos tabuleiros e para tal o sistema de 

atirantamento sofreu uma evolução, passando então a existir estruturas com múltiplos sistemas de 

cabos [8] (ver a Figura 2.4). 

 

 

 

                                                                                     [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As primeiras pontes com múltiplos cabos foram introduzidas por Homberg, por volta da década de 

sessenta, sendo elas a Friedrich Ebert (1964-1967) e Rees (1965-1967), ambas sobre o rio Reno. A ponte 

Friedrich Ebert apresenta uma disposição em semi leque, enquanto a ponte Rees apresenta uma 

disposição em harpa [6]. 

 

Figura 2.4 - Evolução do número de cabos no sistema de atirantamento [9] 
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                                                [6] [7] 

 

 

 

 

O sistema de múltiplos cabos conduziu a tabuleiros com mais suporte e, ao mesmo tempo, as forças que 

eram transmitidas a cada um dos pontos de ancoragem eram menores, levando à diminuição de 

concentrações locais de tensões nesses mesmos pontos de ancoragem, evitando assim, potenciais 

problemas. Relativamente ao processo construtivo, esta solução de múltiplos cabos revelou ter um 

grande impacto na diminuição das dimensões dos carros de avanço, uma vez que a distância entre pontos 

de ancoragem era menor. Ademais, era possível efetuar uma manutenção com mais facilidade, visto que 

a secção dos cabos usados diminuiu [6]. 

Este tipo de suspensão de pontes veio tornar as obras de arte em peças esteticamente mais apelativas e 

esbeltas. São pontes com grande polivalência, visto que tanto podem ser usadas em pequenos vãos, 

devido à sua esbelteza e impacto paisagístico, como também em médios e grandes vãos, particularmente, 

devido ao seu custo económico face a outro tipo de pontes. Visto que há um equilíbrio entre os vãos de 

compensação, não existe a necessidade de construir grandes maciços de ancoragem dos cabos [8].  

Excecionalmente, opta-se por utilizar uma solução de tirantes quando o fator económico não tem tanta 

importância. Adota-se este tipo de suspensão quando há preferência por uma aparência moderna com 

um impacto visual marcante [8]. A ponte de la Mujer em Buenos aires, Argentina (2002) e a ponte 

Serrería em Valencia, Espanha (2005) são exemplos desta peculiaridade, uma vez que são marcantes 

pela sua beleza natural, apesar de economicamente não terem sido a opção mais viável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 - Ponte Rees Kalkar, Alemanha [7] 

Figura 2.8 - Ponte Serrería, Espanha [7] 

Figura 2.5 - Ponte Friedrich Ebert, Alemanha [6] 

Figura 2.7 - Ponte de la Mujer, Argentina [7] 
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2.2 CONFIGURAÇÃO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL 

 

 

As pontes de tirantes são constituídas, essencialmente, por um tabuleiro, tirantes e torres. Tipicamente, 

este sistema estrutural funciona com o tabuleiro a suportar todas as cargas relativas ao seu peso próprio 

e às sobrecargas tanto rodoviárias como pedonais, os tirantes a transmitir essas cargas às torres através 

das ancoragens e por sua vez as torres transmitem as cargas até às fundações. Como é possível observar 

na figura 2.9, os tirantes funcionam à tração e as torres e o tabuleiro à compressão. 

Este tipo de pontes adota, frequentemente, soluções de dois a três vãos, podendo ter uma ou duas torres. 

Para vãos mais pequenos, adota-se a solução de uma torre com dois vãos, enquanto que para vãos médios 

e grandes são adotadas soluções com duas torres e três vãos [8]. Em casos menos frequentes este tipo 

de pontes pode apresentar mais do que três vãos. 

Na generalidade, nas pontes com duas torres e três vãos, opta-se por manter uma relação entre o vão 

principal e os adjacentes de acordo com a Figura 2.10 [9]. 

 
 

A relação entre vãos indicada na Figura 2.10 é vantajosa para o desempenho estrutural das torres. 

Contudo, se a relação for superior a 0.4L o sistema de atirantamento não é particularmente eficaz na 

limitação dos momentos fletores positivos produzidos nos vãos de compensação. De modo a garantir 

uma adequada eficiência é essencial conferir rigidez longitudinal à torre, sendo uma necessidade tão 

mais significativa quanto maior for a relação entre vãos [10]. 

No caso da solução com uma torre e dois vãos, pode-se ter um vão principal e outro de compensação 

com atirantamento simétrico ou assimétrico, por vezes com pilares intermédios, de modo a garantir 

Figura 2.10 - Relação entre vãos tipicamente usada [9] 

Figura 2.9 - Esquema do funcionamento de uma ponte de tirantes [9] 
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vantagens no desempenho estrutural, ou então pode-se ter um vão principal atirantado e equilibrado 

devido a atirantamento de retenção no exterior da ponte, Figura 2.11 [9]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Devido ao aumento do número de cabos houve uma redução do espaçamento entre as ancoragens, o que 

provocou uma nova evolução na disposição dos cabos. As disposições longitudinais dos cabos, adotadas 

com maior frequência são três, nomeadamente em leque, semi-leque e em harpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[11] 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 - Relação do vão de compensação face ao vão principal no caso de pontes com dois 

vãos e uma torre [9] 

Figura 2.12 - Disposições correntes do sistema de atirantamento do tabuleiro [11] 
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A solução em leque face à solução em harpa oferece vantagens tais como, a otimização de aço e maior 

ângulo entre os cabos e a horizontal, o que leva a que o tabuleiro esteja sujeito a menores esforços axiais 

e menor flexão nos pilares. Em contrapartida, conta com uma desvantagem, pois tem um espaço 

reduzido para poder ancorar todos os cabos, originando um campo de tensões muito elevado. Para além 

da desvantagem anteriormente mencionada, esta solução é considerada, do ponto de vista estético, 

menos atrativa devido ao efeito ótico do cruzamento dos tirantes, dependendo da localização do 

observador. 

Em alternativa ao sistema em leque começou-se a utilizar um sistema em harpa que se caraterizava por 

ter os cabos todos paralelos entre si, oferecendo mais facilidade na pormenorização construtiva das 

ancoragens e contendo menor ruído visual em comparação com a solução em leque. Contudo, a solução 

em harpa tem como desvantagem provocar esforços de flexão elevados nos pilares o que será uma 

solução a adotar caso as torres sejam rígidas. 

Efetivamente, de modo a tirar partido da resistência da solução em leque e da vantagem construtiva da 

solução em harpa emergiu a solução em semi-leque. Esta é a solução normalmente adotada no que toca 

a pontes com grandes vãos, uma vez que representa um compromisso entre as exigências económicas e 

estéticas da conceção [12]. 

De facto, a escolha do sistema de atirantamento tem elevada relevância no plano económico 

representando 20% a 30% do custo global [9], que pode ser explicado pelo peso do aço em função do 

tipo de suspensão. 

 
 
  

                                                                               [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em pontes de tirantes, a distância recomendada entre as ancoragens no tabuleiro deve estar 

compreendida entre 5m e 15m para o caso de tabuleiros em betão e 10m e 20m quando se recorre a 

tabuleiros metálicos. Os fatores condicionantes para esta conclusão são a redução da secção dos tirantes 

e ancoragens e a diminuição dos momentos fletores no tabuleiro, levando a tabuleiros mais esbeltos e, 

consequentemente, reduzindo o seu peso próprio e conduzindo a um sistema de atirantamento mais leve. 

Figura 2.13 - Gráfico representativo do peso de aço dos tirantes em função do tipo de 
suspensão e da relação de (h/l), para um tabuleiro com suspensão total [13] 
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Assim, quanto mais curta for a distância, mais fácil é o controlo dos momentos fletores que se produzem 

em fase construtiva [10]. 

Relativamente à configuração transversal da ponte, esta pode apresentar diferente número de planos e 

diferentes soluções de geometria para os pilares. 

Os arranjos mais comuns para os planos de suspensão são apresentados na Figura 2.14 É importante 

destacar que a escolha do tipo de tabuleiro está diretamente ligada com a configuração transversal 

adotada para os cabos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Caso seja adotado um só plano de tirantes, o tabuleiro deve ter rigidez torsional de modo a poder resistir 

às cargas excêntricas provocadas pelas sobrecargas rodoviárias assim como contrariar a instabilidade 

aerodinâmica. A secção em caixão é a mais adequada atendendo ao tipo de esforços atuantes. Não 

obstante, será de referir que o tabuleiro se comporta como uma consola em metade da sua largura [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 - Sistema de um plano de suspensão, dois planos de 
suspensão, três planos de suspensão [8] 

Figura 2.15 - Ponte Neuwied (1978) - Alemanha, 
exemplo de ponte com 1 plano de tirantes [7] 
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Na verdade, na solução de suspensão de dois planos em que as torres se erguem exteriormente em 

relação ao tabuleiro a ancoragem é feita nos bordos do mesmo e, como resultado, os tirantes são puxados 

ligeiramente para o interior, significando que a torre irá ter uma força transversal considerável. A flexão 

transversal dos mastros é um fator importante, e de modo a conferir um travamento, o mais económico 

é colocar travessas entre as torres, bem como entre as zonas de ligação dos cabos ao tabuleiro [14].  

 
 
 
 
 
 
                                             [15] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os dois planos de ancoragem melhoram a estabilidade aerodinâmica e conduzem a secções transversais 

do tabuleiro mais esbeltas. Quando a largura do tabuleiro é elevada, os momentos transversais podem 

ser maiores do que os momentos longitudinais e conduzir a secções dispendiosas [13]. 

De modo a evitar flexões transversais, alguns projetistas recorrem a três planos de suspensão, sendo que 

esta solução acaba por se tornar mais económica no dimensionamento da secção transversal, mas, ao 

mesmo tempo, pode implicar um agravamento do custo por ter mais uma torre do que a solução anterior, 

de dois planos [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 - Ponte Golden Ears (2009), Canadá, 
exemplo de ponte com 2 plano de tirantes [15] 

Figura 2.17 - Ponte Yangtze River, China, exemplo 
com 3 planos de suspensão [8] 
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As condições de apoio do tabuleiro influenciam o sistema estático de uma ponte de tirantes [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usualmente, quando ocorre a passagem de uma sobrecarga rodoviária sobre a obra de arte, o sistema 

estático da estrutura torna-se mais evidente. Na Figura 2.18 pode observar-se a diferença entre dois 

sistemas estáticos, sendo que no sistema (a) a ligação do tabuleiro às torres é feita somente através da 

ligação dos tirantes às torres e verifica-se ainda que o tabuleiro na zona dos mastros não tem qualquer 

impedimento de deslocamento tanto na direção horizontal como vertical [16].  

Por outro lado, o sistema (b) apresenta uma ligação entre o mastro e o tabuleiro. Para uma carga uniforme 

em todo o tabuleiro e para as mesmas condições de apoio lateralmente, as deformadas são idênticas. 

Para uma carga assimétrica no tabuleiro, o sistema (a) apresenta um comportamento de deslocamento 

vertical mais acentuado do que no sistema (b). Para além disto, o sistema (a) tem a agravante de conter 

um deslocamento horizontal no sentido do vão principal [16].  

O sistema (b) impede os deslocamentos horizontais devido à ligação entre o tabuleiro e a torre e diminui 

a deformação vertical em cerca de metade no vão que não está a ser carregado. No sistema (b) os 

momentos fletores do tabuleiro e as tensões nos tirantes são menores do que no sistema (a) [16].  

 

2.3 TORRES 

 

A escolha da forma e da configuração da torre depende, essencialmente, da configuração longitudinal a 

adotar para a ponte. Depende, também, do facto de a disposição espacial dos cabos ser feita ao longo do 

eixo da secção transversal do tabuleiro ou nos bordos. Poderá haver condicionantes ao nível de natureza 

estrutural, estética ou construtiva que possam condicionar a configuração a adotar para a torre [8].  

Figura 2.18 - Tipos de ligação tabuleiro-torre e deformações [16] 
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Frequentemente, em soluções em que o sistema de atirantamento corresponde a um só plano, a forma 

mais usual para a torre consiste num fuste único vertical ou inclinado. No caso de os tirantes serem 

dispostos em dois planos de suspensão as formas mais correntes são em “A” ou “H”, ou então com 

fustes laterais verticais [8].  

Apesar de estas serem as configurações mais correntes, podem apresentar as seguintes alternativas: 

❖ torre única vertical ou inclinada, associada à suspensão central do vão principal, Figura. 

2.19 - Ponte Oberkassel e Figura 2.7 - Ponte de la Mujer; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

❖ torre de dois fustes, Figura 2.20 - Ponte da Catumbela; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.19 - Ponte Oberkassel (1976), Alemanha [7] 

Figura 2.20 – Ponte  da Catumbela (2009), Angola [7] 



Projeto de uma ponte rodoviária entre a zona do Freixo e a praia do Areinho  

 

 
16                                                                                                                          

❖ torre em pórtico transversal e longitudinal, Figura 2.15 - Ponte Neuwied e Figura 2.21 - Ponte 

Vasco da Gama; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

❖ torre em forma de A e Y invertido, Figura 2.22; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ torre em forma de diamante, Figura 2.23; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2.21 - Ponte Vasco da Gama (1998), Portugal [7] 

Figura 2.22 - Torres com geometria em A e Y 

invertido [9] 

Figura 2.23 - Torres com geometria em 

diamante [9] 
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Para uma solução de três vãos de atirantamento, normalmente, a altura das torres está compreendida 

entre 0.20 L e 0.25 L, sendo o L o comprimento do vão principal [11, 17]. 

O ângulo entre os cabos e a torre depende diretamente da altura da torre. Defende-se que este ângulo 

não seja inferior a 25º para controlar as deformações [10]. 

 

 

2.4 TABULEIRO 

 

O tabuleiro tem elevada importância relativamente às cargas verticais, sendo este responsável pela 

distribuição das forças verticais nos pontos de ancoragem dos tirantes, que podem ser considerados 

como apoios elásticos intermédios [6]. 

O material a ser escolhido para o tabuleiro da ponte é um dos critérios preponderantes para o custo 

global da obra, dado que influencia o dimensionamento dos restantes elementos estruturais.  

Os tabuleiros em betão são mais pesados do que os tabuleiros em aço, sendo que o correspondente peso 

pode variar entre: 

▪ Metálico 2.5 kN/m2 a 3.5 kN/m2 

▪ Misto 6.5 kN/m2 a 8.50 kN/m2 

▪ Betão 10 kN/m2 a 15 kN/m2 

 

Alguns autores defendem que para vãos até 500 metros o betão é favorável, outros afirmam que para 

vãos entre 400 e 450 metros a solução mista é mais adequada e a partir dos 500 metros de vão deve ser 

o aço o material escolhido [10]. 

A solução de suspensão do tabuleiro adotada influencia a secção transversal, como visto no subcapítulo 

2.2, e o espaçamento entre tirantes influencia a esbelteza do tabuleiro, pois quanto menor o espaçamento 

maior o número de apoios.  

Para uma suspensão no eixo da secção transversal, ou seja, apenas com um plano de tirantes, as secções 

recomendadas são:  

Figura 2.24 - Relação ótima de altura das torres para pontes de três vãos [6] 
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Alternativamente, para uma suspensão feita em dois planos as secções indicadas são: 

 

 

De acordo com a Figura 2.27, o funcionamento longitudinal do tabuleiro pode ser caraterizado por três 

modos: 

1. Fixo nas extremidades e com junta de dilatação na zona das torres, evitando assim esforço axial 

nesta zona. O tabuleiro é fixado nas extremidades dos vãos, sendo sujeito a esforços de tração. 

2. Continuidade total do tabuleiro e fixo apenas numa das torres, estando sujeito a esforços de 

compressão.  

3. Continuidade total do tabuleiro não ancorado nas torres nem nas extremidades, funcionando 

com suspensão total e com esforços de compressão anulados a meio vão.  

 

Figura 2.25 - Secções indicadas para um único plano de atirantamento [13] 

Figura 2.26 - Secções indicadas para dois planos de atirantamento [13] 
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                                                                          [18] 

 

 

 

 

 

2.5 SISTEMA DE ATIRANTAMENTO 

 

O tirante é um elemento de comportamento singular, supondo-se que a sua rigidez à flexão é nula e que 

a sua geometria entre pontos corresponde a uma catenária [10]. 

Com o aumento dos vãos nas pontes de tirantes estes apresentam uma perda de rigidez devido ao peso 

próprio, especialmente nos tirantes mais longos [10].  

 

Tipo Módulo de 

elasticidade (GPa) 

Resistência à tração 

(MPa) 

Alongamento em 

rotura (%) 

Densidade 

(g/cm^3) 

Cabos de aço 195 1770 3.5 7.8 

Fibras de vidro 80 1500 1.9 2.6 

Fibras de 

basalto 
91 2100 2.3 1.8 

Fibras de 

carbono - 1 
230 3400 1.48 1.6 

Fibras de 

carbono - 2 
390 2900 0.74 1.6 

Nota: A diferença entre o tipo de cabo “Fibras de carbono – 1” e o “Fibras de carbono – 2” prende-se com o módulo 
de elasticidade e resistência à tração. 

Tabela 2.1 - Diferentes tipologias de cabos alternativos ao aço [19] 

Figura 2.27 - Tipos de funcionamento longitudinal em tabuleiros de pontes de tirantes [18] 
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Embora os materiais da Tabela 2.1 tenham a resistência necessária e um peso próprio significativamente 

menor do que o aço, o seu comportamento é ainda pouco conhecido e o seu custo é mais elevado do que 

o do aço [13].  

A ancoragem dos tirantes é feita no tabuleiro e nas torres. Estas ancoragens podem ser ativas, onde se 

realiza o tensionamento dos cabos, ou passivas. Devido à facilidade de acesso, as ancoragens ativas 

localizam-se habitualmente no tabuleiro. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                    [19]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

A ancoragem ao tabuleiro pode ser feita, habitualmente, de acordo com as Figuras 2.30 e 2.31. 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [18]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.29 - Exemplo de ancoragem na torre 
[7] 

Figura 2.30 - Sistema de ancoragem para dois planos de suspensão [18] 

Figura 2.28 - Exemplo de ancoragem no 
tabuleiro [7] 
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Nas ancoragens passivas o tamanho dos encaixes dos tirantes, a escala dos esforços que são transmitidos 

à torre e a possibilidade de substituição são fatores preponderantes na solução a adotar [10]. Na verdade, 

as formas mais simples de ancoragem passiva são as que se encontram na Figura 2.32. 

 

 

Segundo a Figura. 2.32, constata-se que, dos três modos possíveis de ancorar passivamente os tirantes, 

o primeiro apresenta alguma dificuldade de manutenção, visto que o tirante passa de um lado para o 

outro sem qualquer tipo de encaixe. Ao centro observa-se um caso que consiste no cruzamento de cabos 

e, por último, observa-se um caso que consiste em alojar os cabos no interior sem que estes se cruzem 

[18].  

 

2.6 DADOS SOBRE AS PONTES DE TIRANTES EM PORTUGAL E NO MUNDO 

Na Tabela 2.2 é possível observar alguns dados das mais notáveis pontes atirantadas em Portugal. É 

notório que desde a primeira ponte a ser construída, com esta metodologia, houve uma evolução no 

comprimento do vão principal, embora para este tipo de pontes em Portugal o usual seja um vão principal 

com um comprimento entre os 220 e os 420 m [20]. 

 

 

Figura 2.31 - Sistema de ancoragem para um plano de suspensão [18] 

Figura 2.32 - Três modos de ancoragens passivas [18] 
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Por outro lado, há um grande avanço na engenharia mundial ao nível deste tipo de sistema de suspensão 

de pontes, onde é possível constatar que os maiores vãos se localizam maioritariamente na China. O 

maior vão do mundo localiza-se na Rússia e tem 1104m. 

 

 

 

Nome Local Ano de Construção Vão Principal (m) 

Ponte Edgar Cardoso Figueira da Foz 1978 225 

Ponte Internacional do 

Guadiana 
Castro Marim 1991 324 

Ponte sobre o rio 

Arade 
Portimão 1992 256 

Ponte Vasco da Gama Lisboa 1998 420.20 

Ponte Salgueiro Maia Santarém 2000 246 

Viaduto sobre Vale do 

Rio Corgo 
Vila Real 2013 300 

Tabela 2.2 - Dados sobre as pontes de tirantes em Portugal [20] 

Tabela 2.3 - Dados sobre as pontes de tirantes no mundo [20] 

Nome Local Ano de Construção Vão Principal (m) 

Russky Bridge Rússia 2012 1104 

Sutong Yangtze River 

Bridge 
China 2008 1088 

Stonecutters Bridge China 2009 1018 

Edong Yangtze River 

Bridge 
China 2010 926 

Jiayu Yangtze River 

Bridge 
China 2019 920 

Tatara Bridge Japão 1999 890 

Pont de Normandie França 1995 856 

Chizhou Yangtze River 

Bridge 
China 2019 828 

Shishou Yangtze River 

Bridge 
China 2019 820 

Jiujiang Yangtze River 

Expressway Bridge 
China 2013 818 
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2.7 PONTES ADJACENTES AO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

 

Neste ponto do capítulo 2, faz-se uma breve reflexão sobre as pontes do Porto que se encontram 

adjacentes à solução proposta. As pontes adjacentes são a ponte do Freixo e a ponte de São João.  

 

2.7.1 PONTE DO FREIXO 

Na década de 1980, com o aumento demográfico e com a deslocação da população das periferias para o 

centro da cidade, avizinhava-se um período difícil para a circulação rodoviária. Consequentemente, 

surgiu um congestionamento rodoviário nas únicas vias de entrada e saída, sendo elas a ponte Luiz I e a 

ponte da Arrábida. 

Foi então em 1985 que se realizou a pré-qualificação para a elaboração do projeto, devidamente pensada, 

de modo a poder ter uma localização em concordância com as ligações já existentes. 

O Eng. António Reis e o Eng. Daniel Sousa foram os responsáveis pela elaboração do projeto. A sua 

solução para a nova travessia viu-se ajustada às caraterísticas rodoviárias exigidas, como por exemplo 

o traçado que obrigava a ponte a passar a uma cota baixa, um local de implantação com uma largura 

entre margens significativa, a densidade populacional, as condições geotécnicas e geológicas, o risco de 

caudais de cheia e o prazo reduzido para a construção [21].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efetivamente, a construção iniciou-se em 1992 e durou até setembro de 1995, sendo que a travessia foi 

inaugurada pela Junta Autónoma de Estradas, atualmente, designada por Infraestruturas de Portugal. 

Deste modo, completou-se assim a ligação que faltava à Via de Cintura Interna (VCI), promovendo as 

ligações de sul para norte e vice-versa. Visto que a travessia completou a ligação à VCI foi possível a 

existência de um anel de circulação em volta da cidade do Porto [22].  

Por conseguinte, esta obra de arte é uma ponte constituída por pórticos sucessivos com 2 tabuleiros 

afastados entre si de 10 cm ao longo de 705 m de desenvolvimento e perfazendo assim um total de 8 

vãos, sendo que o vão principal tem 150 m. Os tabuleiros adotados são do tipo viga caixão com uma 

Figura 2.33 - Ponte do Freixo (1995), Portugal [7] 



Projeto de uma ponte rodoviária entre a zona do Freixo e a praia do Areinho  

 

 
24                                                                                                                          

variação de altura entre 2.5 m e 7.5 m na zona dos pilares, nos tramos centrais. Cada tabuleiro conta 

com 4 vias e uma largura de 18m perfazendo um total de 36m e 8 vias. 

Atualmente, em média, passam 95 mil carros por dia sobre a ponte, o que revela a extrema importância 

desta travessia no escoamento de tráfego [21].  

 

 

2.7.2 PONTE DE SÃO JOÃO 

 

A ponte de São João nasceu da necessidade de renovar a linha ferroviária que passava na ponte de D. 

Maria Pia, uma vez que esta travessia centenária não se encontrava em bom estado de conservação, 

aparentando sérios riscos para a circulação ferroviária, e possuía ainda o inconveniente de ter apenas 

uma via férrea [22].  

Em 1963, o Eng. Edgar Cardoso foi convidado para elaborar um projeto, incluindo o reaproveitamento 

do cimbre usado na ponte da Arrábida. Contudo, devido à proximidade com a ponte de D. Maria Pia 

não fazia sentido recorrer a um tipo de solução já existente e no sentido de procurar inovação estética, 

esta condicionante foi retirada, tornando o concurso livre de qualquer condicionante.  

Em meados da década de 1980 o projeto da ponte foi entregue ao Eng. Edgar Cardoso, consistindo este 

em idealizar uma nova travessia sobre o rio Douro, fazendo ligação entre as estações de Campanhã, no 

Porto e General Torres, em Vila Nova de Gaia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Efetivamente, 114 anos depois de a ponte de D. Maria Pia ter sido inaugurada, o rio Douro recebia a 

ponte de S. João, tendo entrado em serviço em 24 de junho de 1991. A construção esteve a cargo do 

consórcio FERDOURO-ACE que concretizou a 4ª ponte sobre o rio Douro, na cidade do Porto. 

Figura 2.34 - Ponte de São João (1991), Portugal [7] 
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A nova travessia viu a solução em arco ser descontinuada, visto que resultava de um sistema de pórticos 

múltiplos e contínuos com pilares verticais situados perto das margens, com 3 vãos, apresentando um 

vão principal com 250m e vãos laterias com 125m, perfazendo no total, ponte e viadutos de acesso, 

1140m de desenvolvimento.  

Os elementos verticais da estrutura apresentam uma secção variável começando por ter um perfil tubular 

junto à cota do rio e acabando em secção retangular junto ao tabuleiro. Por outro lado, o elemento 

horizontal da superestrutura apresenta secção trapezoidal, sendo formado por uma viga caixão, pré-

esforçada longitudinalmente, na direção vertical e transversal, de altura variável desde os 4m, nos 

viadutos, até 14m nas zonas dos pilares e 7m a meio vão.  

Trata-se de uma travessia com 2 vias férreas que assentam de forma direta na laje superior, contendo 

uma plataforma revestida em betão poroso. Este revestimento serve como segurança no caso de 

descarrilamento, funcionando como travão. 

