
 

 

 
 
 

Projeto base de um viaduto rodoviário incluindo 
tramos centrais atirantados 

 
 
 
 

 
João Francisco Mendes Ferreira 

 

 
 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 
Engenharia Civil 

 

 
 

Orientador 
 

Professor Doutor José Joaquim Costa Branco de Oliveira Pedro 
 
 
 

Júri 
 
 

Presidente: Professor Doutor António Manuel Figueiredo Pinto da Costa 

Orientador: Professor Doutor José Joaquim Costa Branco de Oliveira Pedro 

Vogal: Professor Doutor Rui Vaz Rodrigues 

 

 

Maio de 2017 

 



 

 I 

  



 

 II 

RESUMO 
Na presente dissertação é realizado um projeto base, de uma obra de arte constituída por dois 

viadutos e uma ponte de tirantes. Propõem-se duas soluções de tabuleiro, uma de betão armado 

pré-esforçado e outra mista aço-betão. 

Em relação ao estudo prévio, que serviu de base ao desenvolvimento do presente projeto, são 

introduzidas alterações com o objetivo de melhorar o comportamento global da estrutura. Foram 

eliminadas as juntas entre os viadutos de acesso e a ponte de tirantes, melhorando o 

comportamento sísmico com a introdução de aparelhos óleodinâmicos na ligação do tabuleiro 

aos encontros. 

Definem-se as condicionantes de projeto, as opções de conceção, os materiais estruturais e 

ações de projeto da estrutura. 

A análise do comportamento da estrutura é feita através de modelos numéricos utilizando o 

programa SAP2000 [1]. Os resultados obtidos permitem dimensionar a estrutura, efetuando as 

verificações aos estados limites de serviço e estados limites últimos, de acordo com os 

eurocódigos estruturais. 

Como principais conclusões destacam-se a relevância das alterações ao sistema estrutural que 

permitem melhorar o comportamento global da estrutura e a comparação entre as duas soluções 

a qual permite concluir que a solução mista será tanto mais competitiva quanto maior for o vão, 

de modo a tirar partido da sua redução de peso do tabuleiro em relação à solução de tabuleiro 

em betão. Contudo a solução de tabuleiro mista é particularmente suscetível a cargas 

excêntricas e apresenta um primeiro modo de torsão com uma frequência relativamente baixa. 

As duas soluções são pormenorizadas nas peças desenhadas apresentadas em anexo, e 

comparadas na vertente económica, efetuando uma medição das principais quantidades e uma 

estimativa de custo de cada uma das soluções. 
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ABSTRACT 
The detail design is presented for a roadway cable-stayed bridge. The pre-design was made 

dividing the deck in three different structural systems: two roadway viaducts and a cable-stayed 

bridge on the centre. 

Two different solutions for deck’s cross-section are proposed: a prestress reinforced concrete 

deck (solution A) and a composite steel-concrete deck (solution B). 

The design constrains, the materials, the actions/loads and design criteria are first defined. The 

structural analysis is performed, modelling the structure with the software SAP2000. With the 

results of these models, both ultimate limit state and service limit state verifications are performed, 

following the eurocodes standards. 

The main conclusions of the design are that the design changes introduced to the initial structural 

system improve the behaviour of the deck under static and especially seismic actions. It is 

concluded also that the composite deck is preferred for the cable-stayed region of the deck, 

namely due to the reduction of dead load that can be achieved. However, the suspended 

composite deck is particularly flexible to eccentrically loads, and presents a low first torsional 

frequency. 

Finally, the two solutions are detailed in specific drawings for each solution and compared in 

terms of construction feasibility and economics terms, being the concrete deck a more economical 

solution. 
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1 INTRODUÇÃO 
1.1 ENQUADRAMENTO GERAL 
Apresenta-se nesta dissertação o projeto base de duas soluções para uma obra de arte que atravessa, 

em linha reta, um vale situado no concelho de Santo Tirso. Estudam-se duas soluções de tabuleiro 

(uma de betão armado pré-esforçado e outra mista aço-betão). Na presente memória descritiva e 

justificativa justificam-se as opções de conceção das duas soluções, e apresentam-se as ações, os 

critérios de projeto, os modelos de análise estrutural e os principais resultados das verificações de 

segurança estrutural realizados para a avaliar a segurança em serviço e nos estados limites últimos. 

Conhece-se à partida a velocidade de projeto de 110km/h, a rasante da via e o perfil longitudinal do 

terreno, bem como a sua geotecnia, e ainda o perfil transversal rodoviário. Para um melhor 

conhecimento da geologia e geotecnia do solo de fundação foram realizadas 15 sondagens com 

ensaios SPT, afastados, em média, de 30 m. O perfil transversal rodoviário integra 2 passeios de 

inspeção com uma largura útil de 1 m, duas faixas de rodagem (uma via em cada sentido) e duas 

bermas com 3,75 m e 3 m de largura, respetivamente. 