Prevê-se que a linha ferroviária de alta velocidade faça parte integrante das funcionalidades da ponte de 

S. João. Contudo, será preciso efetuar alterações às vias de modo a acomodar as exigências deste tipo 

de linha [20]. 
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3 
DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

 

3.1 INTRODUÇÃO  

 

A nova ponte pretende ligar à cota baixa a avenida Paiva Couceiro e a zona adjacente à praia do Areinho 

(Figura 3.1). Aparentemente, a nova travessia irá ficar instalada numa zona onde existe uma ligeira curva 

do rio Douro para a direita, no sentido de montante para jusante, concluindo-se que a margem do lado 

de Vila Nova de Gaia terá maiores profundidades do rio do que no lado da margem do Porto.  

 

 

                                                                                   

[23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiramente, deve-se optar por realizar um estudo de diferentes possibilidades para o traçado. É 

fundamental que neste conjunto de soluções se tenha sempre em vista promover uma sustentabilidade 

económica e um enquadramento paisagístico. 

Embora tenham sido pensadas alternativas, à data da elaboração desta dissertação, havia um estudo a 

decorrer para a elaboração de um projeto para esta nova ponte. Assim, optou-se por acompanhar as 

soluções que constam no estudo (Figura 3.2). 

Figura 3.1 - Local de implantação do projeto em estudo [23] 
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[24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De facto, foram coonsideradas duas alternativas para a implantação da nova ponte.  

Numa primeira tentativa de executar a nova travessia a premissa era tentar minimizar ao máximo os 

custos com a ponte. Através da Figura 3.2 é observável que a 1ª alternativa seria a solução mais eficiente 

do ponto de vista de ter um tabuleiro com menos desenvolvimento, pois apresenta uma distância entre 

margens de cerca de 260m enquanto a 2ª alternativa apresenta cerca de 320m. 

Ao equacionar esta 1ª proposta constata-se que do lado da cidade do Porto existe um imóvel designado 

de Quinta da China, Figura 3.3, classificado como imóvel de interesse patrimonial [25], e existe também 

um desnível entre margens a rondar de cerca de 8.50m, sendo o lado da invicta mais elevado do que o 

de Vila Nova de Gaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
➔ 1ª Alternativa  

 
➔ 2ª Alternativa  

(264,28 m) 

(322.63 m) 

Figura 3.2 - Opções de traçado consideradas em estudo [24] 
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Efetivamente, como o projeto deverá ser executado tendo o tabuleiro sempre à mesma cota e pensado 

de modo a não interferir com a atual circulação da avenida de Paiva Couceiro será então necessário criar 

acessos de modo a que os utilizadores da via pública possam ganhar cota suficiente para circular na 

ponte e realizar a travessia para sul ou vice-versa.  

De facto, esta 1ª solução torna-se inviável pois teria de ser feita uma expropriação à Quinta da China o 

que levaria a grandes custos económicos e seria também uma perda de um património centenário devido 

à sua excelente localização e potencial. Embora esta alternativa tenha um grande inconveniente, 

apresenta a vantagem de aproveitar os acessos já existentes em ambos os municípios, diminuindo os 

custos correspondentes à criação de novos acessos. 

Em contrapartida surge então a 2ª alternativa, solução adotada, que se localiza um pouco mais para 

jusante, iniciando a travessia na estação de serviço onde se situava a antiga Fábrica de Cerâmicas de 

Massarelos, Figura 3.4, perto da ponte de S. João, no Porto e terminando do lado de Gaia num terreno 

sem qualquer tipo de construção e com exploração agrícola irrelevante, Figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 - Quinta da China, perspetiva à esquerda e localização em planta à direita [24] 

Figura 3.4 - Estação de serviço junto à ponte S. João, no Porto [24] 
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A principal vantagem desta solução é o facto de os terrenos necessários à criação de novos acessos não 

apresentarem um impacto significativo no orçamento da ponte, visto que a concessão da estação de 

serviço irá terminar antes da construção da ponte, tornando-se assim um terreno desimpedido. Para além 

disto, verifica-se que as autarquias pretendem ceder os terrenos para a construção.  

Não obstante, será de realçar que nesta alternativa terão de ser construídos novos acessos do lado de 

Gaia e ter atenção ao passadiço que vai do cais de Quebrantões até ao jardim do Areinho de Oliveira do 

Douro, Figura 3.6, numa extensão de 550m de modo a não inviabilizar o enquadramento paisagístico e 

a sua utilização. 

 

                                     

 

                                                                                                                                                 [26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 - Terreno descampado do lado de V.N. Gaia, à esquerda vista do terreno sobre o passadiço 
entre o cais de Quebrantões e a praia do Areinho e à direita vista em planta [24] 

Figura 3.6 - Perspetiva do passadiço entre o cais de Quebrantões e o 
jardim do Areinho de Oliveira do Douro [26] 
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3.2 CONDICIONANTES DA LOCALIZAÇÃO ADOTADA 

No subcapítulo anterior é indicado o local de implantação da ponte que fará uma conexão entre a zona 

da antiga fábrica de cerâmicas de Massarelos e um terreno descampado em V.N. Gaia. 

De modo a estudar e entender o local onde a ponte se insere é necessário reunir um conjunto de 

elementos de âmbito topográfico, de navegabilidade, hidrológico, rodoviário, geotécnico e 

urbano-paisagístico para que qualquer decisão que seja tomada durante a fase de projeto possa ser 

realista e rigorosa. 

As informações contidas nos subcapítulos seguintes podem ser consultadas nos anexos desta dissertação. 

 

3.2.1 TOPOGRAFIA 

A topografia de um terreno revela extrema importância para o projetista no que toca ao sistema estrutural 

a adotar, uma vez que em qualquer obra de arte é necessário vencer as condições naturais do terreno. 

De acordo com os dados consultados a cota na margem do Porto é de 8.5m, na margem de V.N. Gaia 

encontra-se a 0m e a distância entre as margens é cerca de 305m. 

Nesta ponte um dos critérios fulcrais é a cota do tabuleiro, sendo que esta tem de ser constante em 

qualquer ponto da travessia. Conjugando a cota do tabuleiro com as cotas das plantas altimétricas, 

disponibilizadas pelos dois municípios, é possível perceber quais devem ser as correspondentes cotas 

em cada ponto. 

Por razões de organização a cota do tabuleiro é discutida no subcapítulo seguinte. 

Efetivamente, na análise da cartografia obtém-se informação quanto aos acessos ao local da obra e 

quanto à potencialidade dos terrenos nas proximidades, de modo a poder executar um estaleiro de obra 

com as devidas condições de segurança. 

Note-se que todas as cotas são medidas em relação ao nível médio das águas do mar. 

 

3.2.2 NAVEGABILIDADE 

No presente subcapítulo são abordadas questões relativas à navegabilidade dos navios e à batimetria 

fluvial da zona onde a ponte se insere. 

A caraterística fundamental do rio Douro consiste no facto de este ser uma via de tráfego fluvial. 

Antigamente este canal servia como via navegável para efetuar o transporte de mercadorias, embora nos 

tempos correntes tenha perdido destaque nesse campo de atuação e tenha vindo a ganhar cada vez mais 

adeptos no turismo fluvial. 

Para tal é necessário preservar o canal ao inserir um novo elemento. Serve como referência para a cota 

da nova ponte a cota do tabuleiro inferior da ponte Luiz I, sendo a cota mais baixa navegável com 11.8m. 

Sabendo que a profundidade mínima é de 4.20m até ao Pinhão, o canal permite navios até 2500 

toneladas. A largura do canal navegável tem 40 ou 60 metros, dependendo de se tratar de um leito 

rochoso ou aluvionar [27].  

No estudo da batimetria é de realçar que as cotas marcadas na carta de navegação são marcadas em 

relação ao Zero Hidrográfico (Z.H). Contudo, foi realizado um ajuste passando essas cotas a 

corresponder ao nível médio da maré, subindo 2.18m em relação ao Z.H. O valor anteriormente referido 

está de acordo com o nível médio da maré no porto de Leixões no período de 2014 a 2019 [28]. 
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Em suma, terá de ser garantido um canal no mínimo com 11.8m de altura acima do plano médio das 

águas do mar, 60m de largura e 4.20m de profundidade  

 

3.2.3 HIDROLOGIA 

É de extrema relevância caraterizar a natureza dinâmica deste canal natural, pois é durante a fase de 

exploração que poderão surgir problemas mais gravosos, colocando em causa a segurança pública, 

devido às ações hidrodinâmicas provocadas pelas correntes fluviais sobre os possíveis elementos 

estruturais que possam estar submersos, em particular aquando da ocorrência de uma cheia. 

Através de informações confidenciais transmitidas pelo professor Paulo Avilez Valente da secção de 

Hidráulica da FEUP, é possível caraterizar a zona de inserção da ponte quanto aos parâmetros 

hidrológicos. 

Na Tabela 3.1 constam informações relativas aos caudais de ponta de cheia em função de um período 

de retorno de 20, 100 e 1000 anos. 

 

 

 

T (anos) Q (𝑚3/𝑠) 

20 12692 

100 17634 

1000 24629 

 

Por outro lado, na Tabela 3.2 estão descritas quais as probabilidades de excedência do caudal associado 

a cada período de retorno e em função da vida útil da obra.  

 

Tabela 3.2 – Probabilidade (%) de excedência dos caudais associados a cada período de retorno 

T (anos) Vida útil da obra (anos) 

 5 10 20 30 40 50 100 

20 23 40 64 79 87 92 99 

100 4.9 9.6 18 26 33 39 63 

1000 0.5 1.0 2.0 3.0 3.9 4.9 9.5 

 

 

 

 

Tabela 3.1 - Caudais de ponta de cheia para o rio Douro na secção de Crestuma 
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Na Tabela 3.3 estão presentes os níveis de cheia acima do nível médio do mar, respetivamente para cada 

período de retorno. 

 

Tabela 3.3 - Níveis de cheia acima do nível médio do mar, associados aos períodos de retorno 

 

 

 

 

 

 

Por fim, de modo a tirar partido das Tabelas 3.1, 3.2 e 3.3 opta-se por utilizar um período de vida útil 

da obra de arte superior a 50 anos e um período de retorno de 100 anos. Conjugando estas informações 

com as do subcapítulo 3.2.2 será necessário efetuar um ajuste na altura do canal mínimo de navegação, 

de 11.8m para 13m, uma vez que na tabela 3 consta a informação que a cota de cheia máxima atingida 

para um período de retorno de 100 anos é mais elevada do que a cota mínima do tabuleiro inferior da 

ponte Luiz I. 

 

3.2.4 CONDICIONANTES RODOVIÁRIAS 

Perante os elementos rodoviários definiram-se as caraterísticas geométricas e de tráfego rodoviário, tais 

como o fluxo de tráfego, largura das faixas, capacidade, inclinações, diretriz, rasante e raios de 

curvatura. 

A diretriz e a rasante devem adaptar-se mutuamente de modo a que as inclinações dos traineis respeitem 

as velocidades de projeto. Devem também ser enquadradas segundo um projeto rodoviário, com boas 

práticas e seguindo todas as normas necessárias. 

Perante as condições do local, sendo este pouco movimentado a nível de peões como também a nível 

rodoviário prevê-se que a velocidade base a adotar seja moderada, uma vez que se vai tratar de uma 

alternativa à circulação nas pontes da Arrábida, Infante e Freixo. 

 

3.2.5 CONDICIONANTES GEOLÓGICAS E GEOTÉCNICAS 

As caraterísticas geotécnicas do local revelam grande importância na decisão da escolha do tipo e 

geometria de fundações pois o tipo de solo que irá sustentar a ponte terá de estar de acordo com as 

exigências estruturais. 

Contudo, para o correto dimensionamento das fundações, o projetista teria de dispor de um conjunto de 

sondagens a uma profundidade considerável, embora apenas constem informações superficiais, 

disponíveis nas cartas de zonamento geotécnico e geomorfológico. 

É possível constatar que as cidades do Porto e V.N. Gaia apresentam granito alcalino de grão médio a 

grosseiro, leucocrata de duas micas e depósitos de praias antigas e de terraços fluviais, respetivamente. 

 

Margem 
T (anos) 

20 100 1000 

Norte 10.0 m 12.7 m 15.8 m 

Sul 10.2 m 12.9 m 16.2 m 
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3.2.6 CONDICIONANTES URBANO-PAISAGÍSTICO  

A nova travessia, em fase de exploração, terá de prever um desenvolvimento sustentado por parte dos 

dois municípios e também um aumento demográfico, ocorrendo assim uma gradual variação no tráfego 

rodoviário e de peões. 

Contudo, situando-se perto da zona da ribeira será consciente prever uma sobrelotação de peões devido 

às épocas festivas. 

É também necessário atender à envolvente cultural e histórica das duas cidades de modo a tentar 

enquadrar o melhor possível a nova ponte evitando um impacto paisagístico desfavorável. Será uma 

oportunidade para reforçar a união dos dois municípios e para que haja um desenvolvimento cultural e 

económico. 

 

3.3 IMPLANTAÇÃO DA NOVA TRAVESSIA 

Às condicionantes referidas no subcapítulo anterior devem constar também outros fatores de modo a 

tornar válidas as considerações feitas em projeto e a implantação da ponte. São fatores como a segurança 

da estrutura, o significado da obra, o impacto da mesma, a durabilidade dos materiais, os prazos, e a 

estética que devem também ser ponderados face às condições do local de implantação da obra de arte. 

 

 

A implantação a adotar para a nova travessia deve ter especial atenção ao traçado em planta e na direção 

longitudinal. As condicionantes de implantação do traçado prendem-se principalmente com o facto de 

a cota da ponte ser mais elevada do que a cota das margens e pelo facto de ser exigido que o tabuleiro 

não tenha qualquer inclinação longitudinal. A distância entre margens, no local pretendido, é de cerca 

de 305m. 

Figura 3.7 - Local adotado para a nova ponte [24] 
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Em contrapartida, em planta, a ligação às margens deve atender à maior ortogonalidade possível. Uma 

vez que do lado de V.N Gaia não existe nenhuma ligação, esta ortogonalidade é exequível. 

Na verdade, a interseção da nova ponte com a avenida de Paiva Couceiro poderia ser feita com recurso 

a uma interseção giratória ou então com recurso a semáforos, Figuras 3.8 e 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hipótese de interseção giratória implicaria que a integridade da avenida fosse posta em causa, pois 

teria de haver um ajuste no traçado da mesma, devido ao facto de a avenida estar muito próxima da 

margem. Uma vez que a ponte se encontra a uma cota superior face à margem, a rotunda teria de ser 

concretizada com um afastamento considerável da margem e teria de ser feito um aterro no traçado da 

avenida, de modo que os veículos possam ganhar cota suficiente para circular na ponte. 

Esta alternativa traria um impacto visual significativo, uma vez que o utilizador deixaria de ter o contacto 

visual próximo com o rio sendo este um aspeto fundamental que carateriza a avenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 - Solução com interseção giratória 

Figura 3.9 - Solução com interseção semaforizada 
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Por conseguinte, na segunda alternativa, com uma interseção realizada através de semaforização, a 

avenida continuaria a ter o mesmo traçado e a ligação à ponte seria feita com o auxílio de um aterro em 

forma de uma semicircunferência de raio igual a 50m, com um desnível máximo de 4,3m, em relação à 

cota da margem. A semicircunferência só poderá ser feita do lado oposto à ponte de São João de modo 

a não intersetar os pilares da mesma e de modo a que a curva não seja tão acentuada. 

Crê-se que esta segunda alternativa implicaria um custo global da obra menor, assim, opta-se por 

desenvolver esta solução. Contudo, não se invalida a primeira alternativa que pode ser estudada em 

desenvolvimentos futuros 

Assim, será realizado um atravessamento com início na zona da antiga fábrica de cerâmicas de 

Massarelos, ortogonal à margem do Porto com um desenvolvimento de 320m (distância entre 

encontros). 

Na Figura 3.10 encontra-se o traçado longitudinal correspondente à solução adotada.  

  

 

Para os acessos do lado de V.N. Gaia são consideradas duas soluções. Primeiramente, opta-se por 

abordar uma ligação feita através de um aterro, mas, pelas razões referidas no subcapítulo 3.2.3, chama-

se a atenção de que o risco de cheia centenário seria um grave entrave a esta hipótese, uma vez que 

poderia colocar a integridade física da ligação em risco. 

Para evitar estes inconvenientes opta-se pela construção de um viaduto porticado que faz a ligação desde 

o encontro da ponte até atingir a cota da encosta. 

Porém, surge outra preocupação, que se prende com o facto de este viaduto não ter uma união com 

nenhuma via existente. Assim, propõe-se a criação de uma ligação desde o fim do viaduto até uma via 

existente, Figura 3.11. 

A ligação mais benéfica, na ótica do utilizador, seria a criação de acessos até à rotunda Gil Eanes, visto 

que promove a ligação à ponte do Infante e traria vantagens ao nível da facilidade de circulação pela 

cidade. 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 - Esquema do traçado proposto 
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Uma vez que se iriam criar acessos, seria prudente criar uma rotunda para futuros arruamentos que 

possam vir a ser criados nas proximidades da ponte. Deste modo, o projeto dos novos arruamentos seria 

pensado numa idealização de desenvolvimento sustentável e ponderado com vista ao crescimento da 

população. A rotunda seria concretizada com um raio interior de 12m e um raio exterior de 22m, 

possibilitando a passagem de um veículo ligeiro e de um pesado em simultâneo. 

Por motivos do âmbito da dissertação, apresenta-se apenas uma ilustração das potenciais ligações da 

ponte com as margens. Reforça-se que o principal objetivo é caraterizar a solução estrutural da ponte. 

 

3.4 GEOMETRIA DA ESTRUTURA 

 

Na escolha da geometria da estrutura torna-se importante equacionar, também, as possíveis implicações 

que o processo construtivo escolhido pode apresentar. Devido ao facto de a ponte ser construída sobre 

um canal natural não é possível utilizar a técnica de cimbre ao solo. 

As pontes vigadas, em arco, com um sistema de tirantes ou suspensão fazem parte de um vasto leque de 

possibilidades para a configuração estrutural da obra de arte. Para o caso específico, da obra de arte em 

questão, adota-se um sistema de tabuleiro atirantado, que se pode assemelhar ao uso de apoios elásticos, 

contribuindo para a diminuição de esforços de flexão. Este tipo de sistema estrutural destaca-se pelo 

facto de ser inovador face ao recorrente uso do arco ou do tabuleiro porticado. 

 

Figura 3.11 - Ilustração de possível acesso do lado de V.N. Gaia 
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Na ótica da integração paisagística, das implicações do processo construtivo e da funcionalidade 

estrutural são consideradas três possíveis soluções a adotar na obra de arte. A escolha dos materiais 

torna-se importante devido à ordem de grandeza dos esforços previstos. Tirando proveito das 

caraterísticas resistentes do betão, à compressão, adota-se um tabuleiro em betão armado. Prevê-se que 

o tabuleiro fique sujeito a elevados esforços axiais de compressão, proporcionais ao seu peso próprio e 

às dimensões adotadas. Crê-se que a escolha do aço para o tabuleiro pudesse ser penalizadora uma vez 

que poderia originar fenómenos de encurvadura. 

Inicialmente, observaram-se as caraterísticas físicas do canal natural e foi ponderada uma primeira 

solução de forma a minimizar a profundidade das fundações das torres, pelo que se privilegiou a 

existência de uma distância mínima entre as torres e as margens, Figura 3.12. 

 

Esta solução consistiria em colocar as torres a uma distância de cerca de 43m dos encontros de modo a 

encontrar menores profundidades, ficando com um vão principal com 235m. Devido à falta de espaço, 

para dispor as ancoragens no lado do Porto, pensou-se numa ancoragem ao solo realizada através de 

maciços em betão armado, de forma a equilibrar as ações no vão principal. A relação entre o vão 

principal e o vão extremo seria de 0.2L, consideravelmente inferior ao recomendado de 0.4L – 0.5L, o 

que resultaria numa descompensação de esforços entre vãos extremos e vão principal. Não obstante, 

será de referir que o processo construtivo desta alternativa teria inconvenientes provocados por 

excentricidades geradas pela falta de proporcionalidade entre os vãos e um custo elevado na execução 

dos maciços de betão armado.  

 

Com o intuito de obter um arranjo estrutural mais favorável, apresenta-se agora a segunda alternativa, 

Figura 3.13, que conta com uma relação entre vãos de 0.5L = 80m, um espaçamento entre ancoragens 

simétrico e pilares entre os encontros e as torres. Nesta segunda hipótese, já se confere um adequado 

equilíbrio entre os esforços do vão extremo e o vão principal, resultante da relação recomendada e da 

Figura 3.12 - Solução que minimiza a profundidade das fundações das torres 

Figura 3.13 - Solução com pilares nos vãos laterais 
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rigidez adicional que os pilares conferem ao vão lateral. Contudo, o processo construtivo desta solução 

acaba por representar um custo mais significativo, devido à execução de um número elevado de 

ensecadeiras para a concretização dos pilares e torres. 

Assim, opta-se por adaptar a segunda alternativa, recorrendo à remoção dos pilares laterais, mas 

mantendo a anterior relação entre vãos. Na verdade, esta alteração conduz à terceira alternativa, 

representada na Figura 3.14.  

Perante esta terceira solução, crê-se que o processo construtivo é o que representa um impacto menor 

para o custo global da obra e é também o mais eficiente, dado que as aduelas apresentam comprimentos 

simétricos e todo o processo seria mais expedito, não contendo um número elevado de fases críticas. 

Comparando as três soluções propostas, do ponto de vista estético, considera-se que a terceira alternativa 

é a mais atrativa. 

Salienta-se que, em todas as soluções equacionadas, a correta circulação fluvial do canal de navegação 

existente é salvaguardada e está representada nas figuras através das duas linhas a tracejado. 

 

3.4.1 PLATAFORMA 

As dimensões a adotar na nova travessia, como por exemplo, a largura da faixa de rodagem, passeios e 

ciclovias, foram consideradas com base em informações que constam nos PDM’s dos municípios e 

também com base em boas práticas de acordo com as normas da empresa Infraestruturas de Portugal. 

A solução apresentada dispõe de uma plataforma com 24.40m, contando com duas faixas de rodagem, 

cada uma com 7.00m e duas vias, uma berma lateral de cada lado, com 1.90m, funcionando como 

ciclovia, um separador central de 0.70m do tipo “New Jersey” e um passeio de cada lado com 2.25m. A 

largura remanescente de 1.40m serve para executar os maciços de ancoragens dos tirantes e para futuras 

manutenções dos mesmos, sem que seja necessário criar impedimentos na circulação dos peões, Figura 

3.15. 

Com o intuito de assegurar a integridade física dos peões, prevê-se a utilização de um guarda-corpos e 

uma guarda de segurança, envolvendo os passeios e criando assim uma zona com a devida segurança. 

O pavimento das faixas de rodagem e bermas será executado em betão betuminoso. 

  

Figura 3.14 - Solução sem pilares nos vãos laterais, solução adotada 
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3.4.2 CONFIGURAÇÃO DO TABULEIRO 

A definição da geometria do tabuleiro tem como objetivo a redução do peso próprio, uma vez que este 

é o fator mais condicionante para as dimensões das secções da estrutura, e a garantia de uma adequada 

rigidez à flexão. Com vista ao aligeiramento, à esbelteza sobre o local de implantação e redução da 

quantidade de materiais utilizados, propõe-se a solução representada na Figura 3.15.  

 

O tabuleiro é constituído por duas longarinas de 1.5m de altura, numa extensão de 320m, por carlingas 

espaçadas de 3.25m, igualmente com a mesma altura, e por uma laje de 0.30m de espessura. De acordo 

com a bibliografia e por observação de pontes com comprimentos de vãos idênticos e funcionamento 

estrutural semelhante, é considerada uma altura de 1.5m para a plataforma. A plataforma conta com um 

coeficiente de esbeltez de 210. 

As carlingas têm um comprimento de 18.90m, pelo que se considera prudente adotar uma altura igual à 

das longarinas devido aos esforços de flexão a que estão sujeitas, sendo executadas em forma de “I” de 

modo a maximizar a inércia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 - Secção transversal adotada para o tabuleiro 

Figura 3.16 - Secção transversal das carlingas 
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O comportamento estrutural do tabuleiro é caraterizado pela transmissão das cargas aplicadas na laje 

para as carlingas que por sua vez redistribuem esses esforços para as longarinas, considerando assim um 

comportamento unidirecional da laje. 

Todas as secções são executadas em betão armado e pré-esforçado. A aplicação do pré-esforço em todas 

as secções serve para controlar fenómenos de fendilhação que possam ocorrer. Relativamente ao 

pré-esforço das longarinas, este não é colocado em toda a sua extensão devido ao pré-esforço “natural” 

que resulta da compressão que os tirantes exercem no tabuleiro. 

Nas secções com aligeiramentos circulares, a espessura a adotar para as almas é condicionada pela 

resistência ao esforço transverso. Usualmente, a capacidade resistente deste tipo de elementos é 

sobredimensionada por consequência de disposições construtivas, como por exemplo, pormenores das 

armaduras e a passagem dos cabos para pré-esforço. É boa prática considerar uma espessura entre 0.30m 

a 0.40m de modo a acautelar este tipo de problemas. Na solução adotada, a espessura mínima é de cerca 

de 0.35m, pelo que se encontra dentro do intervalo recomendado. 

De forma a atender às exigências aerodinâmicas, a longarina apresenta uma inclinação favorável perante 

as ações do vento. Esta geometria dissipa parcialmente a força atuante e tende a criar menos fenómenos 

de turbilhões que podem eventualmente ser desfavoráveis à estabilidade do tabuleiro. 

 

3.4.3 GRAUS DE LIBERDADE 

Tal como anteriormente referido, o comprimento total entre encontros é de 320m. O perfil longitudinal 

é constituído por três zonas diferentes, sendo que o tabuleiro é apoiado nos encontros, nas travessas de 

contraventamento e por último numa zona onde é feita uma suspensão através dos tirantes. 

De forma a prever comportamentos devidos às variações térmicas e ações sísmicas recorre-se à 

utilização de aparelhos de apoio e juntas de dilatação. Os aparelhos de apoio, do tipo “Pot Bearing”, 

Figura 3.18, destinam-se à zona dos encontros e das travessas, permitindo assim que o tabuleiro funcione 

livremente, como uma viga contínua, na direção longitudinal e fique restringido transversalmente. Na 

zona dos encontros prevê-se o uso de juntas de dilatação, do tipo “Elastoméricas”, Figura 3.17, de modo 

a absorver os movimentos provocados por dilatações e retrações dos materiais.  

 

 

                                                                                                                           

 

                                                                                       [29, 30] 

 

  

Figura 3.18 - Exemplo de aparelho de 
apoio “Pot Bearing” [30] 

Figura 3.17 - Exemplo de junta de dilatação 
“Elastomérica” [29] 
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As juntas de dilatação permitem reduzir tensões elevadas nas zonas de união entre o tabuleiro e os 

encontros, evitando problemas de fendilhação. Os aparelhos de apoio, dispostos nos alinhamentos das 

longarinas, permitem um potencial funcionamento de amortecimento, e têm como principal função 

garantir a transmissão de forças horizontais aos encontros, em caso de sismicidade. 

 

3.4.4 SISTEMA DE SUSPENSÃO 

A suspensão idealizada para esta travessia situa-se nos bordos do tabuleiro, sendo realizada por tirantes, 

inclinados transversalmente e colocados longitudinalmente de 6.5m em 6.5m, sendo que o ponto de 

ancoragem fica no alinhamento das carlingas. Devido ao facto de as dimensões da plataforma serem 

significativas para os efeitos de torção, esta solução lateral de atirantamento auxilia o tabuleiro, 

contribuindo para a redução de esforços de torção e possibilitando aligeiramentos, tornando-se num 

fator com impacto positivo no orçamento global da arte de arte.  

Na verdade, a disposição dos tirantes é executada em semi-leque, com uma distância de 2m em 2m nos 

vértices do eixo vertical da torre, sendo uma solução equilibrada, tirando partido das vantagens das 

disposições em leque e em harpa. Deste modo, é possível concretizar a solução de tirantes com um 

ângulo que minimize a quantidade de aço e também de modo a tirar partido da facilidade construtiva. A 

utilização de selas de tirantes permite dimensionar torres mais esbeltas e simples e, assim, mais 

económicas e de maior facilidade de construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os tirantes são constituídos por cordões de diâmetro igual a 15.7 mm, envolvidos numa bainha exterior 

de polietileno de alta densidade, de cor branca. A escolha desta cor para a proteção exterior dos tirantes 

pretende minimizar o efeito das variações de temperatura que ocorrem entre os tirantes e o tabuleiro. 

Uma vez ambos são de cor branca, fenómenos de variações de temperatura locais passam a ter uma 

importância pouco significativa. 

Observando a Figura 3.20, é possível perceber que a disposição dos tirantes, juntamente com as opções 

de travamento vertical, adotadas na zona das torres, pode levar a que o tabuleiro funcione totalmente à 

compressão, mas podendo eventualmente ocorrer trações apenas no segmento de fecho. 

 

Figura 3.19 - Solução, em semi-leque, adotada para a nova ponte 
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3.4.5 TORRES 

As escolhas das dimensões para a secção transversal deste elemento são preponderantes para o impacto 

paisagístico. Estes elementos estruturais são de extrema importância, visto que vão receber esforços de 

uma ordem de grandeza considerável. Por este motivo, devem ser idealizados com o objetivo de cumprir 

as exigências estruturais, mas também devem ter um papel importante na esbelteza da obra. 

Segundo a bibliografia, para uma torre ter um comportamento adequado face às exigências que lhe são 

impostas, deve ter uma altura com uma relação entre 0.20L-0.25L. Para a solução em estudo, é adotada 

uma altura das torres de 36m, perfazendo assim uma relação de 0.225L, que se situa no intervalo de 

valores admissíveis. 

Após uma análise de várias hipóteses para a configuração transversal das torres, opta-se pela 

configuração presente nas Figuras 3.21 e 3.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 – Zona do tabuleiro com eventuais trações 

 

Figura 3.22 - Alçado transversal das torres a sul Figura 3.21 - Alçado transversal das torres a norte 
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A forma em “H”, com as torres inclinadas, adotada para as torres, é idealizada seguindo uma ótica de 

inovação estética. Embora a inclinação adotada seja acentuada e a inclinação transversal dos tirantes 

provoque momentos significativos, a secção transversal foi estudada de modo a ter a rigidez necessária. 

Na verdade, o peso próprio da torre equilibra parte das ações atuantes no tabuleiro. 

Após uma análise de pontes com elementos estruturais semelhantes, é adotada uma secção transversal 

para a torre numa relação de aproximadamente 1:2.  

 

 

Devido às exigências de acessibilidade, no interior das torres, para possíveis manutenções, é 

contemplada uma secção transversal, variável, oca, com uma parede de 0.60m. O lado menor da secção 

está orientado perpendicularmente à direção do escoamento fluvial. Esta consideração prende-se com o 

facto de as ações verticais, aplicadas na plataforma, puxarem as torres no sentido do eixo longitudinal 

da ponte e para que as forças devido ao escoamento não tenham um impacto muito significativo. 

De modo a controlar fendilhações e assegurar que não haja perda de rigidez por fissuração prevê-se a 

utilização de pré-esforço vertical nas torres. 

Não obstante, refere-se que existe uma viga transversal maciça entre torres, Figura 3.24, pré-esforçada, 

destinada a dar rigidez às torres e a absorver os esforços provocados pelos momentos fletores 

transversais e pelas reações horizontais das torres devido às ações dos tirantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23 - Secção transversal das torres a norte e a sul, respetivamente 

Figura 3.24 - Secção transversal das travessas entre as torres 



Projeto de uma ponte rodoviária entre a zona do Freixo e a praia do Areinho  

 

                                                            45 

As dimensões da secção transversal das travessas são idealizadas com base numa relação de vão 

simplesmente apoiado, sendo que para 1.20m de altura corresponde um comprimento efetivo de 20.00m. 

Visto que estas vigas transversais têm uma extensão de sensivelmente 24m, a altura a adotar seria de 

1.45m. De um modo conservativo, adota-se uma altura de 2.00m, uma vez que se prevê que os esforços 

a absorver nesta zona sejam significativos. Assim, maximiza-se a inércia da secção e maximiza-se 

também a excentricidade disponível para os cabos de pré-esforço. 

 

3.5 PROCESSO CONSTRUTIVO 

O processo construtivo desempenha um papel fundamental na solução estrutural a adotar. Dado que se 

trata de uma obra de arte, esta apresenta maiores desafios ao faseamento construtivo, comparativamente 

com uma obra corrente de Engenharia Civil, que usualmente, conta com um espaço físico bem 

delimitado e com todas as variáveis controladas. Em confronto com uma obra deste tipo, deve-se elevar 

o detalhe do estudo do processo construtivo, já que existem fatores que não podem ser tão controlados.  

Neste estudo, em específico, existem importantes riscos associados e preocupações a serem tomadas em 

consideração quando se opta por uma determinada solução estrutural, nomeadamente o risco de 

ocorrência de uma cheia e o tráfego fluvial. De maneira a controlar minimamente estes dois fatores, 

opta-se por executar a obra de arte num período com menos precipitação, evitando as épocas de maior 

caudal. Em contrapartida, ao evitar as estações com mais precipitação, inevitavelmente, existe um maior 

tráfego fluvial. 

Tal como referido nos subcapítulos anteriores, a escolha da solução estrutural tem em consideração a 

existência do canal de navegação. O afastamento das torres até aos limites do canal permite que se 

executem ensecadeiras com uma dimensão razoável de modo a facilitar a construção da ponte, sem que 

se ponha em causa a integridade da passagem fluvial. 

Na verdade, são fatores como o tempo de execução da obra e a escolha de um adequado local para a 

implantação do estaleiro de obra que definem a eficiência da mesma. A área cedida para a realização do 

estaleiro localiza-se na cidade do Porto, na zona onde se vai executar o encontro da ponte, Figura 3.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 - Localização do estaleiro 
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Prevê-se um faseamento construtivo, com as seguintes etapas: 

 

i. Trabalhos de preparação e implantação do estaleiro, incluindo desmatação e decapagem. 

ii. Desmatação e decapagem dos terrenos em V.N. Gaia para a criação de acessibilidades e 

simultânea vedação dos mesmos. 

iii. Trabalhos preparatórios para a execução dos acessos em V.N. Gaia e no Porto, tais como 

terraplanagens e escavações. 

iv. Execução das fundações para receber o muro de suporte do lado da cidade do Porto em 

simultâneo com a execução das fundações para receber os pilares do viaduto do lado de V.N. 

Gaia. 

v. Colocação de armaduras e cofragens no muro de suporte e pilares, seguidas de betonagem. 

vi. Realização de aterro no acesso do Porto, de modo a preparar o terreno para a posterior 

pavimentação. 

 

 

vii. Montagem do cimbre ao solo para execução do tabuleiro do viaduto. 

viii. Aplicação de cofragens e armaduras e respetiva betonagem. 

ix. Desmontagem do cimbre ao solo do viaduto. 

 

 

x. Execução de ensecadeiras para a realização das fundações das torres. 

xi. Trabalhos preparatórios para a execução das fundações, tais como, remoção de sedimentos e 

escavação do maciço rochoso até atingir a cota necessária. 

xii. Materialização das fundações das torres. 

 

 

 

Figura 3.26 - Processo construtivo - Final da 6ª etapa 

Figura 3.27 - Processo construtivo - Final da 9ª etapa 
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xiii. Colocação das armaduras e montagem de cofragem trepante nas torres, seguida de betonagem. 

Posterior repetição do processo para executar aduelas de 5m. 

 

 

As aduelas do tabuleiro são realizadas de 6.50m em 6.50m com recurso ao uso de carros de avanços. As 

ancoragens dos tirantes no tabuleiro distam entre si 6.50m. O processo construtivo prossegue com as 

seguintes etapas: 

 

xiv. Montagem de cimbre para execução das aduelas de início. 

xv. Colocação da cofragem, montagem da armadura e betonagem. 

xvi. Instalação e tensionamento dos tirantes. 

xvii. Instalação dos carros de avanços. 

xviii. Repetição do ciclo de execução da aduela referido em xv e xvi. 

xix. Avanço dos carros. 

xx. Repetição do processo até à aduela de fecho. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28 - Processo construtivo - Final da 12ª etapa 

Figura 3.29 - Processo construtivo - Final da 13ª etapa 
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Por fim, salienta-se que na mudança de ciclos de aduelas é necessário controlar com detalhe a geometria 

de modo a que todo o tabuleiro fique à mesma cota no final do processo construtivo. O dimensionamento 

do pré-esforço dos tirantes, para cada fase construtiva, é discutido nos capítulos seguintes. 

 

3.6 ESTUDO DE IMPACTO VISUAL 

No âmbito do projeto apresentado e tal como referido anteriormente, torna-se importante averiguar qual 

é o impacto visual da obra de arte. Uma vez que se trata de uma obra de elevada envergadura, é 

importante verificar se a sua inserção é adequada à envolvente. 

De forma a não retirar a identidade do espaço em que se insere, a obra de arte é idealizada para marcar 

um período de irreverência e de avanço, contrastando positivamente com as soluções em arco e em 

pórtico existentes nas proximidades. 

Recorre-se ao programa “Sketchup 2020” de forma a reproduzir a tridimensionalidade da obra de arte. 

Posteriormente apresentam-se algumas fotomontagens da solução proposta inserida na respetiva 

envolvente.  

 

Figura 3.30 - Processo construtivo – Fase final do processo construtivo 

Figura 3.31 - Processo construtivo – Fase intermédia da execução do tabuleiro 
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Figura 3.32 – Perspetiva do modelo realizado em SketchUp  

Figura 3.33 - Perspetiva do modelo realizado em SketchUp  
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Figura 3.34 – Fotomontagem da perspetiva do lado do Porto 

Figura 3.35 - Fotomontagem do acesso do lado do Porto 
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Observando as várias perspetivas, considera-se que a escolha estrutural se destaca positivamente no 

local onde se insere. Pelo facto de ser uma estrutura esbelta devidamente enquadrada na paisagem, pode 

vir a ser mais um ponto de atração turística pela sua irreverência e dimensão.  

Figura 3.37 – Fotomontagem de vista aérea  

Figura 3.36 – Fotomontagem da perspetiva do lado de V.N Gaia 
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4 
MATERIAIS 

 

 

4.1 DESCRIÇÃO GERAL 

Os materiais escolhidos pelo projetista devem atender aos efeitos da solução estrutural adotada, bem 

como à sua durabilidade em confronto com os agentes agressivos. Para além disso, a ordem de grandeza 

dos esforços atuantes pressupõe a utilização de materiais com classe de resistência superior. Salienta-se 

que é necessário ponderar a escolha dos materiais tendo em consideração o local de inserção, o ambiente 

e paisagem. 

Dado que a obra de arte em questão está inserida num local de proximidade com agentes agressivos, 

deve-se ter em conta a escolha de boas soluções, de modo a prevenir problemas e prolongar a vida útil 

da obra. A solução deve pressupor também uma escolha sustentável a partir de uma ampla gama de 

materiais disponíveis no mercado. 

Os materiais escolhidos para a nova ponte estão descritos na Tabela 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.1 - Descrição dos materiais utilizados 

Material Local Solução Adotada 

Betão 

Fundação C30/37 

Encontros C30/37 

Tabuleiro C50/60 

Torres C50/60 

Aço 

Armadura 

Ordinária 
A 500 NR SD 

Armadura de Pré-

Esforço 
Y 1860 S7 
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4.2 BETÃO ESTRUTURAL 

O betão estrutural tornou-se famoso nos finais do séc. XIX, sendo atualmente um dos materiais mais 

importantes dos elementos estruturais. A designação do betão é, correntemente, feita através da inicial 

C da palavra “concrete”, que significa betão na língua inglesa, seguido dos valores das resistências 

caraterísticas à compressão em provete cilíndrico e cúbico, respetivamente. 

O betão carateriza-se por ser um material heterogéneo e artificial, sendo produzido em fábrica ou in situ. 

Para o fabrico deste material é necessário um conjunto de materiais correntes, tais como a água, o ligante 

hidráulico, os agregados (brita ou godo), a areia e, eventualmente, adjuvantes e aditivos com o intuito 

de alterar as suas propriedades mecânicas. 

O ligante hidráulico correntemente utilizado na construção, trata-se do cimento “Portland” que surge da 

produção em fábrica. Este ligante hidráulico obtém-se, essencialmente, a partir de uma mistura de 

calcário e argila. Após atingir temperaturas na ordem dos 1450 ºC a mistura torna-se, então, num pó 

muito fino. 

Sendo que os agregados são o constituinte mais abundante em volume, têm de ter exigências ao nível 

das suas caraterísticas, tais como resistência à abrasão, estabilidade química, boa textura, reduzida 

porosidade, granulometria uniforme e superfície limpa. De modo a preencher estes requisitos é possível 

utilizar as matérias primas que se encontram na natureza de forma abundante, tais como a areia e pedra 

britada ou cascalho. 

A água utilizada no fabrico do betão deverá ser água potável, livre de contaminação, gosto e cheiro. 

A resistência e durabilidade do produto final dependem diretamente da qualidade dos materiais usados, 

do controlo de qualidade, do fabrico e da colocação em obra. 

A partir do Eurocódigo 2 é possível escolher uma solução dentro da variada gama de resistências e 

deformações que constam na Tabela 4.2. 

 

 

 

[31, 32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.2 - Classes do betão [31] 
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Pela Tabela 4.2 constata-se que a ordem de grandeza dos valores correspondentes da resistência à tração 

é menor comparativamente à dos valores da resistência à compressão. Assim, surge a necessidade de 

incorporar o aço nos elementos estruturais com o intuito de garantir maior resistência à tração. Esta 

combinação de materiais designa-se por betão armado, Figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        [31] 

 

 

 

 

 

 

Através dos espaços vazios preenchidos por ar presentes na solução final de betão é concedida a 

capacidade de absorção de água e a transição sob pressão. De acordo com estas capacidades físicas, o 

produto final torna-se capaz de sofrer variações de temperatura e absorver humidade, provocando 

expansões ou encurtamentos. É caraterizado também por fenómenos de retração e fluência, sendo 

possível a manipulação destas propriedades, de modo a que as mesmas sejam mais favoráveis à sua 

aplicação. 

De acordo com a norma europeia EN 1992-1-1 o betão apresenta: 

❖ uma resistência caraterística de compressão que varia entre 20 e 100 MPa; 

❖ em regime elástico, um coeficiente de Poisson ν = 0.2; 

❖ um coeficiente de dilatação térmica linear α = 1 × 10−5 º𝐶−1; 

❖ um peso volúmico compreendido entre 24 a 26 𝑘𝑁/𝑚3, sendo que para betões leves os valores 

são inferiores. 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 - Exemplo de elemento estrutural em betão armado [32] 
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Para efeitos de dimensionamento a norma EN 1992-1-1 refere que o comportamento a adotar é dado 

pela Figura 4.2. 

 

 

Em diversos casos são utilizados betões de alta resistência com tensões caraterísticas de rotura de valores 

entre os 50 e os 100 MPa. Para além disto, apresentam relações de água-cimento baixas, o que se traduz 

numa redução dos efeitos da fluência e retração. Em construções com níveis elevados de tensão, como 

é o caso da ponte em estudo, recorre-se a este tipo de betões. 

Na Tabela 4.3 encontra-se as principais propriedades mecânicas dos betões utilizados. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.3 - Principais propriedades mecânicas, aos 28 dias de idade, dos betões utilizados [31] 

Propriedade 

mecânica 
C30/37 C50/60 Unidade 

𝑓𝑐𝑘 30 50 

MPa 

𝑓𝑐𝑑 20 33.3 

𝑓𝑐𝑡𝑚 2.9 4.1 

𝑓𝑐𝑡𝑘,0.05 2.0 2.9 

𝑓𝑐𝑡𝑘,0.95 3.8 5.3 

𝐸𝑐𝑚 33 37 GPa 

γ 25 25 𝑘𝑁/𝑚3 

Figura 4.2 - Diagrama parábola-retângulo e bi-linear de tensões-extensões de dimensionamento no betão [31] 
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4.2.1 BETÃO ARQUITETÓNICO 

 

O betão arquitetónico incorpora um ligante hidráulico de cimento branco que permite obter uma solução 

mais rentável, pois dispensa a utilização de outros produtos, nomeadamente, a pintura ou soluções de 

revestimento. Além disto, permite enquadrar várias geometrias, texturas e cores conjugadas com efeitos 

de luz e sombra. 

Alguns exemplos da utilização deste produto nas construções nacionais, são a casa das histórias – Paula 

Rego, em Cascais, a sede da Vodafone, na avenida da Boavista no Porto e o edifício da Casa da Música, 

também situado no Porto. 

                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              [33] [34] [35] 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O comportamento reológico deste material é idêntico ao do betão corrente, embora se deva fazer um 

estudo mais aprofundado. Os efeitos diferidos poderão ser tanto menores, quanto maior for a precisão 

do estudo realizado. 

Será necessário um controlo mais elevando, relativamente à fissuração, dado que este material é o único 

isolamento e revestimento da estrutura. Uma pequena fissuração poderá ter um impacto visual 

significativo.  

Na presente dissertação a cor que se adota para este tipo de betão é a cor branca. Contudo, na modelação 

considera-se que as caraterísticas do betão são semelhantes às do betão corrente com o intuito de obter 

Figura 4.3 - Casa das histórias – Paula Rego, em 
Cascais [33] 

Figura 4.4 - Sede da Vodafone, no Porto [34] 

Figura 4.5 - Casa da Música, no Porto [35] 
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resultados mais conservativos. Devido às superfícies apresentarem orientações solares diferentes, 

conforme a sua geometria, o índice de refletância não corresponderá a 100 que, naturalmente, 

corresponderia à cor branca. Efetivamente, este índice é influenciado pela sombra, densidade, tempo e 

por outras cores envolventes do espaço de implantação, mas por motivos de simplificação as variações 

de temperatura serão consideradas constantes em toda a sua geometria.  

 

 

4.3 ARMADURAS PARA BETÃO ARMADO E PRÉ-ESFORÇADO 

As armaduras passivas e ativas são materiais homogéneos, resultantes da mistura da solução sólida de 

ferro com uma pequena parcela de carbono. Resulta num material metálico e com resistência à tração, 

de modo a satisfazer as exigências da construção.  

A classe de aço varia consoante a percentagem de carbono que é inserida no processo de fabrico, sendo 

que esta varia até um valor máximo de 2% do peso total. O carbono tem como função fortalecer a 

estrutura do ferro em relação aos deslocamentos internos, como por exemplo na dobragem de um varão. 

O aumento da percentagem de carbono traduz-se em aumentos da tensão de cedência, da ductilidade e 

dureza. 

O aço para armaduras contém também materiais que prejudicam o desempenho, tais como o enxofre e 

o fósforo, provenientes do processo de fabrico. Em contrapartida são adicionadas algumas substâncias, 

de modo a melhorar as propriedades mecânicas do aço, tais como o magnésio, o níquel e o crómio. 

A produção de aço em grande escala para o setor da construção tinha grandes custos associados ao 

processo de fabrico, de manuseamento e de execução. Durante o séc. XIX, ocorreu a revolução industrial 

que desde então permite a produção em grande escala. Apesar do fabrico ser mais expedito, os custos 

associados à mão de obra e equipamentos especializados fazem com que o aço seja mais dispendioso do 

que o betão. 

Trata-se de um material que permite obter soluções estruturais mais leves, o que por vezes pode ser um 

recurso mais económico para o dimensionamento, sendo possível criar estruturas mais esbeltas. No 

entanto, apresenta desvantagem em relação ao betão, pois trata-se de um material com tendência para a 

corrosão. Ao estar em contacto com ambientes de humidade elevada ocorre uma diminuição da secção 

efetiva, devido à reação expansiva do aço, ao longo dos anos. De modo a evitar perdas de secção efetiva 

elevadas, deve-se ter em conta um recobrimento adequado para o betão. Contudo, deve recorrer-se a 

inspeções periódicas, de modo a detetar possíveis fissuras e repará-las. 

As armaduras poderão surgir sobre a forma de varões, redes, perfis, fios e armaduras especiais. 
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4.3.1 ARMADURAS ORDINÁRIAS 

Os provetes da amostra usada para a construção devem ser ensaiados, de modo a validar os parâmetros 

de ductilidade definida pela norma EN 1992-1-1, através da relação entre a resistência à tração e a sua 

respetiva tensão de cedência, (ft/fy) k e pela extensão de carga máxima, εuk. 

 

 

 

 

De acordo com o Anexo C da norma Europeia EN 1992-1-1, estabelece-se que o valor caraterístico da 

tensão de cedência tem de estar compreendido no intervalo de 400 a 600 MPa. Existem no mercado três 

classes de ductilidade sendo que a “A” é a de menor ductilidade e a “C” a de maior ductilidade. A 

correspondência entre as classes de ductilidade das normas europeias e a classificação das armaduras 

em Portugal está presente na Tabela 4.4. 

 

 

 

 

 

Tabela 4.4 - Correspondência entre as normas europeias e a classificação das armaduras em Portugal 

Classe Armadura 

A A500EL ou ER 

B A400 ou A500NR 

C A400 ou A500 NR SD 

Figura 4.6 - Diagrama tensões-extensões do aço típico de armaduras para betão armado (a tensão de tracção e a 
extensão de tracção são indicadas em valor absoluto) (adaptado do Eurocódigo 2) [31] 
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Segundo o Eurocódigo 2 considera-se a ductilidade para efeitos de dimensionamento de acordo com as 

hipóteses de cálculo presentes na Figura 4.7. 

 

 

Na presente dissertação é utilizado um aço de classe A 500 NR SD, sendo um aço fabricado com 

laminação a quente. As caraterísticas do aço utilizado estão presentes na Tabela 4.5. 

 

 

  

Tabela 4.5 - Propriedades mecânicas do aço da classe A 500 NR SD 

Propriedade mecânica A 500 NR SD Unidade 

𝑓𝑦𝑘 500 
MPa 

𝑓𝑦𝑑 435 

휀𝑦𝑑 0.218 % 

𝐸𝑠 200 GPa 

γ 77 𝑘𝑁/𝑚3 

Figura 4.7 - Diagramas tensões-extensões, idealizado e de cálculo, do aço das armaduras para betão 

armado (tracionado ou comprimido) [31] 
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                                                                                              [36] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 ARMADURAS DE PRÉ-ESFORÇO 

 

No final do séc. XIX, P.H. Jackson, dos Estados Unidos da América, e C.E.W. Doehring, da Alemanha, 

tentaram introduzir as primeiras armaduras ativas em estruturas de betão armado com o intuito de evitar 

a fendilhação. Contudo, não foram bem-sucedidos devido à tensão de pré-esforço ser anulada pelas 

perdas diferidas. 

Em meados do séc. XX, Eugene Freyssinet começou a desenvolver o pré-esforço aderente ainda que 

sem ancoragens nas extremidades. Na verdade, o processo terá sido generalizado a partir do instante em 

que surgiram processos fiáveis e económicos de tração da ancoragem.  

 

                                                                                

 

                                                                                   [37, 38] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 - Exemplo da utilização 
de armaduras ativas em elementos 

de betão armado [37] 

Figura 4.10 - Esticamento das armaduras com 
macaco hidráulico [38] 

Figura 4.8 - Perfil nervurado dos varões do tipo A500 NR SD [36] 
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Trata-se de um aço laminado a quente, de elevada resistência e sem patamar de cedência. A composição 

deste tipo de aço tem uma percentagem de carbono de cerca de 0.8%, conferindo-lhe assim uma 

resistência cerca de três vezes superior à resistência das armaduras passivas. Devido à sua composição 

ter uma percentagem mais elevada de carbono implica que o seu custo seja mais elevado do que o aço 

normal. Contudo, pode ser uma opção mais económica dado que apresenta uma elevada resistência. 

Uma vez que o seu fabrico permite que apareçam sob a forma de fios e de cabos, acaba por ser benéfico, 

evitando problemas com sobreposição de armaduras e emendas que são recorrentes nas armaduras 

ordinárias. 

O seu módulo de elasticidade é da mesma ordem de grandeza das armaduras passivas embora tenha 

oscilações entre 165 GPa e 210 GPa, consoante o fabricante. 

A tensão limite convencional de proporcionalidade a 0.1% (fp0,1k) e a resistência à tração (fpk) são 

definidas, respetivamente, como valor caraterístico da força correspondente à extensão limite 

convencional de proporcionalidade a 0.1% e o valor caraterístico da força máxima em tração simples, 

dividido pela área nominal da secção transversal, Figura 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a norma NP EN 1992-1-1 a ductilidade em tração das armaduras pré-esforçadas 

adequa-se 
𝑓𝑝𝑘

𝑓𝑝0,1𝑘
≥ 1.1 .  

Figura 4.11 - Diagrama tensões-extensões do aço típico de pré-esforço 
[31] 
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Para efeitos de dimensionamento das secções de pré-esforço são consideradas as hipóteses de cálculo 

presentes na Figura 4.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A solução adotada na presente dissertação é de cordões de pré-esforço de 0.6’’ com as suas propriedades 

mecânicas presentes na Tabela 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.6 - Propriedades mecânicas do aço para pré-esforço a utilizar  

Propriedade mecânica Y 1860 S7 Unidade 

𝑓𝑝𝑘 1860 
MPa 

𝑓𝑝0.1𝑘 1670 

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑑ã𝑜 1.5 𝑐𝑚2 

𝐸𝑝 195 GPa 

γ 77 𝑘𝑁/𝑚3 

Figura 4.12 - Diagramas de tensões-extensões para aços de pré-esforço [31] 
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4.4 TIRANTES 

O sistema de suspensão do tabuleiro pode ter diversas soluções de cabos de aço. Nas primeiras pontes 

modernas foi adotado um sistema de suspensão do tipo “locked coil cables”, sendo que eram cabos 

constituídos por uma série de cordões interiores de pequena secção circular. Os cordões internos eram 

envolvidos por duas ou três camadas exteriores de cordões em forma de “z” que garantiam uma correta 

impermeabilização e proteção mecânica, Figura 4.13. 

 
 

 

                         

 

                                                                                                                                                                                                            [39] 

 

 

 

 

 

 

Nos Estados Unidos da América foram utilizados tirantes formados por cordões de 7 fios em forma 

helicoidal. Uma vez que estes eram mais flexíveis, era benéfico quando se usavam selas de desvio. Em 

contrapartida, apresentavam desvantagem tais como o módulo de elasticidade inferior. A sua superfície 

exterior rugosa dificultava o papel de proteção contra a corrosão e a sua disposição provocava 

deformações irreversíveis devido à compressão radial dos cordões. 

Na sequência de reverter estes problemas, adotaram-se, cordões paralelos, usando uma secção hexagonal 

ou circular de 5 a 7 mm. O objetivo consistia em eliminar a redução de tensão de rotura que se verificava 

na solução helicoidal aquando do tensionamento dos cordões. Neste tipo de soluções, uma das vantagens 

adicionais passava pelo facto destes tirantes manterem o seu módulo de elasticidade próximo dos valores 

do aço estrutural. Em contrapartida, eram necessárias grandes quantidades de cordões para formar um 

tirante. 

De modo a garantir o posicionamento dos cordões, utilizavam-se espaçadores dentro de uma bainha 

plástica de polietileno ou em aço inox. A bainha era usada com o intuito de proteger os cordões. 

Inicialmente, eram de cor preta devido à presença de carbono, para conferir maior durabilidade à ação 

dos raios ultravioletas. Contudo, não obtiveram grande sucesso, uma vez que a cor utilizada aumentava 

as variações de temperatura e resultava em distorção e fissura das bainhas, pois existia uma diferença 

na condutibilidade térmica dos materiais. Após uma diversificação de cores, a cor branca foi a opção 

mais comum para países de temperaturas elevadas. 

Entre os cordões e a bainha era comum injetar calda de cimento, técnica também utilizada nos cabos de 

pré-esfoço aderentes. No entanto, esta vertente conferia algumas desvantagens, tais como o peso 

excessivo do tirante, a fissuração da calda que impedia o correto isolamento dos cordões e a 

impossibilidade de inspeção e substituição parcial de cordões. Devido à evolução das técnicas utilizadas 

Figura 4.13 - Tirantes do tipo "locked coils cable" [39] 
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começaram a ser utilizados novos produtos à base de epoxy, apresentando vantagens como maior 

flexibilidade, maior proteção anticorrosiva e possibilidade de substituição parcial de cordões. 

Algumas pontes nos Estados Unidos da América recorreram a soluções de barras de pré-esforço ligadas 

por acopladores. Esta técnica apresentava algumas desvantagens por ser exigida uma maquinaria de 

grande escala para poder elevar as barras e mantê-las retas; e os acopladores aumentavam o diâmetro 

dos tirantes e reduziam a resistência à fadiga. Comparativamente com a solução de cabos esta solução 

de barras conferia uma resistência menor. 

Foi então proposta a utilização de cordões galvanizados de aço de pré-esforço com o objetivo de: 

❖ aumentar a proteção dos tirantes; 

❖ facilitar o transporte e montagem; 

❖ reduzir o número de cordões em cada tirante. 

Esta nova técnica apresenta cordões de 0.5’’ ou 0.6’’ compostos por 7 fios protegidos individualmente 

por uma bainha de polietileno de alta densidade (PEAD). O conjunto de cordões encontra-se envolvido 

por uma bainha exterior em PEAD ou, por vezes, em aço inox. Com o intuito de colmatar os vazios 

entre os cordões foi, inicialmente, utilizada a calda de cimento, mas rapidamente substituída por cera 

petrolífera ou resinas à base de poliuretano ou polibutadieno, devido às desvantagens mencionadas. 

 

 

 

 

 

                                                                             [40] [41] 

 

 

 

 

 

A solução adotada na presente dissertação é de cordões de pré-esforço de 0.6’’ com as suas caraterísticas 

mecânicas presentes na Tabela 4.7.   

  
Tabela 4.7 Propriedades mecânicas do aço para pré-esforço dos cabos 

Propriedade mecânica Y 1860 S7 Unidade 

fpk 1860 
MPa 

𝑓𝑝0,1𝑘 1670 

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑑ã𝑜 1.5 𝑐𝑚2 

Ep 195 GPa 

γ 85* kN/m3 

*Incluindo peso próprio dos revestimentos 

Figura 4.15 - Pormenor da proteção individual de cada 
cordão [41] 

Figura 4.14 - Ilustração da proteção exterior 

dos tirantes [40] 
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5 
ANÁLISE, DIMENSIONAMENTO E VERIFICAÇÃO DA 

ESTRUTURA 

 

5.1 REGULAMENTAÇÃO 

No âmbito da presente dissertação, os dimensionamentos e verificações cumprem as regras presentes 

nas normas europeias, em particular os Eurocódigos. Na eventual omissão de pormenores, utilizam-se 

normas Portuguesas, nomeadamente o REBAP (Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-

Esforçado). As diretivas europeias utilizadas constam na lista seguinte: 

I. EN 1990:2002, Bases para o projeto de estruturas; 

II. EN 1990.2003, Aplicação em pontes, anexo A2; 

III. EN 1991-1-1:2002, Ações em estruturas – Parte 1-1: Ações gerais – Pesos volúmicos, pesos 

próprios, sobrecargas em edifícios; 

IV. EN 1991-1-4:2005, Ações em estruturas – Parte 1-4: Ações gerais – Ações do vento; 

V. EN 1991-1-5:2009, Ações em estruturas – Parte 1-5: Ações gerais – Ações térmicas; 

VI. EN 1992-1-1:2004, Projeto de estruturas de betão – Parte 1-1: Regras gerais e regras para 

edifícios; 

VII. EN 1992-2:2005, Projeto de estruturas de betão – Parte 2: Pontes em betão – Dimensionamento 

e detalhe; 

VIII. EN 1998-1-1:2010, Projeto de estruturas para resistência aos sismos – Parte 1: Regras gerais, 

ações sísmicas e regras para edifícios; 

IX. EN 1998-2:2010, Projeto de estruturas para resistência aos sismos – Parte 2: Pontes. 

 

5.2 CRITÉRIOS DE VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA 

De acordo com a norma EN 1990, é exigido que tanto a verificação do Estado Limite Último (ELU) 

como a do Estado Limite de Utilização (ELS) sejam cumpridas numa obra da dimensão da que se 

encontra em análise. Numa verificação em ELU, é exigido que a verificação da estrutura garanta a 

segurança às capacidades resistentes dos materiais, numa ótica de evitar o colapso da estrutura. Em 

contrapartida, numa verificação em ELS, deve garantir-se que a estrutura se comporta corretamente em 

serviço, permitindo uma correta manutenção da aparência da construção e por conseguinte um conforto 

para os utilizadores. 

Efetivamente, de modo a garantir a verificação dos Estados Limites a norma EN 1992 exige que se 

cumpram as verificações dos limites de tensões e deformações, para as combinações quase-permanentes, 

frequentes e caraterísticas. 

Apresentam-se assim, de seguida, os seguintes limites considerados para a correta garantia de 

verificação da estrutura: 
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Em elementos de betão armado 

Estado Limite Último: 

• Combinações fundamentais, incluindo combinação sísmica (em que, SRd ≥ SEd) 

Estado Limite de Serviço: 

• Descompressão, garantida para a combinação quase-permanente e com um limite máximo de 

compressão (0 ≤ σc ≤ 0.45 𝑓𝑐𝑘); 

• Fendilhação, garantida para a combinação frequente (σc ≤ fctk,0.05); 

• Compressão máxima, garantida para a combinação caraterística (σc ≤ 0.60 fck); 

• Limite de tensão das armaduras: 

o (σs ≤ 0.80 fyk), na combinação caraterística; 

o (σp ≤ 0.75 fpk), na combinação caraterística; 

• Deformação, verificada para a combinação frequente das sobrecargas rodoviárias (δ ≤ 
𝐿

1000
) e 

para a combinação quase-permanente (δ ≤ 
𝐿

600
). 

No caso da verificação, ao estado limite de fendilhação, dispensa-se a quantificação da abertura de 

fendas uma vez que o cálculo indireto é feito pelo dimensionamento das armaduras ativas [42]. 

 

Em Tirantes 

Estado Limite Último: 

• Combinações fundamentais (σp ≤ 0.70 fpuk), em que 0.70 × fpuk = 0.70 × 1860 ≈ 1300 MPa. 

Estado Limite Serviço: 

• Combinação caraterística (σp ≤ 0.50 fpuk), em que 0.50 × fpuk = 0.50 × 1860 = 930 MPa 

 

5.3 MODELAÇÃO 

A modelação da estrutura é realizada de modo a efetuar uma análise global da obra de arte, utilizando 

um modelo de barras, através do qual se simulam todos os elementos estruturais, nomeadamente, o 

tabuleiro, as torres, as travessas, carlingas e tirantes. A análise deste modelo tridimensional permite 

obter informação sobre esforços, deslocamentos e deformações, bem como, realizar uma análise 

dinâmica a partir da análise modal do modelo. 

Na modelação, consta apenas a ponte, excluído assim o estudo do viaduto complementar, pois 

entende-se que é de importância secundária e não se inclui no âmbito da presente dissertação. 

Recorre-se ao programa de cálculo automático Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2020 

com o intuito de executar a modelação da estrutura e recolher os dados necessários para 

dimensionamento. O dimensionamento das secções é efetuado no programa de cálculo automático 

FAGUS-4. Ademais, refere-se que as secções transversais foram desenhadas no programa AutoCAD 

2020 e as propriedades das mesmas foram validadas através do comando “massprop” e através da 

funcionalidade “Section Definition” do Robot. 
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5.3.1 MODELAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No modelo considera-se que o eixo X percorre longitudinalmente o tabuleiro da ponte, o eixo Y 

transversalmente e o eixo Z na vertical. Tal como referido anteriormente, o modelo recorre a barras 

tridimensionais, representando as caraterísticas geométricas e propriedades mecânicas das secções 

transversais. 

A modelação do tabuleiro consiste num modelo de grelha plano, representado por duas barras 

longitudinais que modelam as longarinas e por diversas barras transversais, espaçadas de 3.25m, que 

servem para modelar as carlingas. O objetivo deste tipo de modelação é simular os efeitos torsionais, 

causados pela aplicação de cargas excêntricas e os efeitos ativos e passivos da aplicação de forças nos 

tirantes. 

Uma vez que o tabuleiro se encontra representado apenas pelas longarinas e carlingas, opta-se por 

estimar o contributo da laje, para a resistência à flexão, das barras que simulam as longarinas e carlingas, 

adotando assim uma largura de banzo efetiva. Considera-se que a laje deve ter um estudo mais 

aprofundado, num desenvolvimento futuro, com uma correta modelação do tabuleiro em elementos 

finitos de casca, de modo a proceder a uma análise transversal e entender melhor qual o seu contributo 

para o comportamento do tabuleiro. 

A largura efetiva dos banzos é calculada segundo o ponto 5.3.2.1, da norma NP EN 1992-1-1, resultando 

em larguras estimadas para as longarinas e carlingas de 9.95m e 1.30m, respetivamente.  

          

 

 

         

 

Figura 5.1 - Vista tridimensional do modelo realizado em Robot 
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                                                           [32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A inércia não fissurada das longarinas, à torção, é calculada sem o contributo do banzo efetivo e é 

reduzida em 50%. Ao introduzir esta redução de inércia, as longarinas perdem capacidade de 

redistribuição de esforços e, assim, os resultados da modelação são conservativos. 

As propriedades geométricas e mecânicas das barras longitudinais e transversais encontram-se na Tabela 

5.1. 

 

  

  

Tabela 5.1 - Propriedades geométricas e mecânicas do tabuleiro 

Nome da 

secção 
𝐴𝑥 (𝑚2) 𝐴𝑦 (𝑚2) 𝐴𝑧 (𝑚2) 𝐼𝑥 (𝑚4) 𝐼𝑦 (𝑚4) 𝐼𝑧 (𝑚4) 

Longarina 5.52 4.61 3.00 0.89 1.28 42.22 

Carlinga 1.05 0.78 0.27 0.03 0.30 0.11 

Figura 5.2 - Parâmetros para a determinação da largura efetiva do banzo [31] 

Figura 5.3 - Definição de l0, para o cálculo da largura efetiva do banzo [31] 
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As torres apresentam geometria variável e para tal é usada uma discretização automática segundo os 

sucessivos centros de gravidade. O Robot contém uma opção de definição da geometria, designada, 

“variável”, que permite ao utilizador introduzir as medidas das secções transversais na base e no topo, 

do elemento estrutural, criando assim uma discretização do elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 - Modelo de cálculo do tabuleiro 

Figura 5.5 - Exemplo da aplicação da funcionalidade de definição de geometria “variável” nas torres do lado sul 
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Na Tabela 5.2 e 5.3 encontram-se as propriedades das secções transversais das torres ao longo de todas 

as divisões efetuadas de modo a caraterizar corretamente a torre. As propriedades são representativas 

das barras correspondentes às divisões de secção. 

 

 

  

Tabela 5.2 - Propriedades geométricas e mecânicas das torres a norte 

Nome da 

secção 
𝐴𝑥 (𝑚2) 𝐴𝑦 (𝑚2) 𝐴𝑧 (𝑚2) 𝐼𝑥 (𝑚4) 𝐼𝑦 (𝑚4) 𝐼𝑧 (𝑚4) 

Base 13.44 11.20 11.20 109.00 93.99 48.26 

2 13.21 11.01 11.01 103.89 88.91 46.20 

3 12.98 10.82 10.82 98.92 84.01 44.20 

4 12.75 10.63 10.63 94.11 79.29 42.26 

5 12.52 10.43 10.43 89.46 74.76 40.37 

6 12.29 10.24 10.24 84.95 70.40 38.54 

7 12.06 10.05 10.05 80.59 66.21 36.76 

8 11.83 9.86 9.86 76.37 62.32 35.04 

9 11.30 9.67 9.67 72.32 58.35 33.38 

10 11.40 9.50 9.50 68.90 55.14 31.97 

11 11.28 9.40 9.40 66.98 53.34 31.18 

12 11.14 9.28 9.28 64.62 51.14 30.2 

13 10.91 9.09 9.09 60.96 47.76 28.69 

14 10.68 8.90 8.90 57.44 44.53 27.23 

15 10.45 8.71 8.71 54.05 41.45 25.81 

16 10.22 8.51 8.51 50.78 38.51 24.45 

17 9.99 8.32 8.32 47.65 35.71 23.13 

18 9.71 8.09 8.09 43.99 32.49 21.59 

19 9.42 7.85 7.85 40.51 29.42 20.13 

20 9.19 7.66 7.66 37.77 27.00 18.99 

21 8.95 7.46 7.46 35.14 24.71 17.9 

22 8.72 7.27 7.27 32.63 22.55 16.85 

23 8.48 7.07 7.07 30.23 20.52 15.84 

24 8.25 6.88 6.88 27.94 18.62 14.87 

25 8.02 6.68 6.68 25.75 16.83 13.93 

26 7.78 6.48 6.48 23.66 15.16 13.03 

27 7.55 6.29 6.29 21.68 13.6 12.17 

28 7.31 6.09 6.09 19.80 12.15 11.35 

Topo 7.08 5.90 5.90 18.02 10.81 10.56 
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Tabela 5.3 - Propriedades geométricas e mecânicas das torres a sul 

Nome da 

secção 
𝐴𝑥 (𝑚2) 𝐴𝑦 (𝑚2) 𝐴𝑧 (𝑚2) 𝐼𝑥 (𝑚4) 𝐼𝑦 (𝑚4) 𝐼𝑧 (𝑚4) 

Base 14.01 11.68 11.68 119.45 110 50.95 

2 13.72 11.43 11.43 112.84 102.72 48.43 

3 13.43 11.19 11.19 106.45 95.77 45.99 

4 13.14 10.95 10.95 100.30 89.14 43.63 

5 12.84 10.70 10.70 94.37 82.82 41.36 

6 12.55 10.46 10.46 88.67 76.8 39.16 

7 12.26 10.22 10.22 83.18 71.07 37.03 

8 11.97 9.97 9.97 77.91 65.64 34.99 

9 11.68 9.73 9.73 72.85 60.48 33.01 

10 11.38 9.49 9.49 68.00 55.61 31.11 

11 11.21 9.34 9.34 65.20 52.82 30.01 

12 11.06 9.22 9.22 62.92 50.58 29.11 

13 10.83 9.02 9.02 59.35 47.08 27.7 

14 10.59 8.83 8.83 55.91 43.76 26.33 

15 10.36 8.63 8.63 52.59 40.58 25.01 

16 10.13 8.44 8.44 49.39 37.57 23.73 

17 9.89 8.24 8.24 46.32 34.7 22.49 

18 9.66 8.05 8.05 43.36 31.99 21.29 

19 9.42 7.85 7.85 40.51 29.42 20.13 

20 9.19 7.66 7.66 37.77 27 18.99 

21 8.95 7.46 7.46 35.14 24.71 17.9 

22 8.72 7.27 7.27 32.63 22.55 16.85 

23 8.48 7.07 7.07 30.23 20.52 15.84 

24 8.25 6.88 6.88 27.94 18.62 14.87 

25 8.02 6.68 6.68 25.75 16.83 13.93 

26 7.78 6.48 6.48 23.66 15.16 13.03 

27 7.54 6.29 6.29 21.68 13.6 12.17 

28 7.31 6.09 6.09 19.80 12.15 11.35 

Topo 7.08 5.90 5.90 18.02 10.81 10.56 
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O tabuleiro, na zona dos encontros, encontra-se restringido na direção vertical e transversal em ambos 

os lados. A direção longitudinal não é travada de modo a garantir que o tabuleiro se encontre livre de 

sofrer variações volumétricas. 

Na zona entre as torres, a ligação do tabuleiro às mesmas é realizada com a modelação de travessas. A 

travessa apresenta uma secção constante e a sua modelação é realizada através de uma barra de secção 

constante.  

 

Tabela 5.4 - Propriedades geométricas e mecânicas das torres a sul 

 

Devido às opções adotadas para os graus de liberdade, referidas no capítulo 3, simulam-se as condições 

de apoio na ligação da travessa ao tabuleiro. A ligação é realizada com recurso a uma barra fictícia de 

0.50m de comprimento, de massa nula, entre o centro de gravidade da longarina e o eixo da travessa. 

Dado que na parte de cima da barra se liberta a ligação, o tabuleiro tem um comportamento livre quando 

está sujeito a ações longitudinais e em contrapartida, com uma solicitação transversal este encontra-se 

contraventado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, a simulação dos tirantes é equacionada segundo duas hipóteses: 

i. Utilização de um modelo com elementos de cabo; 

ii. Modelação dos cabos como barras biarticuladas, libertando a transmissão de qualquer momento 

fletor. 

Devido à elevada flexibilidade dos tirantes, a principal causa de comportamentos não lineares é o efeito 

de catenária. Esta particularidade está intrinsecamente relacionada com o nível de tensão a que os 

tirantes estão sujeitos.  

Nome da 

secção 
𝐴𝑥 (𝑚2) 𝐴𝑦 (𝑚2) 𝐴𝑧 (𝑚2) 𝐼𝑥 (𝑚4) 𝐼𝑦 (𝑚4) 𝐼𝑧 (𝑚4) 

Travessa 2.00 1.67 1.67 0.00046 0.67 0.17 

Figura 5.6 - Ligação da travessa ao tabuleiro 
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Perante as duas considerações feitas para a modelação dos tirantes, adota-se a segunda alternativa, dado 

que foram feitos cálculos de modo a perceber a importância destes efeitos não lineares. A discussão da 

importância dos efeitos geométricos não lineares é discutida com mais detalhe no subcapítulo do 

dimensionamento dos tirantes. 

Uma vez que a inércia de um tirante é composta por uma soma de inércias dos cordões, em relação a 

um eixo que passa no centro do tirante, Figura 5.7, conclui-se que a inércia de uma barra circular será 

maior do que a inércia de um tirante. Com o intuito de ultrapassar esta dificuldade, é efetuada uma 

modelação dos tirantes, em barras biarticuladas, reduzindo em 70% o valor da sua inércia [21].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 5.5 - Geometria dos tirantes 

Tirante 𝐿 (𝑚) 𝛼 (°) 

T1 - T24 85.91 25 

T2 - T23 79.17 25 

T3 - T22 72.45 26 

T4 - T21 65.74 27 

T5 - T20 59.06 28 

T6 – T19 52.40 30 

T7 – T18 45.79 32 

T8 – T17 39.25 34 

T9 – T16 32.80 38 

T10 – T15 26.54 43 

T11- T14 20.62 51 

T12 – T13 15.44 65 

Nota:  𝛼 é o ângulo entre o tabuleiro e o tirante 

Figura 5.7 – Exemplo da secção de um tirante [21] 
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Nas Figuras 5.8 a 5.10 são apresentadas algumas vistas do modelo tridimensional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5.9 - Vista frontal da estrutura (XOZ) 

Figura 5.8 - Vista em planta da estrutura (YOX) 

Figura 5.10 - Vista em perfil da estrutura (YOZ) 
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5.4 QUANTIFICAÇÃO DE AÇÕES 

A quantificação das ações atuantes na estrutura é realizada através da consulta da regulamentação 

europeia, mais concretamente, segundo a norma EN 1991-1-1:2002. 

5.4.1 CARGAS PERMANENTES 

Com base nas secções mencionadas nos capítulos anteriores, e nas suas respetivas caraterísticas 

geométricas, foram calculados os valores dos pesos próprios. 

Para elementos em betão armado e pré-esforçado: 

• 𝛾 = 25 𝑘𝑁/𝑚3. 

Para o caso dos tirantes: 

• 𝛾 = 85 𝑘𝑁/𝑚3, incluindo o peso próprio dos revestimentos. 

 

5.4.2 RESTANTES CARGAS PERMANENTES  

Para o cálculo das restantes cargas permanentes tem-se: 

 

• separador rígido do tipo “New Jersey”, 𝛾 = 6.18 𝑘𝑁/𝑚 

• guardas de segurança, 𝛾 = 0.50 𝑘𝑁/𝑚 

• guarda corpos, 𝛾 = 0.50 𝑘𝑁/𝑚 

• revestimento betuminoso com 0.08m de espessura, 𝛾 = 1.92 𝑘𝑁/𝑚2 

• passeio em argamassa, 𝛾 = 2.4 𝑘𝑁/𝑚2 

 

5.4.3 PRÉ-ESFORÇO 

A ação do pré-esforço, embora seja uma ação com variação temporal, deve ser considerada como parte 

integrante das ações permanentes. A razão pela qual se considera como ação permanente é devido à 

Figura 5.11 - Esquematização da posição dos tirantes (YOX) 



Projeto de uma ponte rodoviária entre a zona do Freixo e a praia do Areinho  

 

 
78                                                                                                                          

diferença temporal entre o instante em que a armadura ativa tende para o seu limite de perdas e a vida 

útil da obra de arte. 

A utilização do pré-esforço tem como intuito controlar as fissurações para que seja garantido o estado 

limite de fendilhação (σc ≤ fctk,0.05), nas combinações frequentes, e para que seja garantida a 

descompressão para as combinações quase-permanentes (σc ≤ 0). 

Para uma correta modelação das armaduras ativas, devem ser conhecidas as ações equivalentes ao 

pré-esforço, de modo a serem introduzidas no modelo para se quantificarem os diagramas de momentos 

totais e, por sua vez, retirar o valor dos momentos hiperestáticos. 

 

 

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑀𝑖𝑠𝑜 + 𝑀ℎ𝑖𝑝 

 

 

(5.1) 

• 𝑀𝑖𝑠𝑜 – Parcela do momento isostático 

• 𝑀ℎ𝑖𝑝 – Parcela do momento hiperestáticos 

O tensionamento dos cabos de pré-esforço provoca, na estrutura, forças nas ancoragens e forças radiais 

e tangenciais, uniformemente distribuídas, com sentido oposto às forças que o betão exerce sobre os 

cabos.  

                                            

                                                                               [43] 

 

 

 

 

Na zona das ancoragens resulta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando um troço infinitesimal de cabo de pré-esforço juntamente com as ações que o betão exerce 

sobre os cabos vem que: 

  

Figura 5.12 - Ações exercidas no betão, devido ao pré-esforço [43] 

Figura 5.13 - Dedução das ações equivalentes na zona das ancoragens [43] 
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5.4.4 ASSENTAMENTOS DE APOIO 

Os assentamentos de apoio não são considerados no cálculo dos esforços para a realização das 

necessárias verificações, por se entender que é durante a fase construtiva que estes ocorrem. Contudo, 

refere-se que seria necessária uma análise cuidada ao nível do processo construtivo, de modo a perceber 

qual o seu impacto no comportamento estrutural. 

 

5.4.5 SOBRECARGAS RODOVIÁRIAS 

Segundo a norma EN 1991-2, são caraterizados os modelos de sobrecarga rodoviária que podem ser 

considerados no cálculo estrutural. Os “Load Models” são distribuídos nas seguintes categorias: 

• LM 1 – São cargas concentradas e uniformemente distribuídas, aplicadas com o intuito de cobrir 

parte significativa dos efeitos devido à circulação rodoviária. É um modelo usado tanto para 

realizar verificações globais como também locais. 

• LM 2 – Trata-se de uma carga aplicada com o intuito de simular áreas específicas de contacto 

dos pneus. Esta análise serve para cobrir efeitos dinâmicos, que se inclui numa análise local, do 

tráfego rodoviário corrente. 

• LM 3 – Este modelo serve para caraterizar a passagem de veículos especiais, como por exemplo 

veículos industriais. É aplicado um conjunto de cargas por eixo, em vias que permitem cargas 

com ordem de grandeza fora do normal. 

• LM 4 – A utilização deste modelo serve para simular a carga devida a uma multidão, com o 

intuito de fazer verificações locais. 

De modo a saber onde aplicar corretamente estes modelos, a norma EN 1991-2 fornece uma tabela para 

caraterizar as divisões da faixa de rodagem em vias fictícias, Tabela 5.6. 

  

Figura 5.14 - Dedução das cargas equivalentes ao pré-esforço [43] 
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A largura w, a adotar, tem de ter em conta as restrições presentes na Figura. 5.15, que refletem as opções 

construtivas consideradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que, a presente obra em estudo apresenta uma largura (w) igual a 8.90m, em cada faixa de 

rodagem, tem de se considerar duas vias fictícias de 3.00 m e uma via remanescente com 2.90 m de 

largura.  

Após a identificação das vias fictícias a utilizar procede-se à quantificação das cargas utilizadas. Com a 

presente dissertação pretende-se analisar globalmente a estrutura e, assim, opta-se por considerar apenas 

os efeitos do LM 1. 

A caraterização deste “Load Model” é feita com a aplicação de uma carga uniformemente distribuída, 

designada de UDL e é realizada também uma simulação da posição dos veículos tipo, designada de 

“tandem system”, (TS). 

De acordo com o Eurocódio 1, a aplicação das cargas deve ser feita do seguinte modo: 

 

 

 

Tabela 5.6 - Parâmetros para a caraterização das vias fictícias [44] 

W, largura da via Nº de vias fictícias (nl) Largura da via fictícia 
Largura da área 

remanescente 

𝑤 < 5.40 𝑚 𝑛𝑙 = 1 3.00 m 𝑤 − 3.00 𝑚 

5.40 𝑚 ≤  𝑤 < 6.00 𝑚 𝑛𝑙 = 2 
𝑤

2
 0.00 𝑚 

𝑤 ≥ 6.00 m 𝑛𝑙 = 𝑖𝑛𝑡(
𝑤

3
) 3.00 m 𝑤 − 3.00 × 𝑛𝑙 

Figura 5.15 - Determinação da largura w a adotar [44] 
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O Eurocódigo 1, obriga a que o sistema representativo do veículo tipo percorra longitudinalmente toda 

a extensão do tabuleiro e que nenhuma faixa de rodagem seja dispensada da ação deste conjunto. Em 

contrapartida, a posição das cargas uniformemente distribuídas pode ir variando, longitudinalmente de 

modo a encontrar a combinação mais gravosa.  

O valor caraterístico da carga que representa o TS é indicado por  αQi,Qik
, tal como o valor caraterístico 

da carga que representa a UDL é indicada por αqi,qik
. Cada eixo do “tandem system” recebe metade da 

carga. 

Na Tabela 5.7 são apresentados os valores caraterísticos das cargas representativas do LM 1. 

 

 

 

Prevê-se que a obra de arte tenha tráfego rodoviário de veículos pesados, assim, de um modo 

conservativo adotam-se os coeficientes da 1ª classe, presentes na Tabela 5.8. 

 

Tabela 5.7 - Valores caraterísticos das ações LM 1 [44] 

Localização 
Tandem System (TS) 

Cargas por eixo, Qik (kN) 

UDL system 

qik (𝑜𝑢 qrk) (kN/𝑚2) 

Via 1 300.00 

 

9.00 

Via 2 200.00 2.50 

Via 3 100.00 2.50 

Outras 0.00 2.50 

Área remanescente (qrk) 0.00 2.50 

Figura 5.16 - Aplicação do sistema LM 1 [44] 
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Tabela 5.8 - Coeficientes a adotar consoante o tipo de tráfego [44] 

 

Assim, as cargas do TS adotam valores de 300.00 × 1.00 = 300.00 𝑘𝑁, para a via número 1, e 

200.00 × 1.00 = 200.00 𝑘𝑁, para a via número 2. 

Já as cargas relativas à UDL adotam valores de 9.00 × 1.00 = 9.00 𝑘𝑁/𝑚2 e 2.50 × 1.00 =

2.50 𝑘𝑁/𝑚2, respetivamente, para a via número 1 e número 2. 

De forma a quantificar a situação mais gravosa, são escolhidas as combinações que agravam os esforços 

nas longarinas e as combinações de modo a agravar os esforços nas carlingas. Após a realização de 

alguns testes, percebeu-se que as combinações de cargas podem tomar as seguintes posições: 

 

  

Classe 𝛼𝑄1 𝛼𝑄𝑖, 𝑖 ≥ 2 𝛼𝑞1 𝛼𝑞𝑖, 𝑖 ≥ 2 𝛼𝑞𝑟 

1ª 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

2ª 0.90 0.80 0.70 1.00 1.00 

Figura 5.17 - Alternâncias de sobrecarga utilizadas transversalmente, TS e UDL 



Projeto de uma ponte rodoviária entre a zona do Freixo e a praia do Areinho  

 

                                                            83 

 

 

5.4.6 SOBRECARGAS EM PASSEIOS  

Segundo o Eurocódigo 1-2, é possível caraterizar a sobrecarga pedonal a partir de três modelos. O 

primeiro modelo define uma carga uniformemente distribuída (𝑞𝑓𝑘), com a possibilidade de assumir 

valores caraterísticos entre 2.50 𝑘𝑁/𝑚2 e 5.00 𝑘𝑁/𝑚2. Os fatores que influenciam a escolha da 

sobrecarga a adotar são o vão de carregamento e o tipo de ponte. 

No segundo modelo, é definida uma carga concentrada (𝑄𝑓𝑤𝑘), que deve ser aplicada com um valor 

caraterístico de 10 𝑘𝑁 numa superfície quadrangular de 0.10m. 

Por outro lado, o terceiro modelo representa veículos de serviço (𝑄𝑆𝑒𝑟𝑣), que numa eventualidade, 

possam circular nas vias. 

Contudo, no âmbito da ponte em estudo, apenas interessa quantificar o primeiro modelo devido à forte 

possibilidade da frequência de uma multidão densa e contínua. O segundo modelo é excluído pois as 

cargas rodoviárias são muito mais significativas do que as pedonais e o terceiro também é excluído visto 

que este modelo só é aplicado a pontes pedonais. 

Visto que o conjunto de sobrecargas rodoviárias a utilizar é do LM 1, o anexo A2 da norma EN 1990 

define os grupos de ações de tráfego em pontes rodoviárias. Desta forma, é possível definir qual a carga 

pedonal a introduzir na modelação para estar de acordo com o grupo de ação. 

  

Figura 5.18 - Esquematização das alternâncias de sobrecarga UDL utilizadas longitudinalmente 

Tabela 5.9 - Grupo de ações de tráfego rodoviárias [44] 
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Assim, após uma análise à Tabela 5.9, define-se qual o grupo de ações a estudar, pelo que se adota o 

estudo do grupo “gr1a”. Neste grupo de ações as sobrecargas do conjunto LM 1 assumem valores 

caraterísticos, enquanto que a sobrecarga pedonal assume um valor de combinação igual a 3.00 𝑘𝑁/𝑚2. 

 

5.4.7 TEMPERATURA 

Segundo a norma EN 1991-1-5, a ação devido à temperatura deve ser considerada em pontes, como a 

da presente dissertação, de três maneiras distintas. Na primeira deve-se considerar uma variação 

uniforme de temperatura em toda a estrutura, na segunda uma variação diferencial de temperatura no 

tabuleiro e por último considerar uma variação diferencial entre os tirantes e o tabuleiro. 

Refere-se que, no âmbito da presente dissertação, apenas é considerada a variação uniforme e diferencial 

de temperatura no tabuleiro, pois se considera que as restantes variações de temperatura devem ser 

incluídas num estudo mais pormenorizado, em projeto de execução. 

 

Variação uniforme de temperatura 

 

                                                                                       [45] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma a quantificar o valor para esta ação é necessário efetuar, primeiramente, um estudo do historial 

das variações de temperatura do ar, ao longo dos anos. Segundo dados do Instituto da Meteorologia, o 

registo de normais climatológicas efetuado num período de 1971 a 2000 indica que a temperatura 

mínima atingida foi de – 3.3 °𝐶 e a máxima foi de 38.7 °𝐶. 

Uma vez que o Anexo Nacional fornece os valores normalizados da temperatura, opta-se então por 

seguir a definição das normas, por razões de coerência. 

De acordo com o Anexo Nacional do Eurocódigo 1, é feita uma divisão em três partes, do território 

Português, dependendo dos máximos e mínimos das temperaturas do ar à sombra, registadas. O concelho 

do Porto enquadra-se na zona B em ambos os limites, pelo que se adotam as temperaturas de 𝑇𝑚á𝑥 =

40 °𝐶 e 𝑇𝑚𝑖𝑛 = 0 °𝐶. 

Para obter as componentes das variações uniformes de temperatura, respetivamente máxima e mínima, 

𝑇𝑒,𝑚á𝑥 𝑒  𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛, recorre-se à Figura 5.20. 

Figura 5.19 - Representação das componentes constituintes de um perfil de temperatura. a) parcela 
uniforme b) parcela diferencial em y c) parcela diferencial em z d) parcela auto-equilibrada [45] 
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Apesar de ser possível quantificar estas componentes, o ponto 6.1.3.1 (4) do Anexo Nacional, refere que 

para estruturas de betão (tipo 3) e para as condições climatéricas em Portugal, é assim possível admitir 

que: 

 

Com o intuito de calcular a componente respetiva da contração e dilatação da ponte, consideram-se os 

valores caraterísticos, máximos, da amplitude de contração, Δ𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛 e da expansão, Δ𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝. Para o 

cálculo, considera-se o valor recomendado de 𝑇0 = 15 °𝐶, uma vez que se desconhece a temperatura 

inicial da obra de arte e a sua temperatura média durante o período de construção. 

 

 
Δ𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛 = 𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛(𝑡𝑖𝑝𝑜 3) − 𝑇0 = 0 − 15 =  −15 °𝐶 

 

(5.4) 

 

 
Δ𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝 = 𝑇𝑒,𝑚á𝑥(𝑡𝑖𝑝𝑜 3) −  𝑇0 = 40 − 15 = 25 °𝐶 

 

(5.5) 

 

 

 
𝑇𝑚á𝑥 = 40 °𝐶 =  𝑇𝑒,𝑚á𝑥(𝑡𝑖𝑝𝑜 3) 

 

(5.2) 

 
𝑇𝑚𝑖𝑛 = 0 °𝐶 =  𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛(𝑡𝑖𝑝𝑜 3) 

 

(5.3) 

Figura 5.20 - Correlação entre a temperatura mínima/máxima do ar à sombra e a 
componente da variação uniforme de temperatura mínima/máxima em pontes [45] 
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Variação diferencial de temperatura 
 

As variações térmicas ao longo do tempo têm um efeito de aquecimento ou arrefecimento na parte 

superior da plataforma. Destas variações, surgem valores máximos e mínimos que correspondem a 

cenários de superfície superior mais quente e de superfície superior mais fria, respetivamente, resultando 

em variações diferenciais de temperatura. 

Segundo o ponto 6.1.4.1 (1) do Anexo Nacional do Eurocódigo 1, o cálculo das variações térmicas 

diferenciais deve ser calculado seguindo a Abordagem 1. Definem-se então os valores de 

Δ𝑇𝑀,ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑒 Δ𝑇𝑀,𝑐𝑜𝑜𝑙, que induzem, respetivamente, a variações diferenciais positivas e a variações 

diferenciais negativas. 

 

 
Δ𝑇𝑀,𝑐𝑜𝑜𝑙 = 5 °𝐶 

 

(5.6) 

 
Δ𝑇𝑀,ℎ𝑒𝑎𝑡 = 15 °𝐶 

 

(5.7) 

Estes valores devem sofrer uns ajustes devido ao facto de serem definidos para espessuras de 

revestimento da superfície de 50mm. A Tabela 5.10 define o valor do coeficiente 𝑘𝑠𝑢𝑟 a multiplicar nos 

respetivos valores de Δ𝑇𝑀,𝑐𝑜𝑜𝑙  𝑒 Δ𝑇𝑀,ℎ𝑒𝑎𝑡. 

Tabela 5.10 - Valores recomendados de 𝑘𝑠𝑢𝑟 a considerar para diferentes espessuras do revestimento da superfície [45] 
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O revestimento adotado para o tabuleiro é de 80mm, assim: 

 

 
Δ𝑇𝑀,𝑐𝑜𝑜𝑙 × 𝑘𝑠𝑢𝑟 = 5 × 1 = 5 °𝐶 

 

(5.8) 

 
Δ𝑇𝑀,ℎ𝑒𝑎𝑡 × 𝑘𝑠𝑢𝑟 = 15 × 0.82 = 12.3 °𝐶 

 

(5.9) 

Variação uniforme de temperatura entre os tirantes e o tabuleiro 
 

No ponto 6.1.6 da norma EN1991-1-5, é definida uma variação de temperatura uniforme de 10 °𝐶 para 

tirantes com uma cor clara e de 20 °𝐶 caso a cor dos tirantes seja escura. Não é feita nenhuma 

consideração quanto aos materiais do tabuleiro ou a sua altura.  

Quando os elementos se encontram expostos ao sol, o aço tem tendência a aquecer em menos tempo do 

que o betão, podendo assim agravar os momentos fletores, devido ao alívio de tensão instalada. 

 

5.4.8 VENTO 

A norma EN 1991-1-4 permite quantificar a ação do vento em pontes. Contudo, para pontes de tirantes 

a presente norma não fornece orientações, pelo que se recomendada uma análise com recurso a ensaios 

em túnel de vento sobre uma maqueta aeroelástica. Apenas desta forma é que se obteria o rigor 

necessário para uma quantificação mais precisa. 

Embora não se tenha a precisão necessária, faz-se uma abordagem simplificada à quantificação desta 

ação, aplicando uma carga estática na ponte. Segundo o Eurocódigo 1, a velocidade do vento é calculada 

segundo: 

 
𝑣𝑏 =  𝐶𝑑𝑖𝑟 × 𝑣𝑏,0  ×  𝐶𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛  

 

(5.10) 

em que: 

• 𝑣𝑏 é o valor de referência da velocidade do vento, definido em função da direção do vento e da 

época do ano a uma altura de 10 m acima da superfície de um terreno da categoria II; 

• 𝑣𝑏,0 é o valor básico da velocidade de referência do vento; 

• 𝐶𝑑𝑖𝑟 é o coeficiente de direção; 

• 𝐶𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 é o coeficiente de sazão. 

 

No Anexo Nacional NA-4.2(1)P, Nota2, define-se o valor de 𝑣𝑏,0 em função do tipo de zona. A obra de 

arte está localizada a mais de 5 km da faixa costeira, incluindo-se assim na Zona A. Contudo, devido à 

incerteza do comportamento aeroelástico admite-se o valor mais conservativo, ou seja, 𝑣𝑏,0 =

30.0 𝑚/𝑠, que corresponde à Zona B. O Eurocódigo 1 recomenda que se adote o valor unitário para o 

coeficiente de sazão (𝐶𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛) e de direção (𝐶𝑑𝑖𝑟). Logo: 
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𝑣𝑏 =  1.0 × 30.0 × 1.0 = 30 𝑚/𝑠 

Após a obtenção de 𝑣𝑏 é necessário calcular a velocidade média do vento a uma altura z acima do solo, 

𝑣𝑚(𝑧). Este parâmetro depende da rugosidade do terreno, (𝐶𝑟(𝑧)), da orografia, (𝐶0(𝑧)) e do valor de 

referência da velocidade do vento, (𝑣𝑏) e deverá ser determinado através de: 

 

 
𝑣𝑚(𝑧) =  𝐶𝑟(𝑧)  ×  𝐶0(𝑧) ×  𝑣𝑏 

 

  (5.11) 

O coeficiente 𝐶𝑟(𝑧) considera a variabilidade da velocidade média do vento no local da implantação da 

obra de arte e o seu cálculo é definido através de um perfil de velocidades logarítmico de acordo com 

as seguintes expressões: 

 

 

𝐶𝑟(𝑧) =  𝑘𝑟 ln (
𝑧

𝑧0
) , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑧 ≤  𝑧𝑚á𝑥 

 

(5.12) 

 
𝐶𝑟(𝑧) =  𝐶𝑟 (𝑧𝑚𝑖𝑛), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝑧  

 

(5.13) 

sendo que:  

• 𝑧0 é o comprimento de rugosidade; 

• 𝑘𝑟 é o coeficiente de terreno dependente do comprimento de rugosidade 𝑧0, calculado através 

de: 

 

 
𝑘𝑟 = 0.19 ×  (

𝑧0

𝑧0,𝐼𝐼
)

0.7

 

 
 

(5.14) 

em que: 

 

• 𝑧0,𝐼𝐼 = 0.05 m (categoria de terreno II); 

• 𝑧𝑚𝑖𝑛 altura mínima, definida através da Tabela 5.11; 

• 𝑧𝑚á𝑥 a ser considerada igual a 200m. 
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                                                                  [46] 

 

 

 

 

Considera-se que a ponte se insere na categoria I, devido à relativa proximidade com a faixa costeira e 

por ser o mais conservativo. Para o valor de z, admite-se uma altura máxima até ao topo das guardas, 

perfazendo 15.50m. Assim, como este se insere dentro do intervalo de cotas mínima e máxima vem que, 

 

𝑘𝑟 = 0.19 ×  (
0.005

0.05
)

0.7

= 0.162 

e 

𝐶𝑟(𝑧) =  0.162 × ln (
15.50

0.005
) = 1.302 

Para o valor do coeficiente de orografia, admite-se que este toma o valor unitário, visto que a ponte não 

se situa em zonas montanhosas que façam aumentar a velocidade do vento. Logo, 

 

𝑣𝑚(𝑧) =  1.302 × 1.00 × 30.00 = 39.06 𝑚/𝑠 

 

Depois do cálculo da velocidade média do vento é calculada a pressão dinâmica de pico, à altura z, a 

qual resulta da velocidade média e das flutuações de curta duração da velocidade do vento e é definida 

segundo a seguinte expressão: 

 
𝑞𝑝(𝑧) = ⌊1 + 7 ×  𝐼𝑣(𝑧)⌋ ×

1

2
× 𝜌 ×  𝑣𝑚

2(𝑧) 

 

 
(5.15) 

em que: 

• 𝜌 é a massa volúmica do ar, adotando um valor recomendado de 1.25 𝑘𝑔/𝑚3 

Tabela 5.11 - Categorias de terreno e respetivos parâmetros [46] 
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• 𝐼𝑣(𝑧) é a intensidade de turbulência à altura z 

e 

 

𝐼𝑣(𝑧) =  
𝑘𝐼

𝐶0(𝑧) × 𝑙𝑛 (
𝑧
𝑧0

)
=

1.0

1.0 × 𝑙𝑛 (
15.50
0.005

)
= 0.124 

 

(5.16) 

• 𝑘𝐼 é o coeficiente de turbulência que adota um valor recomendado de 1.0 

𝑞𝑝(𝑧) = [1 + 7 × 0.124] ×
1

2
× 1.25 × 39.062 × 10−3 = 1.78 𝑘𝑁/𝑚2 

 

A componente horizontal da força do vento atua segundo a direção transversal do modelo que 

corresponde à direção y. Contudo, a fórmula apresentada pelo Eurocódigo contém a designação x, que 

por motivos de coerência com as fórmulas da norma, não será alterada. Então a expressão é dada por 

 

 
𝐹𝑊𝑘,𝑥 = 𝐶𝑠 × 𝐶𝑑 × 𝐶𝑓 × 𝑞𝑝(𝑧) × 𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑥 

 

(5.17) 

 

Para a determinação da área de referência, (𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑥  ) e do coeficiente de força (𝐶𝑓 = 𝐶𝑓𝑥,0) é necessário 

definir o valor de 𝑑𝑡𝑜𝑡, que representa a altura equivalente do tabuleiro. Esta altura é dependente da 

altura das guardas utilizadas e da eventual circulação rodoviária. O Eurocódigo recomenda que seja 

usado um fator de combinação 𝜓0 = 0.60, uma vez que a ponte é idealizada para o tráfego rodoviário 

e a ação do vento acompanha a ação das cargas rodoviárias quando a sua aplicação é feita no tabuleiro. 

A força deve ser calculada para a ação de base vento e para a ação e base sobrecarga rodoviária, de 

modo a perceber qual é a mais gravosa. 

Primeiramente calcula-se esta força admitindo que a ação de base é o vento. A altura 𝑑𝑡𝑜𝑡 é assim 

definida pela Tabela 5.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De modo a definir a altura, considera-se que os guarda corpos serão do tipo vazado em ambos os lados 

dos tabuleiros, assumindo assim um valor de 𝑑𝑡𝑜𝑡 = 2.18 𝑚. Como não foi definido nenhum 

procedimento de cálculo dinâmico, a recomendação do Eurocódigo para os valores de 𝐶𝑠 𝑒 𝐶𝑑 é de 1.0 

para os dois coeficientes. Já o valor do coeficiente 𝐶𝑓 é definido segundo a Figura 5.21. 

  

Tabela 5.12 - Altura 𝑑𝑡𝑜𝑡 a considerar para  𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑥   [46] 
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𝑏

𝑑𝑡𝑜𝑡
=

24.40

2.18
= 11.19 

 

(5.18) 

Assim, consultando a Fig. 5.21, retira-se o valor de Cfx,0 = 1.30. Como na presente obra de arte as faces 

encontram-se expostas ao vento, com uma pequena inclinação em relação à vertical, o Eurocódigo 

permite a redução máxima em 30% deste coeficiente. Aplica-se assim uma pequena redução de 5% 

devido ao facto de a inclinação não ser muito acentuada. 

 

 𝐹𝑊𝑘,𝑥 = 1 × 1 × 0.95 × 1.30 × 1.78 × 2.18 = 4.795 𝑘𝑁/𝑚  

 

Por outro lado, ao considerar a ação de base sobrecarga rodoviária, considera-se 𝑑𝑡𝑜𝑡 = 3.58 m, 

somando assim 2.00 m à altura do tabuleiro. Logo, 

 
𝑏

𝑑𝑡𝑜𝑡
=

24.40

3.58
= 6.82 

 

e dando seguimento ao mesmo procedimento de cálculo vem que, 

 

𝐹𝑊𝑘,𝑥 = 1 × 1 × 0.95 × 1.30 × 1.78 × 3.58 × 0.6 = 4.725 𝑘𝑁/𝑚 

 

Conclui-se que a situação mais gravosa para a direção transversal é a de ação de base vento. 

Segundo o Eurocódigo 1, é definido que a força longitudinal, ou seja, na direção x do modelo, é igual a 

25% da ação transversal, assim, resulta numa força de 1.198 kN/m para a ação de base vento e 

1.181 kN/m para a ação de base sobrecarga. 

Passando à análise da direção vertical, ou seja, a direção z no modelo, define-se que o coeficiente de 

força do vento adota o valor ±0.90 e como tal origina uma força vertical de valor de ±39.12 𝑘𝑁/𝑚. 

Figura 5.21 - Coeficiente de força 𝐶𝑓𝑥,0 para tabuleiros de pontes [46] 
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Por último, fazendo uma análise à ação do vento nos pilares, é necessário quantificar o coeficiente de 

força e para tal, considera-se que o mesmo incide perpendicularmente numa face, podendo ser calculado 

através de: 

 

 
𝐶𝑓 = 𝐶𝑓,0 × 𝜓𝑟 × 𝜓𝜆 

 

(5.19) 

onde:  

• 𝐶𝑓,0 é o coeficiente de força para elementos de secção retangular com arestas vivas e sem livre 

escoamento em torno das extremidades; 

• 𝜓𝑟 é o coeficiente de redução para secções quadradas com cantos arredondados, dependente do 

número de Reynolds; 

• 𝜓𝜆 é o coeficiente de efeitos de extremidade para elementos cujas extremidades sejam 

livremente contornadas pelo vento. 

 

Procede-se ao cálculo do valor de 𝐶𝑓,0 através da Figura 5.22 

 

 

 

  

Figura 5.22 - Coeficiente de força 𝐶𝑓,0 para secções retangulares com arestas vivas e sem 

livre escoamento em torno das extremidades do elemento [46] 
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Uma vez que os pilares têm uma geometria variável faz-se uma ponderação com a secção média das 

torres, obtendo-se assim uma secção de 5.75 x 4.25 m. De modo a obter uma razão de 𝑑
𝑏⁄  mais 

conservativa, a medida maior refere-se a d enquanto a medida menor assume o valor de b. Assim resulta 

num valor de 𝐶𝑓,0 = 1.85. 

Os coeficientes 𝜓𝑟 e 𝜓𝜆 assumem valores unitários pois as faces laterais não são arredondadas e não há 

um livre escoamento. 

Através de um processo análogo ao cálculo realizado para a direção transversal, obtém-se um valor de 

14.01 kN/m 

 

5.4.9 AÇÕES ACIDENTAIS 

As cargas induzidas pelo rio Douro devido ao seu escoamento devem ser estudadas segundo um 

procedimento rigoroso de forma a entender qual seria o impacto dinâmico nas torres. Uma vez que as 

torres têm arestas vivas e dimensões consideráveis seria importante entender qual o caminho das forças 

do escoamento e que tipo de forças oscilantes poderiam gerar. 

Dado o âmbito da dissertação, apenas se considera uma carga estática, em caso de cheia, de modo a 

perceber qual seria o impacto do escoamento do rio na resistência das torres. A força devido ao 

escoamento pode apresentar uma direção perpendicular ao eixo longitudinal da ponte ou então poderá 

assumir um ângulo de ataque, em função da corrente do rio. Para a consideração em questão, é feita uma 

análise apenas com a força no sentido perpendicular ao eixo longitudinal, pois considera-se que é a força 

que traz maiores implicações para a verificação da resistência das torres. 

 

A força equivalente da corrente, na direção perpendicular ao eixo do tabuleiro, é dada por: 

 

 
𝐹𝐷 =  

1

2
 ×  𝜌 × 𝑈2 × 𝐷′ × 𝐶𝐷 

 

(5.20) 

em que: 

• 𝜌 é a massa volúmica da água, onde se admite 𝜌 = 1100 𝑘𝑔/𝑚3 ; 

• 𝑈 é a velocidade do escoamento do rio; 

• 𝐷′ é a largura média medida na horizontal do elemento estrutural sujeito à ação da corrente; 

• 𝐶𝐷 é o coeficiente de arrastamento, que assume o valor de 1.20 devido à superfície apresentar 

alguma rugosidade. 

 

O caudal de cheia utilizado para o cálculo foi de 17634 𝑚3/𝑠, valor fornecido na Tabela 3.1. Como a 

secção do rio apresenta profundidades variáveis, procede-se a uma medição das respetivas 

profundidades, ao longo de vários pontos, de modo a calcular uma profundidade média, chegado a um 

valor da secção média, na zona em questão, de 6089 𝑚2. 

De modo a calcular a velocidade média de escoamento, utiliza-se a seguinte expressão: 

 
𝑈 =

𝑄

𝑆
= 2.90 𝑚/𝑠 

 

(5.21) 
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Assim, a força equivalente é igual a: 

 

𝐹𝐷 =  
1

2
 ×  1.10 × 2.90 × 4.50 × 1.20 = 24.90 kN/m 

 

 

5.4.10 SISMO 

Segundo a norma EN 1998-1, é possível fazer uma caraterização dos espetros de cálculo para a zona em 

que se insere a ponte. Embora esta obra não se encontre numa zona com atividade sísmica significativa, 

é prudente quantificar as ações sísmicas devido à importância da ponte. Os principais objetivos da 

consideração prendem-se com a proteção das vidas humanas, limitando os danos da ponte e mantendo-

a operacional de modo a que possa continuar a ser uma via de comunicação, a usar, em caso de ações 

sísmicas. 

Define-se, no Eurocódigo 8 parte 2, que numa análise sísmica em pontes os espetros de resposta a serem 

considerados devem ser calculados segundo as exigências da parte 1 do mesmo. No ponto 3.1.2 é 

possível definir o tipo de terreno em que se encontra a obra de arte e no caso da ponte em questão foi 

atribuído o tipo de terreno A. 

Os espetros de cálculo permitem caraterizar a capacidade de dissipação de energia dos elementos 

estruturais, sendo que são obtidos pelo comportamento dúctil dos mesmos. A modelação efetuada não 

contempla uma análise não linear da estrutura, pelo que se salvaguarda a elaboração de uma posterior 

modelação, com mais pormenor, com o intuito de definir com mais precisão qual o comportamento da 

estrutura no que toca à dissipação de energia. 

No espetro de resposta, é feita uma análise elástica com o auxílio de um coeficiente de 

comportamento, 𝑞, que serve para aproximar a relação entre as forças sísmicas a que a estrutura estaria 

sujeita, numa resposta completamente elástica, e as forças sísmicas no caso de a estrutura ter um 

amortecimento de 5%. 

No ponto 3.2.2.5 da norma EN 1998-1, caraterizam-se os espetros de resposta segundo as seguintes 

expressões:  

  

Figura 5.23 - Ilustração das secções afetadas devido à cheia 
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(5.22) 

 
 

(5.23) 

 

 

 

(5.24) 

 

 
 

 

(5.25) 

 

em que: 

• 𝑎𝑔 é o valor de cálculo da aceleração à superfície para um terreno do tipo A (𝑎𝑔 = 𝛾𝐼 . 𝑎𝑔𝑟); 

• T é o período de vibração de um sistema linear com um grau de liberdade; 

• 𝑇𝐵 é o limite inferior do período no patamar da aceleração espectral constante; 

• 𝑇𝐶 é o limite superior do período no patamar de aceleração espectral constante; 

• 𝑇𝐷 é o valor que define o início do ramo de deslocamento constante; 

• 𝑆𝑑(𝑇) é o espetro de resposta elástico. 

 

Define-se a classe de importância da ponte como sendo da classe III, visto que se trata de uma via de 

comunicação crítica, especialmente no período pós-sismo e também pelo facto de o período de vida útil 

da obra ser mais elevado do que o usual, sendo o valor de  𝛾𝐼 = 1.30. 

Dado o desconhecimento da ductilidade da ponte, admite-se que a mesma tem um coeficiente de 

comportamento de 𝑞 = 1.50. 

Tendo em conta a zona em que se insere e o tipo de terreno, as ações sísmicas tipo 1 e 2 podem ser 

definidas pelo Anexo Nacional. 

 

Tabela 5.13 - Valores para definir os espetros de cálculo para ação tipo 1 e 2 

Ação Tipo 𝑆 𝑇𝐵 𝑇𝐶 𝑇𝐷 𝑎𝑔𝑟 𝛾𝐼 
𝑎𝑔 (𝑚/

𝑠2) 

1 1.00 0.10 0.60 2.00 0.35 1.30 0.455 

2 1.00 0.10 0.25 2.00 0.80 1.30 1.040 
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Assim resulta que:  

 

 

5.5 COMBINAÇÕES 

Com base no Anexo A2 da norma EN 1990 caraterizam-se os valores dos coeficientes de simultaneidade 

a utilizar nas diferentes combinações. 

Na Tabela 5.14 apresentam-se os valores utilizados. 

 

Ações 

 PPP RCP PRE PASS VNT TMP 
SOB 
(TS) 

SOB 
(UDL) 

Ψ0 - - - 0.4 0.6 0.6 0.75 0.4 

Ψ1 - - - 0.4 0.2 0.6 0.75 0.4 

Ψ2 - - - 0 0 0.5 0 0 

γ     
Favorável 

1 1 0.9 0 0 0 0 0 

 

γ 
Desfavorável 

1.35 1.35 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

 

 

 

 

 

Tabela 5.14 - Definição dos coeficientes de simultaneidade 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

𝑎
𝑔
𝑚

/𝑠
^2

T (s)

Tipo 1 Tipo 2

Figura 5.24 - Espetros de resposta de cálculo horizontais calculados para a ação tipo 1 e 2 



Projeto de uma ponte rodoviária entre a zona do Freixo e a praia do Areinho  

 

                                                            97 

sendo que: 

• PPP, peso próprio 

• RCP, restantes cargas permanentes 

• PRE, ações do pré-esforço 

• PASS, sobrecarga pedonal 

• VNT, ação do vento 

• TMP, ação da temperatura 

• SOB (TS), sobrecarga devido ao sistema Tandem System 

• SOB (UDL), sobrecarga relativa ao sistema da carga uniformemente distribuída  

 

5.5.1 COMBINAÇÕES ELS 

Através destas combinações é possível efetuar verificações com o intuito de controlar as deformações 

na estrutura assim como também prevenir problemas relativos à fendilhação. Desta forma garante-se 

para a estrutura um bom funcionamento em serviço. 

 

5.5.1.1 Combinação Quase-Permanente  

Esta combinação tem o intuito de caraterizar o comportamento da estrutura devido a um carregamento 

presente na generalidade do tempo de vida útil da obra. A presente combinação é correntemente utilizada 

para controlo dos efeitos a longo prazo e da aparência dos elementos estruturais. De seguida apresenta-se 

a expressão a utilizar para esta combinação. 

 
 
 
 

 

  

 

 

 
(5.26) 

Tabela 5.15 - Combinações Quase-Permanentes utilizadas 

Combinação   Ação Base PPP + RCP TEMP 

Quase-Permanente 
(QP) 

1 VUT (+) 1 0.5 

2 VUT (-) 1 0.5 

3 VDT (+) 1 0.5 

4 VDT (-) 1 0.5 
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5.5.1.2 Combinação Frequente 

Esta combinação tem o intuito de caraterizar um conjunto de parâmetros semelhantes aos que se 

encontram descritos em 5.5.1.1, adicionando os efeitos devido às sobrecargas pedonais e rodoviárias. 

A combinação é estabelecida pela expressão: 

 

 
 

 

 
(5.27) 

 

 

 

 

5.5.1.3 Combinação Caraterística 

Por último, a combinação caraterística tem o intuito de avaliar os estados limites irreversíveis, contando 

também com as sobrecargas pedonais e rodoviárias. Contudo, as ações de base adotam os seus valores 

caraterísticos, ao invés da expressão (5.27).  

 

 
 

 

 
(5.28) 

 

 

 

 

Tabela 5.16 - Combinações Frequentes utilizadas 

Combinação  Ação Base 
PPP + 
RCP 

SOB 
(TS) 

SOB 
(UDL) 

PASS VNT TEMP 

Frequente 
(FREQ) 

1 Gr1a c/ VUT (+) 1 0.75 0.4 0.4 - 0.5 

2 Gr1a c/ VUT (-) 1 0.75 0.4 0.4 - 0.5 

3 Gr1a c/ VDT (+) 1 0.75 0.4 0.4 - 0.5 

4 Gr1a c/ VDT (-) 1 0.75 0.4 0.4 - 0.5 

5 VNT c/ VDT (+) 1 - - - 0.2 0.5 

6 VNT c/ VDT (-) 1 - - - 0.2 0.5 

7 VNT c/ VUT (+) 1 - - - 0.2 0.5 

8 VNT c/ VUT (-) 1 - - - 0.2 0.5 
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5.5.1.4 Combinação de Ações Permanentes 

Para o caso desta combinação, o Eurocódigo 0, não define uma combinação que caraterize a ação relativa 

do peso próprio da estrutura e dos tirantes. Contudo, apesar de não considerar qualquer ação exterior, 

esta combinação é extremamente útil para proceder ao tensionamento dos tirantes. 

 

 

 

 
(5.29) 

5.5.2 COMBINAÇÕES ELU 

As combinações em Estado Limite Último têm o intuito de fazer verificações à estrutura de modo a 

avaliar se as capacidades resistentes, das secções dos elementos estruturais, conseguem evitar o colapso 

da estrutura. Nesta combinação, as propriedades dos materiais são minoradas, enquanto que as ações 

são majoradas. Com o objetivo de avaliar os esforços para dimensionamento estrutural são consideradas 

combinações do tipo STR e Acidentais. 

 

5.5.2.1 Combinação STR 

Esta combinação é a mais relevante para o dimensionamento estrutural, uma vez que leva a estrutura a 

condições extremas, fornecendo assim os esforços mais gravosos a que as secções têm de resistir. É 

definida pela seguinte expressão: 

 

  

 

Combinação   Ação Base PPP + RCP Gr1a VNT TEMP 

Caraterística 
(CAR) 

1 Gr1a c/ VUT (+) 1 1 - 0.6 

2 Gr1a c/ VUT (-) 1 1 - 0.6 

3 Gr1a c/ VDT (+) 1 1 - 0.6 

4 Gr1a c/ VDT (-) 1 1 - 0.6 

5 VNT c/ VDT (+) 1 - 1 0.6 

6 VNT c/ VDT (-) 1 - 1 0.6 

7 VNT c/ VUT (+) 1 - 1 0.6 

8 VNT c/ VUT (+) 1 - 1 0.6 

Tabela 5.17 - Combinações Caraterísticas utilizadas 

 
 

 

 
 

(5.30) 
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A presente combinação pretende analisar a eventual hipótese de ocorrência de uma ação acidental, tal 

como, um embate de um veículo, uma explosão, ou então a ocorrência de uma cheia, sendo esta a única 

ação acidental considerada neste estudo. 

 

 

 
 

(5.31) 

Tanto o coeficiente 𝜓1,1 como o 𝜓2,1 dependem do modo como se considera a situação acidental. Os 

coeficientes podem tomar o seu valor frequente ou quase-permanente, respetivamente. De acordo com 

o estudo realizado, considera-se que na ocorrência de cheia não há qualquer circulação rodoviária e as 

ações devido à temperatura e ao vento também são desprezáveis. 

 

 

 
 
 

5.6 TENSIONAMENTO DOS TIRANTES 

Dado que o tipo de obra apresenta um tabuleiro muito esbelto, podem surgir grandes deformabilidades. 

Estas deformabilidades, podem revelar-se penalizadoras na verificação do tabuleiro em serviço. 

Existem metodologias que têm o intuito de minimizar estes esforços elevados, e que consistem em 

métodos de imposição de um deslocamento nulo, para o tabuleiro, ou então num método de imposição 

de esforços, com o intuito de determinar uma adequada força de tensionamento nos tirantes. Na presente 

dissertação, adota-se a consideração do método de deslocamento nulo. 

Combinação  Ação Base PPP + RCP Gr1a VNT TEMP 

STR - Estado 
Limite Último 

1 Gr1a c/ VUT (+) 1.0/1.35 1.35 - 0.9 

2 Gr1a c/ VUT (-) 1.0/1.35 1.35 - 0.9 

3 Gr1a c/ VDT (+) 1.0/1.35 1.35 - 0.9 

4 Gr1a c/ VDT (-) 1.0/1.35 1.35 - 0.9 

5 VNT c/ VDT (+) 1.0/1.35  1.5 0.9 

6 VNT c/ VDT (-) 1.0/1.35  1.5 0.9 

7 VNT c/ VUT (+) 1.0/1.35  1.5 0.9 

8 VNT c/ VUT (-) 1.0/1.35  1.5 0.9 

Tabela 5.18 - Combinações STR utilizadas 

Tabela 5.19 - Combinações Acidentais utilizadas 

Combinação   Ação Base PPP + RCP Cheia 

Acidental 1 Cheia 1 1 
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A metodologia adotada consiste na conceção de uma configuração estrutural que visa minimizar os 

momentos fletores no tabuleiro que surgem devido às ações das cargas permanentes, idealizando a 

plataforma com o comportamento de uma viga contínua. Para tal, o controlo dos deslocamentos pode 

ser feito através dos pontos de ancoragem dos tirantes no tabuleiro, de modo a controlar os 

deslocamentos verticais, e também se pode proceder ao controlo dos deslocamentos horizontais das 

torres.  

Para atender ao cálculo das forças de tensionamento, cria-se um caso de carga onde se aplicam as cargas 

relativas às ações permanentes, obtendo-se assim os deslocamentos a anular, e também se criam casos 

de carga com uma variação de temperatura de −10 °𝐶, em cada tirante. O objetivo da aplicação destes 

casos de carga é conhecer a relação de deslocamentos de modo a poder-se estabelecer as devidas forças 

de tensionamento nos tirantes. Assim, vem que 

  
 

 
𝛿𝑗

𝑃𝑃+𝑅𝐶𝑃 = ∑ 𝛿𝑗𝑖
𝑇𝑖

𝑛=24

𝑖=1

× 𝑥𝑖 ⇔ [
   

𝛿11   𝛿12

𝛿21   …
 
… 𝛿1𝑛

… …
⋯    …

𝛿𝑚1    …  
… …

… 𝛿𝑚𝑛

]  × [

𝑥1

𝑥2…

𝑥𝑛

] = [

𝛿1
𝑃𝑃+𝑅𝐶𝑃

𝛿2
𝑃𝑃+𝑅𝐶𝑃

…

𝛿𝑚
𝑃𝑃+𝑅𝐶𝑃

] 

 

 
 

(5.32) 

 

em que 

• n correspondente ao nº do tirante ativo a ser tensionado; 

• m corresponde ao número do tirante do modelo de ajuste; 

• i define qual o caso de carga; 

• 𝛿𝑗
𝑃𝑃+𝑅𝐶𝑃

corresponde ao deslocamento, a anular, devido às ações permanentes; 

• 𝛿𝑗𝑖
𝑇𝑖

 traduz o deslocamento do tirante j devido ao tensionamento do tirante i; 

• 𝑥𝑖 é o coeficiente de tensionamento a aplicar, correspondendo às incógnitas do sistema de 

equações. 

 

Através deste procedimento resultam 24 coeficientes que devem ser aplicados nos respetivos 24 casos 

de carga das variações de temperatura, em correspondência com cada tirante, através de uma 

combinação de cargas no Robot. Refere-se que neste método não são contabilizados nenhuns efeitos 

diferidos, devendo estes ser incluídos num estudo mais pormenorizado relativo a um projeto de 

execução. 

Com o intuito de dar início a este processo de ajuste, realiza-se um pré-dimensionamento dos tirantes 

com todas as cargas permanentes, nomeadamente, pesos próprios e restantes cargas permanentes. É 

possível chegar a uma área da secção para introduzir na modelação através das seguintes expressões: 

 

 

 

 

 

 
(5.33) 
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em que  

• 𝑞𝑚á𝑥 é a carga absorvida pelo tirante numa faixa de influência; 

• 𝜎𝐴𝑑𝑚 é igual a 0.45 . 𝑓𝑝𝑢𝑘. 

 

A limitação da tensão de cedência dos tirantes a 45% prende-se com o facto de evitar problemas de 

fadiga, critério que permite controlar a fadiga em fase de serviço. 

O pré-dimensionamento resultou nas áreas de secção expostas na Tabela 5.20. 

 

 

 

 

Após a introdução das respetivas áreas nos tirantes, obtêm-se as forças que constam na Figura 5.25. 

Nesta Figura é possível observar que são realizados dois ajustes das tensões dos tirantes, para a 

combinação permanente. 

  

Tirante Faixa de influência (m) Nº de cordões A (cm2) 

T1 4.25 15 22.50 

T2 - T23 6.50 23 34.50 

T3 - T22 6.50 22 33.00 

T4 - T21 6.50 21 31.50 

T5 - T20 6.50 21 31.50 

T6 – T19 6.50 19 28.50 

T7 – T18 6.50 18 27.00 

T8 – T17 6.50 17 25.50 

T9 – T16 6.50 16 24.00 

T10 – T15 6.50 14 21.00 

T11- T14 6.50 12 18.00 

T12 – T13 6.50 11 16.50 

T24 5.25 

 

18 
 

27.00 

 

Tabela 5.20 - Resultados do pré-dimensionamento dos tirantes 



Projeto de uma ponte rodoviária entre a zona do Freixo e a praia do Areinho  

 

                                                            103 

 

Numa primeira hipótese admite-se que o tabuleiro tem deslocamentos verticais (𝛿 𝑣) nulos. Contudo, 

deste modo assume-se que o deslocamento vertical na zona das torres é nulo, não correspondendo este 

facto à realidade pois devido à compressão nas torres existe um assentamento. Assim, na tentativa de 

aproximar o comportamento de viga contínua à realidade do comportamento estrutural, surge a segunda 

hipótese de ajuste, que consiste na aplicação de um deslocamento de variação linear desde os encontros 

até à zona de apoio, nas torres, e um deslocamento constante no tabuleiro, entre torres.  

Embora os ajustes tenham comportamentos diferentes, ambos refletem as mais valias de um processo 

de tensionamento de tirantes. De modo clarificar esta questão, são apresentadas as Figuras 5.26 e 5.27 

que refletem os deslocamentos verticais a controlar no tabuleiro antes do tensionamento e os 

deslocamentos obtidos depois dos ajustes, respetivamente. 

 

Figura 5.25 – Esforços axiais obtidos para cada ajuste, devido às cargas permanentes, no final do faseamento 
construtivo 
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Figura 5.26 – Deslocamentos verticais do tabuleiro obtidos sem ajuste de tirantes no final da fase construtiva 
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De acordo com a Figura 5.26 o deslocamento vertical máximo é de 𝛿 𝑣 = 1330 𝑚𝑚. Em contrapartida, 

com o ajuste do tensionamento dos tirantes os deslocamentos são reduzidos o que implica uma redução 

dos momentos fletores no tabuleiro.  

Na Figura 5.28 são comparados os valores dos esforços obtidos no tabuleiro para o conjunto de ajustes 

efetuados. 
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Figura 5.27 - Deslocamentos verticais do tabuleiro obtidos para os ajustes no final da fase construtiva 
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Figura 5.28 - Comparação de momentos fletores para o conjunto de ajustes no final da fase construtiva 
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Confrontando os resultados fornecidos pelas Figuras 5.28 e 5.29 é evidente que o facto de optar pela 

primeira hipótese de ajuste não seria o mais adequado visto que na zona das torres iria haver uma 

descompensação de esforços, resultando em momentos fletores e esforços transversos maiores, sendo 

que o momento absoluto máximo no ajuste 1 seria de 2787 kN.m enquanto que no ajuste 2 seria de 1463 

kN.m. Na realidade, os esforços transversos sofrem uma alteração de valores máximos, descendo de um 

máximo absoluto de 1370 kN, no ajuste 1, para um valor máximo absoluto de 823 kN. 

Desta forma, conclui-se que o ajuste de tirantes mais favorável a adotar é o ajuste 2, pois uma vez que 

se obtém um diagrama de momentos mais equilibrado resulta um impacto favorável a longo prazo. Visto 

que a redistribuição de esforços no tabuleiro se torna mais eficiente, não são atingidos picos de esforços 

tão elevados a tempo infinito. 
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Figura 5.30 - Comparação de momentos fletores antes e depois do ajuste 2 no final da fase construtiva 
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Figura 5.29 - Comparação dos esforços transversos para o conjunto de ajustes no final da fase construtiva 

 



Projeto de uma ponte rodoviária entre a zona do Freixo e a praia do Areinho  

 

 
106                                                                                                                          

Numa análise à Figura 5.30 observa-se que o momento máximo positivo antes do ajuste é de 38345 

kN.m e o máximo negativo é de 55375 kN.m, passando assim a assumir valores máximos positivos e 

negativos depois do ajuste de, respetivamente, 658 kN.m e 1463 kN.m. Assim, esta variação de esforços, 

significativa, tem impacto nas verificações efetuadas e por sua vez numa economia da quantidade de 

materiais utilizados. 

Posteriormente, simula-se a desmontagem gradual das aduelas, avaliando assim, de uma forma muito 

simplificada e sem a contabilização dos efeitos diferidos, quais são as forças de tensionamento no final 

de cada fase construtiva. Para esta desmontagem e simultânea verificação da força no tirante, procede-se 

à introdução do peso dos carros de avanço com o valor de 77.5 t cada. O valor do peso dos carros de 

avanço foi fornecido pelo Professor Pedro Pacheco. 

Não obstante, realiza-se também uma simulação da queda de um dos carros de avanço, durante a fase 

construtiva, através de uma carga estática de valor duplo do peso de um dos carros de avanço, com 

sentido ascendente, e que tem o intuito de simular os correspondentes efeitos dinâmicos. O objetivo 

concreto desta análise baseia-se no facto de ser necessário avaliar se os esforços gerados são 

condicionantes para o dimensionamento das torres. Os resultados obtidos para o dimensionamento dos 

tirantes estão representados na Tabela 5.21. 

 

 

 

Tabela 5.21 - Solução de dimensionamento para os tirantes 

Tirante Nº de cordões A (cm2) 

T1 23 42.00 

T2 43 64.50 

T3 57 85.50 

T4 55 82.50 

T5 46 69.00 

T6 47 70.50 

T7 37 55.50 

T8 35 52.50 

T9 31 46.50 

T10 27 40.50 

T11 22 33.00 

T12 27 40.50 

T13 

 

27 40.50 

T14 20 30.00 

T15 31 46.50 

T16 27 40.50 

T17 41 61.50 

T18 33 49.50 

T19 51 76.50 

T20 42 63.00 

T21 62 93.00 

T22 51 76.50 

T23 48 72.00 

T24 21 40.00 
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No processo de dimensionamento garante-se que as tensões não ultrapassam os 45% de 𝑓𝑝𝑢𝑘 de forma 

a garantir um bom comportamento à fadiga, em serviço. 

Ademais, foi avaliada a importância da modelação dos efeitos não lineares através de um fator 

corretivo f que reduz o módulo de elasticidade segundo a fórmula de Ernst. Para o tirante mais comprido, 

obtém-se: 

 

 
𝑓 =

1

1 +
𝛾2𝑙0𝐸
12𝜎3

= 0.99 

 

 
(5.34) 

 

Conclui-se através da expressão (5.34) que os efeitos não lineares dos tirantes são desprezáveis. 

 

 

5.7 DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

De acordo com o tempo de vida útil da obra e o local de implantação, é necessário definir uma classe de 

exposição. Segundo o Anexo Nacional da norma EN 1992-1-1 estabelece-se que a classe de exposição 

a adotar é XC4. Apesar de a estrutura estar relativamente próxima de uma zona costeira, admite-se que 

a ação dos cloretos é desprezável. Aquando da construção da ponte do Infante, foram realizados estudos 

de modo a entender a concentração de cloretos na zona de inserção dessa ponte, que por sua vez 

revelaram que a concentração de cloretos era inferior ao limite recomendável, adotando-se assim a classe 

XC4. Assim, para a localização da obra de arte em estudo só são considerados ciclos de molhagem e 

secagem. 

A nova ponte tem uma importância elevada na manutenção da comunicação entre as duas cidades, pelo 

que se prevê um tempo de vida útil de 100 anos, refletindo-se numa classe estrutural S6. Por conseguinte, 

consultando o Quadro NA.II do EC2, verifica-se que o recobrimento mínimo a adotar é de 50 mm. 

As verificações em ELU e ELS são realizadas tendo como base os parâmetros definidos no capítulo 5.2. 

Em ELU as secções transversais dos elementos estruturais são verificadas quanto a esforços de flexão, 

esforço transverso e fenómenos de torção. 

A verificação das secções aos esforços transversos e de torção são realizadas de acordo com a norma 

EN 1992-1. Por outro lado, a verificação da resistência à flexão é realizada com o auxílio do programa 

de cálculo automático FAGUS-4, previamente testado com base na comparação de cálculos feitos com 

recurso às “Tabelas e Ábacos de Dimensionamento de Acordo com o Eurocódigo 2” [47]. O software 

de cálculo automático permite a verificação à flexão simples, composta e desviada, sendo esta última 

baseada na hipótese de Bernoulli de a secção permanecer plana quando está sujeita às solicitações. 

Permite também a introdução, no cálculo, da contribuição de armaduras ativas e passivas. 

Consultando a norma EN 1992-1, a expressão a utilizar para verificar a necessidade de armadura ao 

esforço transverso é a seguinte: 

 

 

 
 

(5.35) 
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No caso de a equação (5.32) verificar a resistência ao esforço sem o reforço da armadura, o ponto 9.2.2 

do EC2, estipula uma armadura mínima obtida segundo 

 

 

 
(5.36) 

 

Por outro lado, caso seja necessário o reforço com recurso a armadura passiva, a mesma é calculada 

segundo a expressão definida no ponto 6.2.3 do EC2 

 

 

(5.37) 

em que  

• 𝐴𝑠𝑤 – área da secção transversal de armadura; 

• 𝑠 – espaçamento entre estribos; 

• 𝑧 – braço das forças entre os centros de gravidade das armaduras de tração e as forças internas 

da secção, à compressão; 

• 𝑓𝑦𝑑 – valor de cálculo da tensão de cedência; 

• cot 𝜃 – ângulo entre a escora de betão e o eixo da viga. (1 ≤ cot 𝜃 ≤ 2.5). (Admite-se 𝑐𝑜𝑡 𝜃 =

1.75) 

 

A armadura transversal devido ao esforço de torção é dada por 

 

 

 
 

(5.38) 

 

e a armadura longitudinal para este tipo de esforço é obtida com  

 

 

 
 

(5.39) 

onde 

𝐴𝑘 – área de torção, obtida através da espessura efetiva 𝑡𝑒𝑓,𝑖; 

𝑢𝑘 – perímetro de torção. 

A limitação da resistência das escoras de betão deve ser verificada para a interação de esforço transverso 

e torção, segundo 

 

 

 
(5.40) 
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Para o cálculo da armadura mínima dos elementos sujeitos à flexão admite-se que o cálculo é efetuado 

pela seguinte expressão 

 

 

 
(5.41) 

em que 

• 𝑏𝑡 – é a largura média da zona tracionada. 

O Eurocódigo 2 estabelece que a armadura longitudinal não deve exceder:  

 

 

 
(5.42) 

 

Utiliza-se também a expressão que fornece a armadura mínima para elementos à compressão, definida 

por 

 

 

 
 

(5.43) 

Ademais, as disposições construtivas para este tipo de elementos são as que figuram no ponto 9.5.3 

do EC2. 

 

5.7.1 LONGARINAS 

Nas Figuras 5.31, 5.32 e 5.33 apresenta-se, respetivamente, as envolventes de esforços relativas a 

momentos fletores, esforço transverso e axial. 
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Figura 5.31 - Envolvente de momentos fletores nas longarinas 
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De seguida procede-se ao estudo de três secções, nomeadamente na zona de momento máximo do vão 

de compensação, na zona das torres e a meio vão do vão principal. 

 

Zona 1 – Secção de momento máximo no vão extremo 

Esta secção apresenta valores extremos de momento negativos e positivos das envolventes de momentos 

fletores das longarinas.  

Primeiramente procede-se à quantificação da armadura de pré-esforço, com o intuito de limitar as 

tensões em serviço, na combinação frequente e de garantir a descompressão na combinação 

quase-permanente. 
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Figura 5.33 - Envolvente de esforços axiais nas longarinas 

Figura 5.32 - Envolvente de esforços transverso nas longarinas 
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A combinação de esforços mais condicionante para a quantificação da armadura ativa nesta secção é 

dada pela tabela 5.22.  

 

 

 

 

 

 

 

Para a escolha do traçado do cabo de pré-esforço opta-se por considerar um traçado sem qualquer 

excentricidade, uma vez que a envolvente de momentos apresenta momentos positivos e negativos, ou 

seja, com esta consideração não se agravam os momentos em nenhuma secção. A componente do 

momento atuante em z não é considerada nos cálculos, pois esta apresenta uma ordem de grandeza muito 

inferior à da direção y e porque a inércia na direção z é extremamente elevada em comparação com a 

inércia em y. 

As expressões, genéricas, utilizadas para o cálculo da força de pré-esforço a tempo infinito são: 

 

 𝜎𝑠𝑢𝑝 = −
𝑀𝑦

𝐼𝑦
𝑧𝑠𝑢𝑝 −

𝐹𝑥

𝐴𝑥
−

𝑃∞

𝐴𝑥
−

𝑃∞𝑒

𝐼𝑦
𝑧𝑠𝑢𝑝 

 
(5.44) 

 

 𝜎𝑖𝑛𝑓 =
𝑀𝑦

𝐼𝑦
𝑧𝑖𝑛𝑓 −

𝐹𝑥

𝐴𝑥
−

𝑃∞

𝐴𝑥
−

𝑃∞𝑒

𝐼𝑦
𝑧𝑖𝑛𝑓 

 
(5.45) 

 

 𝐴𝑝 =
𝑃∞

0.75𝑓𝑝𝑑
 

 
(5.46) 

 

Igualando a equação (5.45) a 2.9 MPa retira-se um valor de 𝑃∞ = 24289 𝑘𝑁 que resulta numa 

quantidade de armadura de 𝐴𝑝 = 217.5 𝑐𝑚2. Assim, a tensão na fibra inferior é igual a 𝜎𝑖𝑛𝑓 =

2.90 MPa e a da fibra superior é 𝜎𝑠𝑢𝑝 =  − 10.85MPa. 

Analogamente, faz-se uma verificação relativa à combinação quase-permanente e à combinação 

caraterística. Os respetivos esforços e resultados constam na tabela 5.23. 

 

 

 

  

Tabela 5.22 – Combinação de esforços para a zona 1 na combinação frequente 

Combinação Fx (kN) My (kN.m)  

FREQ 3 12123 11714  

Combinação Fx (kN) My (kN.m) 𝜎𝑖𝑛𝑓 (MPa) 𝜎𝑠𝑢𝑝 (MPa) 

QP 1 12442 -2076 -8.3 -5.9 

CAR 3 12317 18789.5 8.6 -13.46 

Tabela 5.23 - Verificação na combinação Quase-Permanente e Caraterística para a zona 1 
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Pela Tabela 5.23, constata-se que o estado limite de descompressão está garantido para a combinação 

quase-permanente, validando assim o cálculo indireto à abertura de fendas. Por outro lado, as 

compressões máximas para a combinação quase-permanente e caraterística encontram-se também 

verificadas, o que permite avançar para o dimensionamento da armadura passiva. 

 

 

Segundo a expressão (5.41), obtém-se a armadura mínima de 69.56 𝑐𝑚2 para o caso de momentos 

fletores positivos e 307.6 𝑐𝑚2 devido aos momentos fletores negativos. Estas armaduras são 

distribuídas pelos correspondentes banzos. Recorrendo ao programa de cálculo FAGUS-4, 

introduzem-se os esforços de cálculo e verifica-se existe a necessidade de adicionar mais 100 𝑐𝑚2 à 

armadura de momentos positivos. 

 

 

A secção apresenta resistência ao esforço transverso de acordo com (5.35). Contudo, é necessário 

recorrer à expressão (5.36) de modo a calcular a armadura mínima, resultando em 25.46 𝑐𝑚2/𝑚. O 

esforço de torção requer a adição de uma área de 10.44 𝑐𝑚2/𝑚 à armadura de esforço transverso. 

Para a armadura longitudinal, devido à torção, é necessário adicionar 264.324 𝑐𝑚2 em toda a secção. 

Assim, o banzo inferior é constituído por dois planos de 𝜙32//0.125 e o banzo superior por dois planos 

de 𝜙20//0.15. A armadura transversal é constituída por 4 ramos de 𝜙12//0.125. 

 

 

Zona 2 – Secção de momento negativo máximo 

 

Nesta secção ocorrem valores extremos de momentos negativos, sendo o dimensionamento desta secção 

efetuado de um modo semelhante ao da zona 1.   

Tabela 5.24 - Esforços condicionantes para a flexão, zona 1 

Combinação Fx (kN) My (kN.m) 

STR 3 16628 25579 

STR 1 20292 -5695 

Tabela 5.25 - Esforços condicionantes para esforço transverso e torção, zona 1 

Combinação Fz (kN) Mx (kN.m) 

STR 4 308.65 2893.2 

STR 3 1540.5 1375 
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Para esta zona verifica-se que 𝜎𝑖𝑛𝑓 = −1.7 MPa, o que indica que não é necessário calcular armadura 

de pré-esforço. Passa-se assim à verificação das tensões máximas de compressão no betão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela Tabela 5.27, verifica-se que as tensões estão dentro dos limites. A abertura de fendas encontra-se 

igualmente verificada uma vez que não há descompressão do betão. Passando agora ao 

dimensionamento da armadura passiva, os esforços de cálculo estão presentes na Tabela 5.28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzindo os esforços de dimensionamento no software de cálculo automático constata-se que a 

armadura necessária não excede a armadura mínima, que é igual a 307.6 𝑐𝑚2 para momentos fletores 

negativos, enquanto que a armadura de momentos fletores positivos adota um mínimo de 69.56 𝑐𝑚2. 

 

 

 

 

 

Tabela 5.26 - Combinação de esforços para a zona 2 na combinação frequente 

Combinação Fx (kN) My (kN.m) 

FREQ 4 28570 4254 

Tabela 5.27 - Verificação na combinação Quase-Permanente e Caraterística para a zona 2 

Combinação Fx (kN) My (kN.m) 𝜎𝑖𝑛𝑓 (MPa) 𝜎𝑠𝑢𝑝 (MPa) 

QP 1 27852 2401.5 -3.1 -5.92 

CAR 4 33016 -8584 -12.94 -2.8 

Tabela 5.28 - Esforços condicionantes para a flexão, zona 2 

Combinação Fx (kN) My (kN.m) 

STR 8 31509.4 -12675 

STR 1 45610 -6558 
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Para o esforço transverso só é necessária uma armadura mínima igual a 25.46 𝑐𝑚2/𝑚. Devido ao 

esforço de torção são adicionados 7.14 𝑐𝑚2/𝑚 à armadura de esforço transverso. A armadura 

longitudinal de 180.8 𝑐𝑚2 deve ser disposta em toda a secção. 

Assim, o banzo inferior é constituído por um plano de 𝜙32//0.125, enquanto que o banzo superior é 

materializado por dois planos de 𝜙20//0.15. A armadura transversal é materializada com 𝜙12//0.125 (4 

ramos). 

 

Zona 3 – Secção de meio vão do vão principal 

 

A última secção da longarina, em estudo, carateriza-se pelo facto de apresentar valores extremos de 

momentos fletores positivos e por ter pouca influência de momentos negativos. Para além da 

contribuição dos momentos, esta secção tem a particularidade de ter esforços axiais de tração. É 

necessário realizar cálculos análogos aos que se encontram descritos nas secções 1 e 2.  

Numa primeira análise são estudadas as combinações de esforços concomitantes que são mais 

penalizadores para a estrutura. 

 

 

 

 

 

 

Note-se que na combinação de esforços mais gravosa, o valor do esforço axial negativo representa a 

tração no tabuleiro. Assim, calculando as tensões para esta combinação, verifica-se que a tensão na fibra 

mais tracionada é 𝜎𝑖𝑛𝑓 = 7.1 𝑀𝑃𝑎. Neste caso como a tensão é superior à resistência caraterística à 

tração do betão (fctk,0.05), obtém-se um valor de 𝑃∞ = 23405.9 𝑘𝑁 o que equivale a uma armadura de 

210 𝑐𝑚2. 

 

 

 

Tabela 5.29 - Esforços condicionantes para esforço transverso e torção, zona 2 

Combinação Fz (kN) Mx (kN.m) 

STR 2 447.15 1979 

STR 2 1958 1723 

Tabela 5.30 - Combinação de esforços para a zona 3 na combinação Frequente 

Combinação Fx (kN) My (kN.m)  

FREQ 3 -652 8666.4  
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Segundo os resultados apresentados na Tabela 5.31, verifica-se que os estados limites de descompressão 

e compressão máxima no betão são respeitados. 

 

 

 

 

 

 

 

Os esforços da combinação STR 7 são introduzidos no programa de cálculo automático de modo a aferir 

a eventual necessidade de mais armadura para além da mínima. Verifica-se que área de armadura passiva 

a colocar no banzo inferior para controlar a flexão positiva é de 170 𝑐𝑚2 enquanto a do banzo superior 

não excede a armadura mínima. 

 

 

 

A armadura transversal a colocar, devido ao esforço transverso e de torção, é de 32.31 𝑐𝑚2, enquanto 

que a armadura longitudinal devido à torção é de 178.32 𝑐𝑚2. 

Assim, o banzo inferior é constituído por 2 planos de 𝜙32//0.15 e no banzo superior por dois planos de 

𝜙20//0.15. A armadura transversal é materializada com 𝜙12//0.125 (4 ramos). 

 

 

Tabela 5.31 - Verificação na combinação Quase-Permanente e Caraterística para a zona 3 

Combinação Fx (kN) My (kN.m) 𝜎𝑖𝑛𝑓 (MPa) 𝜎𝑠𝑢𝑝 (MPa) 

QP 3 -51 1429 -3.07 -4.77 

CAR 3 -1164 13934 7.30 -9.51 

Tabela 5.32 - Esforços condicionantes para a flexão, zona 3 

Combinação Fx (kN) My (kN.m) 

STR 7 -1588 19289 

STR 6 -3579 6627 

Tabela 5.33 - Esforços condicionantes para esforço transverso e torção, zona 3 

Combinação Fz (kN) Mx (kN.m) 

STR 2 609.7 1951.8 

STR 2 638 1939 
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5.7.2 CARLINGAS 

As carlingas são os elementos estruturais que garantem uma correta distribuição de cargas pelas 

longarinas, sendo parte integrante da constituição do tabuleiro.  

O comportamento destes elementos assemelha-se ao de uma viga simplesmente apoiada. Numa 

envolvente típica, constata-se que este elemento carateriza-se por ter momentos positivos a meio vão. 

Junto às extremidades os momentos tanto podem tomar valores positivos como negativos, embora os 

momentos positivos apresentem uma ordem de grandeza muito superior à dos momentos negativos.  

Após a modelação do pré-esforço, de modo a verificar esta hipótese, constata-se que os diagramas de 

momentos totais são idênticos aos diagramas de momentos isostáticos. Assim se valida a hipótese 

referida. Deste modo o traçado adotado é um traçado parabólico com uma excentricidade de 0.60 m na 

zona de meio vão e localizado centro de gravidade das secções extremas. 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a Tabela 5.34, constata-se que os esforços mais gravosos para a carlinga são na 

combinação em que existem momentos fletores positivos máximos e um esforço axial de tração 

associado. 

Passando então à verificação das tensões, observa-se que a fibra mais tracionada apresenta uma tensão 

𝜎𝑖𝑛𝑓 = 15.89 MPa. Assim, opta-se por dimensionar uma armadura ativa de modo a controlar as 

fendilhações, quando a estrutura está em serviço, obtendo-se um valor de 𝑃∞ = 5820 𝑘𝑁 que 

corresponde a uma área de armadura de pré-esforço 𝐴𝑝 = 52.5 𝑐𝑚2. 

Na Tabela 5.35 encontram-se as tensões correspondentes às combinações Quase-Permanente e 

Caraterística. 

 

 

 

Para a combinação Caraterística, os esforços condicionantes provocam uma tensão nas fibras mais 

comprimidas de valor 𝜎𝑠𝑢𝑝 = −31.92 MPa, o que significa que esta compressão está 6% acima do valor 

máximo para a verificação do estado limite de compressão do betão.  

A não verificação deste estado implica que o elemento estrutural não apresente um desempenho 

adequado em termos de durabilidade, podendo originar fenómenos de fendilhação longitudinal. 

Tabela 5.34 – Esforços condicionantes para a combinação Frequente de ações 

Combinação Fx (kN)    My (kN.m)  

FREQ 1 -463 6559  

Tabela 5.35 - Verificação na combinação Quase-Permanente e Caraterística para as carlingas 

Combinação Fx (kN) My (kN.m) 𝜎𝑖𝑛𝑓(MPa) 𝜎𝑠𝑢𝑝 (MPa) 

QP 1 -421 3625 -4.07 -21.9 

CAR 1 -506.42 7829.8 5.94 -31.92 
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Contudo, no âmbito deste estudo, considera-se que esta solução permanece válida, referindo-se também 

que para contornar este problema pode-se recorrer a um aumento do recobrimento da armadura ou então 

reforçar a armadura transversal. 

Por último, a verificação ao Estado Limite Último é realizada através dos esforços condicionantes 

introduzidos no software de cálculo automático. As soluções adotadas estão presentes na Tabela 5.36. 

 

 

 

Relativamente ao cálculo da armadura transversal, contabiliza-se apenas a influência do esforço 

transverso, uma vez que a influência dos esforços de torção é pouco significativa nestas peças 

estruturais. Constata-se que seria necessário definir uma armadura transversal mínima de acordo com a 

expressão (5.36), resultando num valor de 14.7 𝑐𝑚2/𝑚. 

Assim, na Tabela 5.37 são apresentados os esforços condicionantes juntamente com as soluções 

adotadas. 

 

 

 

Tabela 5.36 - Esforços condicionantes para a flexão na carlinga 

Combinação Fx (kN) My (kN.m) Solução Adotada 

STR 1 -561.8 10579.07 14𝜙25 

STR 6 -484.18 -3208.26 9𝜙25 

Combinação Fz (kN) Solução Adotada 

STR 1 2025.25 𝜙12//0.15 

 Tabela 5.37 - Esforços condicionantes para o esforço transverso e solução adotada 

Figura 5.34 - Tensões na carlinga para a condição mais desfavorável em ELU através do programa FAGUS-4 
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5.7.3 DEFORMAÇÃO DO TABULEIRO 

A deformação do tabuleiro tem de ser controlada para a combinação Quase-Permanente e Frequente de 

ações. Os efeitos diferidos não são contabilizados no cálculo da estrutura, mas estes devem ser também 

introduzidos na análise pois podem ter influência nas flechas do tabuleiro. Refere-se que a contribuição 

do pré-esforço também não está incluída na análise, resultando assim numa verificação mais 

conservativa. 

Seguidamente apresenta-se a Figura 5.35, que ilustra a deformada máxima obtida para as combinações 

Quase-Permanentes. 

 

 

Verifica-se que o deslocamento máximo obtido é de 𝛿𝑣 = 3.5 𝑐𝑚, o que indica que a relação entre o 

comprimento do tabuleiro e o deslocamento vertical é 
𝐿

 𝛿𝑣
= 9143, sendo assim superior ao limite de 

𝐿

 𝛿𝑣
= 600 e verificando a segurança em relação à deformação. 

Por conseguinte, faz-se a verificação à deformação nas combinações frequentes de ações. A deformada 

relativa ao deslocamento vertical máximo está ilustrada na Figura 5.36. 

 

 

Para o caso da verificação da deformada às combinações Frequentes obtém-se um deslocamento 

máximo 𝛿𝑣 = 16 𝑐𝑚 o que equivale a 
𝐿

 𝛿𝑣
= 2000, verificando assim o limite de deformação máximo 

para estas combinações, de 
𝐿

 𝛿𝑣
= 1000. 

Figura 5.35 - Deformada máxima obtida para as combinações Quase-Permanentes 

Figura 5.36 - Deformada máxima obtida para as combinações Frequentes 
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5.7.4 TIRANTES 

A verificação dos tirantes é feita para a envolvente de esforços axiais segundo as combinações STR e 

CAR. Deste conjunto de combinações resultam as Figuras 5.37 e 5.38. 

 

 

Segundo a parte 1-11 do EC 3, os tirantes devem ser avaliados em fase de serviço e também 

relativamente à sua resistência em Estado Limite Último. Com a observação das Figuras 5.37 e 5.38 

constata-se que os esforços máximos e mínimos, para a envolvente de combinações de Estado Limite 

Último, se atingem nos tirantes T21 e T14 com valores de esforço axial de tração de 7022.29 kN e 

2910.99 kN, respetivamente. 
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Figura 5.37 - Envolvente de esforços axiais dos tirantes em ELU 
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Figura 5.38 - Envolvente de esforços axiais dos tirantes na combinação caraterística 



Projeto de uma ponte rodoviária entre a zona do Freixo e a praia do Areinho  

 

 
120                                                                                                                          

Por outro lado, na evolvente de esforços das combinações caraterísticas, o valor máximo de tração é 

3877.77 kN, correspondente ao tirante T23, e o valor mínimo de 1299.4 kN, corresponde ao tirante T11. 

De acordo com o EC3, em ELS, deve verificar-se que as tensões não são superiores a 0.50 𝑓𝑝𝑢𝑘. Na 

Figura 5.39 apresentam-se as tensões a que os tirantes estão sujeitos para as combinações caraterísticas. 

 

Em Estado Limite de serviço comprova-se, através da Figura 5.39, que os tirantes verificam o limite de 

tensão de 0.50 𝑓𝑝𝑢𝑘, imposto no EC 3. 

Seguidamente, calculam-se as tensões para as envolventes de esforços devido às combinações de Estado 

Limite Último. 
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Figura 5.40 - Envolvente de tensões dos tirantes para o ELU 
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Figura 5.39 - Envolvente de tensões dos tirantes para o ELS 
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Analisando a Figura 5.40 constata-se que o dimensionamento dos tirantes não está ajustado às exigências 

do Eurocódigo 3, que consistem em limitar a tensão dos tirantes a 0.70 𝑓𝑝𝑢𝑘. Por análise da Figura 5.40, 

observa-se que os tirantes T12 e T13 não cumprem a verificação por apresentarem uma tensão de 

1469.64 MPa e 1455.46 MPa, respetivamente, o que indica que estão acima dos 1302 MPa que dizem 

respeito a 0.70 𝑓𝑝𝑢𝑘. Contudo, procede-se a um ajuste da secção destes tirantes passando a área dos 

mesmos de um valor de 35 cm2 para 40 cm2, resultando em tensões de 1285.94 MPa e 1273.53 MPa, 

para os tirantes T12 e T13, respetivamente. 

Refere-se que não foi feita a reavaliação do modelo, apenas se indica uma possível solução para os 

tirantes. 

  

 

5.7.5 TRAVESSAS 

As travessas são elementos estruturais que conferem rigidez às torres e conferem também uma solução 

de contraventamento da ponte, na direção transversal. Nesta zona os momentos negativos têm uma 

influência maior do que os momentos positivos, apresentando uma relação de cerca do dobro. 

Para o traçado de pré-esforço, adota-se um traçado parabólico de excentricidades iguais a 0.85 m, tanto 

para momentos negativos como também para momentos positivos, pois a envolvente de esforços traduz 

valores extremos de momentos apenas negativos nas extremidades e valores extremos de momentos 

positivos a meio vão. 

 

 

 

 

 

 

Pela Tabela 5.38, constata-se que as fibras mais tracionadas são as fibras superiores sob a ação de 

momentos negativos. O valor de tensão obtido é  𝜎𝑠𝑢𝑝 = 12.93 Mpa, pelo que perfaz um valor de 

pré-esforço 𝑃∞ = 4756 𝑘𝑁, o que materializa uma armadura de valor 𝐴𝑝 = 43.5 𝑐𝑚2. 

As limitações das tensões máximas e mínimas de compressão são verificadas na Tabela 5.39. 

 

   

Tabela 5.38 - Esforços condicionantes da travessa para a combinação frequente de ações 

Combinação Fx (kN)    My (kN.m)  

FREQ 1 12342 -12732  

Combinação Fx (kN) My (kN.m) 𝜎𝑖𝑛𝑓 (𝑀𝑝𝑎) 𝜎𝑠𝑢𝑝 (𝑀𝑝𝑎) 

QP 2 11118 -7330 -26.58 -4.59 

CAR 2 13937 -16496.8 -41.74 7.75 

Tabela 5.39 - Verificação na combinação Quase-Permanente e Caraterística para as travessas 
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Pela análise da Tabela 5.39 constata-se que os estados limites de compressão do betão não são 

cumpridos, pelo que se deve ajustar a secção, aumentando a sua altura, de forma a maximizar a inércia 

na direção y.  

Passando agora para o cálculo da armadura ordinária, obtém-se um conjunto de esforços em ELU, 

representados na Tabela 5.40. 

 

 

 

Da introdução dos esforços condicionantes no software de cálculo, verifica-se que seria necessário 

adotar uma solução de armadura simétrica correspondente a 𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 100 𝑐𝑚2. Analisa-se também a 

possibilidade de o elemento estar apenas à compressão, por exemplo, nas zonas de transição entre 

momentos. Contudo, constata-se que a armadura dimensionada para a flexão verifica esta solicitação. 

Relativamente ao esforço transverso e aos momentos torsores, os esforços condicionantes para a secção 

estão representados na Tabela 5.41. 

 

 

 

Devido ao facto de o esforço transverso ser muito elevado para as dimensões da secção, esta não tem 

capacidade de resistir a estes esforços sem armadura transversal, pelo que se obtém uma armadura 

transversal de 35.66 𝑐𝑚2/𝑚, recorrendo à expressão (5.37). Devido ao esforço de torção adiciona-se 

0.32 𝑐𝑚2/𝑚 à armadura transversal. 

A armadura longitudinal a dispor para fazer face aos momentos torsores é de 4.65 𝑐𝑚2, em toda a secção. 

Assim, a solução adotada é de 11𝜙25 nas faces superiores e inferiores e nas faces laterais adota-se uma 

solução de 2𝜙12. Para a armadura transversal adota-se 𝜙12//0.10 (2 ramos). 

  

Tabela 5.40 - Esforços condicionantes para o dimensionamento das travessas 

Combinação Fx (kN) My (+) (kN.m) My (-) (kN.m) 

STR 1 19698 6029 -9195 

STR 2 19451 11502 -17535 

STR 2 18811 9945.56 -22284 

Tabela 5.41 - Esforços de esforço transverso e de torção condicionantes para as travessas 

Combinação Fz (kN) Mx (kN.m) 

STR 1 4764 8.33 

STR 2 3423 55.31 
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5.7.6 TORRES 

As torres são elementos estruturais que se caraterizam por ter esforços de flexão desviada. Uma 

particularidade deste tipo de elemento baseia-se no facto de o esforço axial ser introduzido desde o topo 

até à base por ação dos tirantes e do peso próprio da torre. Como se trata de um elemento vertical com 

uma elevada compressão, é fundamental estimar os efeitos de 2ª ordem e os efeitos de imperfeições 

geométricas. Devido à fisionomia adotada para a ponte, as torres não são iguais entre si, apresentando-se 

em seguida a análise para a torre com maior comprimento e maior flexibilidade, admitindo que as 

soluções de dimensionamento são relativamente próximas. 

O dimensionamento da torre é realizado para quatro secções diferentes, nomeadamente, na base, na zona 

intermédia entre a base e a travessa, na travessa e numa zona intermédia entre o topo da torre e a travessa, 

respetivamente, as zonas 4,5,6 e 7. Esta divisão destina-se a caraterizar o modo como se efetua a 

distribuição da armadura.  

Recorrendo à análise dos modos mais significativos de encurvadura das torres, constata-se que os efeitos 

de 2ª ordem fundamentais ocorrem na direção longitudinal do tabuleiro, o que corresponde ao eixo de 

menor inércia das torres. 

 

   

Figura 5.41 - Tensões da travessa para a condição mais desfavorável em ELU através do programa FAGUS-4 

 

Figura 5.42 - Ilustração do modo de encurvadura fundamental 
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De acordo com a Figura 5.42, o modo de encurvadura fundamental dá-se na direção onde o 

contraventamento da estrutura é menor.  

Para além deste estudo feito no Robot, é realizada uma análise simplificada com base em expressões 

analíticas. Na direção longitudinal, as torres assumem um comportamento de viga em consola, o que 

corresponde a um comprimento de encurvadura de 2L. Refere-se que nesta avaliação se considera que 

a carga do esforço axial atua de uma só vez na extremidade da torre, pelo que se está do lado 

conservativo. Salienta-se também que deveria ser realizado um estudo com mais pormenor com o intuito 

de perceber qual o contributo dos tirantes no contraventamento parcial da estrutura e quais seriam os 

efeitos faseados da introdução da compressão nas torres. Os resultados desta análise são apresentados 

na Tabela 5.48, juntamente com a verificação dos esforços mais condicionantes para o dimensionamento 

à flexão das torres, Tabela 5.46. 

 

 

O traçado das armaduras ativas está situado na parede mais afastada em relação ao tabuleiro, com o 

intuito tirar o máximo partido do pré-esforço (ver corte transversal em Anexo). 

A verificação da necessidade de pré-esforço foi efetuada em cada uma das zonas através do seu vértice 

mais tracionado, com recurso à expressão, genérica, seguinte: 

 

 𝜎𝑠𝑢𝑝 = +
𝑀𝑦

𝐼𝑦
𝑧𝑠𝑢𝑝 −

𝐹𝑥

𝐴𝑥
−

𝑃∞

𝐴𝑥
−

𝑃∞𝑒

𝐼𝑦
+

𝑀𝑧

𝐼𝑧
𝑦𝑠𝑢𝑝 

 
(5.47) 

 

Os resultados obtidos para os vértices mais tracionados de cada zona analisada encontram-se a Tabela 

5.43. 

 

Tabela 5.42 – Esforços condicionantes para a combinação Frequente 

Zona Fx (kN) My (kN.m) Mz (kN.m) 

4 56127 -57231 56028 

5 51842 38828 41316 

6 46700 122283 26627 

7 34279 28971 9676 

Tabela 5.43 - Resultados de dimensionamento das armaduras ativas 

Zona 𝑃∞ (kN) 𝐴𝑝 (𝑐𝑚2) 

4 Dispensa Dispensa 

5 Dispensa Dispensa 

6 3780 34.5 

7 Dispensa Dispensa 
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De acordo com a Tabela 5.44, constata-se que tanto o estado limite de descompressão como a 

compressão máxima no betão estão verificados. Indiretamente, a abertura de fendas também se encontra 

verificada. 

 

 

 

O estado limite de compressão máxima do betão encontra-se garantido pois nenhuma das secções tem 

uma tensão superior a 0.6 𝑓𝑐𝑘. 

As combinações de esforços condicionantes para o dimensionamento são expostas na Tabela 5.46. 

 

 

Tabela 5.44 - Esforços condicionantes para a combinação Quase-Permanente 

Zona Fx (kN) My (kN.m) Mz (kN.m) 𝜎𝑚á𝑥
𝑐𝑜𝑚𝑝

(MPa) 

4 54919 -55309 -14562 -6.3 

5 50635 37401 -11017 -5.97 

6 46817 119575 -7472 -10.91 

7 35644 26880 -2545 -6.58 

Tabela 5.45 - Esforços condicionantes para a combinação caraterística 

Zona Fx (kN) My (kN.m) Mz (kN.m) 𝜎𝑚á𝑥
𝑐𝑜𝑚𝑝

(MPa) 

4 57781 -59842 105947 -13.7 

5 53497 40805 77553 -12.06 

6 50073 123668 49189 -15.56 

7 41808 32445 16257 -9.185 

Tabela 5.46 - Esforços condicionantes para o dimensionamento à flexão  

Zona Fx (kN) My (kN.m) Mz (kN.m) 

4 

77994 -80771 144611 

82659 -145283 15647 

85550 -91902 46448 

5 

72209 55071 105887 

75523 64388 18875 

79767 64102 33296 

6 

50740 135026 67194 

74369 208782 13886 

74721 192711 22465 

7 

50616 43792 22280 

47628 46313 6448 

57703 46107 2733 
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Passando agora ao cálculo da armadura passiva, primeiramente calculam-se as contribuições das 

imperfeições geométricas, segundo a expressão: 

 
 

 
(5.48) 

Obtém-se, segundo a expressão (5.47), um valor de 𝜃𝑖 = 0.001251 rad e pela expressão (5.49) é 

possível quantificar a excentricidade relativa às imperfeições geométricas. 

  (5.49) 

 

Obtém-se um valor de 𝑒0 = 0.08 𝑚 que contribui para o cálculo dos momentos devido às imperfeições 

geométricas para cada uma das combinações avaliadas. 

 

 

 

Relativamente aos efeitos de 2ª ordem deve-se avaliar primeiro a necessidade de estes serem 

considerados no cálculo, através das equações (5.50) e (5.51) 

 

 
 

 
(5.50) 

 
 

(5.51) 

 

Caso a esbelteza da torre, na direção em estudo, seja maior do que a esbelteza limite, deve-se contabilizar 

os efeitos de 2ª ordem. Sendo 𝜆𝑙𝑖𝑚 = 25 e 𝜆 = 45.6 verifica-se a necessidade de os efeitos serem 

considerados no cálculo da armadura passiva. Logo, vem que 

 

 
 

 
(5.52) 

 𝑒2 = (
1

𝑟
)

𝑙0
2

𝑐
 

 

 
(5.53) 

 

sendo o valor de c = 10, devido à incerteza da caraterização da curvatura das torres e 

 

 
 

 
(5.54) 

Tabela 5.47 - Momentos adicionais devido às imperfeições geométricas 

Fx (kN) 𝑀0 (kN.m) 

77994 6240 

82659 6613 

85550 6844 
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Assim, o valor estimado para efeito de cálculo é de 𝑒2 = 2.5 𝑚. Os resultados dos momentos de 2ª 

ordem podem ser consultados na Tabela 5.48, juntamente com os momentos totais resultantes. 

 

 

Após a introdução dos esforços de cálculo no programa FAGUS-4 obtém-se a informação de que não é 

necessário adicionar mais armadura para além da mínima, à flexão (5.41), em todas as secções. 

Excetua-se o caso da secção da base em que é necessário adicionar mais armadura devido ao facto de 

os efeitos de 2ª ordem serem significativos. Opta-se então por uma solução na base constituída por dois 

planos de 𝜙25//0.15 nas paredes menos tracionadas e por dois planos de 𝜙25//0.10 na parede mais 

tracionada. Na zona 5, procede-se à disposição de dois planos por parede de 𝜙25//0.15. A partir da zona 

6 e até ao topo da torre adotou-se uma solução de dois planos de 𝜙20//0.20. Refere-se que as soluções 

adotadas têm armaduras superiores à mínima. 

Relativamente às armaduras transversais apenas se considera o esforço transverso, visto que os 

momentos torsores, comparados com a ordem de grandeza dos momentos fletores, são muito menores. 

Assim, verifica-se que em todas as zonas só é necessário colocar armadura mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 5.48 - Momentos gerados pelos efeitos de 2ª ordem 

Fx (kN) 𝑀2,z (kN.m) 𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑧 (kN.m) 

77994 194985 345836 

82659 206648 228908 

85550 213875 267167 

Tabela 5.49 - Soluções de armadura transversal para esforço transverso condicionante 

Zona Fz (kN) Solução (2 ramos) 

4 13710 𝜙12//0.15 

5 12302 𝜙12//0.15 

6 11018 𝜙12//0.15 

7 6210 𝜙12//0.20 

Figura 5.43 - Tensões devido aos esforços mais condicionantes, na base em ELU 
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5.7.7 AÇÃO SÍSMICA 

Segundo o EC8 existem dois modelos para caraterizar a sismicidade de um local, sendo o primeiro um 

modelo que carateriza longitudinalmente o comportamento da estrutura e o segundo tem o intuito de a 

caraterizar para um sismo na direção vertical. Adota-se o modelo longitudinal para o estudo dinâmico, 

uma vez que o modelo vertical deve ser utilizado apenas em casos de existência de uma falha tectónica 

a uma distância do local de implantação menor do que 5km. 

Os espetros de resposta da ação sísmica foram previamente definidos e posteriormente introduzidos no 

programa de cálculo Robot. De acordo com o Eurocódigo 8, as acelerações longitudinais em x e em y 

têm de ser definidas em combinações, segundo a regra dos terços. 

 

 

 

 
(5.55) 

 

 
 

 
(5.56) 

 

Destas expressões resultam duas combinações para cada uma delas, perfazendo um total de 4 

combinações para cada tipo de ação sísmica. 

Na verdade, esta análise dinâmica é feita com recurso a uma análise modal, onde são contabilizados 

apenas os modos de vibração com uma participação modal igual ou superior a 90%. Na Tabela 5.50 são 

apresentados os modos fundamentais da estrutura bem como a percentagem de massa que é mobilizada, 

respetivamente, nas direções x e y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.50 - Caraterísticas dos principais modos de vibração 

Modo Frequência (Hz) Massa x (%) Massa y (%) 

1 0.33533 0.00 57.89 

2 0.35379 84.64 0.00 
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Após uma breve análise dos resultados da ação sísmica, conclui-se que os esforços máximos alcançados 

não apresentam qualquer impacto no dimensionamento da estrutura, uma vez que são inferiores aos 

utilizados nas anteriores combinações para o cálculo da armadura. Nas Tabelas 5.51 a 5.54 são 

apresentados os esforços máximos para cada secção das carlingas, das travessas, das longarinas e torres, 

respetivamente na direção x e y. 

 

  Tabela 5.51 - Esforços mais condicionantes na carlinga devido à ação sísmica 

Direção Fx (kN) My (kN.m) Fz (kN) 

X -426 3633 506 

Y -440 3638 506 

Figura 5.44 - Deformada do 1º modo de vibração 

Figura 5.45 - Deformada do 2º modo de vibração 
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Tabela 5.52 - Esforços mais condicionantes na travessa devido à ação sísmica 

Direção Fx (kN) My (+) (kN.m) My (-) (kN.m) Fz (kN) Mx (kN.m) 

X 11223 4021 -7384 1667 29 

Y 11230 4038 -8328 1951 13.5 

Direção Zona Fx (kN) My (kN.m) Fz (kN) Mx (kN.m) 

X 

1 12429 -2321 637 492 

2 28201 872 331 86 

3 -193 -1492 88 31 

Y 

1 12455 -1508 631 1508 

2 28632 2032 488 152 

3 -861 -1465 32 39 

Tabela 5.53 - Esforços mais condicionantes na longarina devido à ação sísmica 

Tabela 5.54 - Esforços mais condicionantes na torre devido à ação sísmica 

Direção Zona Fx (kN) My (kN.m) Mz (kN.m) Fz (kN) 

X 

4 54878 -63680 26530 7618 

5 50593 43069 18829 6776 

6 47462 122258 11954 6013 

7 35655 27365 4341 3744 

Y 

4 54924 -83460 11176 8080 

5 50639 56798 6977 7233 

6 47759 130270 4701 6439 

7 35688 39625 1942 3991 
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6 
CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS 

 FUTUROS 

6.1 CONCLUSÕES 

O objetivo da presente dissertação é estudar a viabilidade económica e de execução de uma nova 

travessia sobre o rio Douro, à cota baixa, através da elaboração de um projeto base. Este projeto tem o 

intuito de caraterizar a estrutura globalmente e com base nessa caraterização, realizar uma análise e 

verificação aos elementos estruturais. 

Refere-se que este capítulo serve para expor o que foi elaborado nos capítulos anteriores e para fazer 

uma reflexão relativa ao que foi desenvolvido. 

No segundo capítulo foi feito um enquadramento histórico sobre as pontes de tirantes. Posteriormente 

foi elaborada uma explicação dos aspetos estruturais mais importantes para a conceção deste tipo de 

pontes e por fim foi feita uma descrição das pontes adjacentes de modo a fazer um levantamento do tipo 

de soluções existentes na proximidade da nova travessia. 

No decorrer do terceiro capítulo são apresentadas as várias hipóteses para a implantação da nova ponte, 

assim como as vantagens e desvantagens de cada uma. Posteriormente apresentam-se as condicionantes 

do local adotado de modo a refletir sobre as escolhas para a correspondente conceção estrutural. De 

seguida apresentam-se os aspetos mais importantes da implantação da nova travessia, nomeadamente os 

acessos às margens, geometria das secções, sistema de suspensão adotado e conceção dos graus de 

liberdade. 

Ainda no mesmo capítulo apresenta-se, de uma forma simplificada, um estudo do possível processo 

construtivo, de modo a perceber se as opções tomadas serão ou não exequíveis e também se realiza um 

estudo de impacto visual de modo a percecionar o enquadramento da ponte. 

Seguidamente, no capítulo quarto, faz-se uma exposição dos materiais escolhidos para a obra de arte. 

É no capítulo quinto que se inicia a explicação da modelação dos elementos estruturais da ponte, onde 

é realizada uma modelação com recurso ao programa de cálculo automático Robot Strucutral Analysis 

Professional 2020. A modelação tem o intuito de caraterizar os esforços que serão condicionantes, 

segundo as combinações de ações que são devidamente apresentadas no mesmo capítulo. Com as ações 

que são definidas segundo as combinações correspondentes procede-se à introdução das mesmas no 

modelo de modo a poder quantificar os valores dos esforços. Com os resultados da introdução das cargas 

foi possível perceber quais os esforços mais condicionantes para as verificações necessárias de modo a 

conferir a devida segurança à estrutura, apresentando-se também as soluções de armadura que advêm 

do dimensionamento com os esforços mais penalizadores. 

Apesar das ações acidentais consideradas serem muito simplificadas, crê-se que as mesmas não serão 

condicionantes para garantir a segurança dos elementos estruturais. 
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Ainda relativamente a este capítulo, foi realizada uma análise dinâmica da estrutura, ainda que muito 

simplificada, que conduz à conclusão de que os efeitos sísmicos não são significativos, essencialmente 

devido à zona onde a ponte se insere. 

Considera-se assim, que os objetivos apresentados foram concluídos, embora necessitem de um estudo 

com mais pormenor em caso de execução do projeto. 

Refere-se ainda que em anexo consta uma estimativa do custo global da ponte, de forma a traduzir o 

impacto da viabilidade económica da solução estrutural adotada. 

 

6.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS  

No âmbito da dissertação e com o tempo disponível para a realização da mesma, só foi possível 

caraterizar a estrutura de um modo geral. Na verdade, só foram analisadas as seções mais críticas, de 

um modo simplificado, pelo que seria necessário um maior detalhe na análise e verificação da estrutura. 

Em futuros desenvolvimentos deste projeto devem-se atender a aspetos tais como: 

 

▪ Dimensionamento das fundações das torres; 

▪ Dimensionamento dos encontros; 

▪ Requisição de sondagens no local de inserção da ponte, de modo a poder caraterizar com mais 

precisão os estratos do solo; 

▪ Estudo de pormenorização dos acessos às cidades do Porto e Vila Nova de Gaia, de modo a 

validar o conceito exposto no capítulo 3; 

▪ Utilização de um modelo de elementos finitos de casca, que possam simular o correto 

comportamento entre a laje e os restantes elementos estruturais do tabuleiro; 

▪ Realização de uma otimização das soluções estruturais adotadas, de modo a ter uma redução do 

custo da obra; 

▪ Elaboração de um ensaio em túnel de vento, com o intuito de caraterizar com mais detalhe o 

comportamento dinâmico da estrutura às ações do vento; 

▪ Realização de uma análise mais aprofundada do faseamento construtivo da obra de arte 

incluindo os efeitos diferidos de fluência e retração e o pormenor construtivo do pré-esforço; 

▪ Verificação de elementos estruturais provisórios, tais como ensecadeiras e cimbres; 

▪ Estudo com mais detalhe das soluções adotadas para a execução do faseamento construtivo; 

▪ Realizar uma estimativa de custo com recurso a modelação através da tecnologia BIM, de modo 

a ter resultados de medição mais pormenorizados e para perceber com maior exatidão qual a 

viabilidade económica da obra; 

▪ Execução de um estudo à ação sísmica com maior profundidade e detalhe; 

▪ Estudo da geometria das torres em confronto com as ações hidráulicas; 

▪ Elaboração de um estudo hidrodinâmico com o intuito de perceber qual o impacto dinâmico do 

escoamento do rio em confronto com as vibrações naturais da estrutura; 
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▪ Realização de desenhos com maior pormenor de modo a poderem ser devidamente executados 

em obra; 

▪ Elaboração de um estudo com mais profundidade com o intuito de analisar os efeitos de 2ª 

ordem incluindo o estudo da influência dos tirantes no comportamento do comprimento de 

encurvadura do elemento vertical. 
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ESTIMATIVA ORÇAMENTAL 

A presente estimativa orçamental pretende perceber a viabilidade económica desta nova travessia. 

Através da Tabela A.1 constata-se que o custo da nova travessia é de 17,000,000.00€.  

Na elaboração da estimativa de custo não são incluídos os custos de construção do viaduto do lado de 

V.N. Gaia. 

Contudo, salienta-se que os valores apresentados estão sujeitos a uma margem de erro significativa uma 

vez que foram obtidos através de uma pesquisa na internet e de bibliografias com obras semelhantes. 

 

  

Tabela A.1 – Estimativa orçamental da obra de arte 

Código Designação Unidades
Quantidad

e
 Valor unitário  Valor do artigo  Total por Capítulos 

1 ESTALEIRO 801,571.34 €                        

1.1 Implantação, manutenção, exploração e

conservação do estaleiro

vg 1.00 801,571.34 €    801,571.34 €    

2 MOVIMENTOS DE TERRAS 2,151,800.00 €                     

2.1 Material de aterro para execução do

acesso à ponte na margem do Porto

m3 5490.00 20.00 €             109,800.00 €    

2.2 Execução de ensecadeiras m2 13200.00 85.00 €             1,122,000.00 € 

2.3 Trabalhos de escavações e

terraplanagens

m3 9200.00 100.00 €           920,000.00 €    

3 AÇO 6,900,500.93 €                     

3.1 S 500 nervurado kg 888039.59 0.90 €               799,235.63 €    

3.2 Y1860 S7 kg

3.2.1 Tabuleiro kg 138985.12 3.80 €               528,143.46 €    

3.2.2 Tirantes kg 226675.47 20.00 €             4,533,509.36 € 

3.2.3 Ancoragens kg 136005.28 7.50 €               1,020,039.61 € 

3.2.4 Torres kg 3564.84 3.80 €               13,546.39 €      

3.2.5 Travessas kg 1585.92 3.80 €               6,026.50 €        

4 BETÃO 2,313,832.60 €                     

4.1 C 16/20 m3

Execução de camada de regularização (e

= 10 cm)

m3 200.00 100.00 €           20,000.00 €      

4.2 C 30/37 m3

4.2.1 Execução de fundações das torres m3 4000.00 120.00 €           480,000.00 €    

4.2.2 Execução de muros de suporte m3 61.92 120.00 €           7,430.40 €        

4.3 C 50/60 (Branco) m3

4.3.1 Execução das longarinas, travessas e

carlingas

m3 5963.90 250.00 €           1,490,975.00 € 

4.3.2 Execução das torres m3 1261.71 250.00 €           315,427.20 €    

5 COFRAGEM E CAVALETES 2,350,000.00 €                     

5.1 Cimbres móveis: execução do tabueiro em

avanços sucessivos

vg 1.00 750,000.00 €    750,000.00 €    

5.2 Cofragem trepante: execução das torres vg 1.00 1,200,000.00 € 1,200,000.00 € 

5.3 Cimbres de apoio vg 1.00 400,000.00 €    400,000.00 €    

6 DIVERSOS 857,890.88 €                        

6.1 Aparelhos de apoio "Pot Bearing" un 4.00 160,000.00 €    640,000.00 €    

6.2 Juntas de dilatação "Elastoméricas" m 48.80 650.00 €           31,720.00 €      

6.3 Guardas metálicas m 1280.00 127.20 €           162,816.00 €    

6.4 Betão de agregados leves para passeios m3 194.62 120.00 €           23,354.88 €      

7 OUTROS TRABALHOS 1,457,402.44 €                     

7.1 Outros trabalhos vg 1.00 1,457,402.44 € 1,457,402.44 € 

Valor Residual 167,001.80 €                        

TOTAL 17,000,000.00 €                   

Orçamento Ponte D. António Francisco dos Santos

Cliente: Municípios Porto e V.N. Gaia

Empreitada: Ponte D. António Francisco dos Santos

Localidade: Freixo e Oliveira do Douro - Porto

Data: 2020



 

 
 

   

(Dezassete milhões de euros) 

Código Designação Unidades
Quantidad

e
 Valor unitário  Valor do artigo  Total por Capítulos 

1 ESTALEIRO 801,571.34 €                        

1.1 Implantação, manutenção, exploração e

conservação do estaleiro

vg 1.00 801,571.34 €    801,571.34 €    

2 MOVIMENTOS DE TERRAS 2,151,800.00 €                     

2.1 Material de aterro para execução do

acesso à ponte na margem do Porto

m3 5490.00 20.00 €             109,800.00 €    

2.2 Execução de ensecadeiras m2 13200.00 85.00 €             1,122,000.00 € 

2.3 Trabalhos de escavações e

terraplanagens

m3 9200.00 100.00 €           920,000.00 €    

3 AÇO 6,900,500.93 €                     

3.1 S 500 nervurado kg 888039.59 0.90 €               799,235.63 €    

3.2 Y1860 S7 kg

3.2.1 Tabuleiro kg 138985.12 3.80 €               528,143.46 €    

3.2.2 Tirantes kg 226675.47 20.00 €             4,533,509.36 € 

3.2.3 Ancoragens kg 136005.28 7.50 €               1,020,039.61 € 

3.2.4 Torres kg 3564.84 3.80 €               13,546.39 €      

3.2.5 Travessas kg 1585.92 3.80 €               6,026.50 €        

4 BETÃO 2,313,832.60 €                     

4.1 C 16/20 m3

Execução de camada de regularização (e

= 10 cm)

m3 200.00 100.00 €           20,000.00 €      

4.2 C 30/37 m3

4.2.1 Execução de fundações das torres m3 4000.00 120.00 €           480,000.00 €    

4.2.2 Execução de muros de suporte m3 61.92 120.00 €           7,430.40 €        

4.3 C 50/60 (Branco) m3

4.3.1 Execução das longarinas, travessas e

carlingas

m3 5963.90 250.00 €           1,490,975.00 € 

4.3.2 Execução das torres m3 1261.71 250.00 €           315,427.20 €    

5 COFRAGEM E CAVALETES 2,350,000.00 €                     

5.1 Cimbres móveis: execução do tabueiro em

avanços sucessivos

vg 1.00 750,000.00 €    750,000.00 €    

5.2 Cofragem trepante: execução das torres vg 1.00 1,200,000.00 € 1,200,000.00 € 

5.3 Cimbres de apoio vg 1.00 400,000.00 €    400,000.00 €    

6 DIVERSOS 857,890.88 €                        

6.1 Aparelhos de apoio "Pot Bearing" un 4.00 160,000.00 €    640,000.00 €    

6.2 Juntas de dilatação "Elastoméricas" m 48.80 650.00 €           31,720.00 €      

6.3 Guardas metálicas m 1280.00 127.20 €           162,816.00 €    

6.4 Betão de agregados leves para passeios m3 194.62 120.00 €           23,354.88 €      

7 OUTROS TRABALHOS 1,457,402.44 €                     

7.1 Outros trabalhos vg 1.00 1,457,402.44 € 1,457,402.44 € 

Valor Residual 167,001.80 €                        

TOTAL 17,000,000.00 €                   

Orçamento Ponte D. António Francisco dos Santos

Cliente: Municípios Porto e V.N. Gaia

Empreitada: Ponte D. António Francisco dos Santos

Localidade: Freixo e Oliveira do Douro - Porto

Data: 2020



 

 

DESENHOS 

▪ Alçado longitudinal – Desenho nº 1 

▪ Corte transversal do tabuleiro – Zona das torres – Desenho nº 2 

▪ Corte transversal das torres – Desenho nº 3 

▪ Corte transversal do tabuleiro – Zona suspensa – Desenho nº4 

▪ Vista em planta – Desenho nº 5 

▪ Implantação da ponte D. António Francisco dos Santos – Desenho nº 6 

▪ Disposição da armadura nas travessas – Desenho nº 7 

▪ Disposição da armadura nas carlingas – Desenho nº 8 

▪ Disposição da armadura nas longarinas e laje – Desenho nº 9 

▪ Disposição da armadura nas torres – Secção 4 – Desenho nº 10 

▪ Disposição da armadura nas torres – Secção 5 – Desenho nº 11 

▪ Disposição da armadura nas torres – Secção 6 – Desenho nº 12 

▪ Disposição da armadura nas torres – Secção 7 – Desenho nº 13 
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INFORMAÇÃO SOBRE TOPOGRAFIA 

▪ Planta topográfica do Porto 

▪ Planta topográfica de V.N. Gaia 

▪ Carta navegável com as profundidades do rio Douro 

  



 

 
 

  



 

 

  



 

 
 

  



 

 

  



 

 
 

  



 

 

 



 

 
 

  