Numa fase anterior ao presente projeto base foi desenvolvida uma solução de betão armado do 

tabuleiro a nível de estudo prévio. Este estudo permitiu identificar alguns aspetos de conceção que 

mereciam ser alterados, nomeadamente a eliminação das juntas de dilatação entre os viadutos de 

acesso e o tabuleiro atirantado, bem como o interesse do dono de obra em ter um estudo comparativo 

da solução com tabuleiro em betão com uma outra, com tabuleiro misto aço-betão. 

A solução projetada corresponde a uma obra de arte com um comprimento total do tabuleiro de 494 m. 

Na solução A, é adotado um tabuleiro em laje nervurada de betão armado pré-esforçado e, na 

solução  B, um tabuleiro misto constituído por uma laje de betão apoiada em quatro vigas de seção 

soldada de alma cheia. 

A estrutura é constituída por dois viadutos e uma ponte de tirantes, sendo o viaduto nascente 

constituído por quatro pilares com uma extensão de 133 m e o viaduto poente constituído por cinco 

pilares com um comprimento de 169 m, a ponte de tirantes de suspensão central com um vão principal 

de 100 m e dois vãos laterais de 46 m, que se situa entre dois viadutos. O plano de suspensão central 

da ponte conduz à necessidade de alargamento do perfil transversal rodoviário, para inserção de um 

separador central que permita a suspensão do tabuleiro, que apresenta uma largura total de 19,5 m. 

 

1.2 OBJETIVOS 
No desenvolvimento do projeto base tem-se como principal objetivo melhorar a conceção final do 

estudo prévio bem como avaliar as hipóteses de utilizar uma solução alternativa com tabuleiro misto 

aço-betão, conceber e dimensionar esta solução e efetuar uma análise comparativa com a solução de 

tabuleiro de betão armado pré-esforçado. 

Para realização do projeto são desenvolvidos vários modelos de cálculo, com o auxílio do programa de 

análise SAP2000, que permitam ter em consideração as componentes da estrutura, desde geometria, 

propriedades mecânicas e ações, análise estrutural e distribuições esforços para as várias 

combinações de esforços definidas. 
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De acordo com as conclusões finais do estudo prévio, definiu-se que o projeto base deveria também 

melhorar o comportamento estrutural da obra, nomeadamente para a ação sísmica, alterando o seu 

sistema estático. Assim, foi objetivo complementar eliminar as juntas entre tabuleiros, e verificar as 

consequências positivas e negativas dessa decisão, procurando as formas de transmitir as maiores 

forças sísmicas do tabuleiro aos encontros e pilares, e verificar as consequências das deformações 

impostas decorrentes das variações de temperatura, retração e fluência, na conceção dos apoios do 

tabuleiro. 

É também objetivo do projeto base realizar a comparação económica entre soluções propostas para o 

tabuleiro. Assim, são realizadas as medições das principais quantidades de materiais estruturais para 

cada solução, e realizada uma estimativa de custo correspondente. 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 
A presente dissertação está organizada em dez capítulos. De seguida, resume-se a sequência lógica 

dos capítulos, bem como, uma breve descrição dos mesmos. 

Após a presente introdução, no capítulo 2, resumem-se as condicionantes de projeto. 

No capítulo 3 faz-se referência às alterações relativamente ao estudo prévio e descreve-se a solução 

adotada para os diferentes elementos estruturais para cada uma das soluções. 

De seguida, no capítulo 4 descreve-se todos os materiais estruturais utilizados bem como os processos 

construtivos adotados para cada uma das soluções. 

O capítulo 5 diz respeito à quantificação de cada uma das ações, este capítulo é construído com base 

nos eurocódigos que definem as diferentes ações que atuam sobre a estrutura tendo em conta as 

diferenças entre os dois tabuleiros. Por fim, definem-se as diferentes combinações de ações para as 

verificações de segurança. 

No capítulo 6 apresentam-se os modelos e a análise estrutural dos viadutos e da ponte de tirantes de 

ambas as soluções. Este capítulo refere-se sobretudo à modelação realizada no programa SAP2000 

bem como aos esforços obtidos. 

De seguida, no capítulo 7 e 8 são feitas as verificações aos estados limites de serviço (ELS) e estados 

limites últimos (ELU), respetivamente, em relação ao tabuleiro, tirantes, pilares e torres. 

No capítulo 9 são verificados os ELU para os encontros e respetivas fundações, bem como as juntas 

de dilatação e os aparelhos de apoio. 

No capítulo 10 são apresentadas as conclusões relativas ao projeto base desenvolvido e uma 

comparação entre soluções. Identificam-se também os aspetos de desenvolvimento do projeto. 

Nos Anexos A a G são incluídas as peças desenhadas, alguns cálculos complementares e os mapas 

de medição e estimativas de custo de cada solução. 
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2 CONDICIONAMENTOS DE PROJETO 
2.1 CONDICIONAMENTOS GEOMÉTRICOS 
Os condicionamentos geométricos compreendem as características do traçado às quais a ponte deve 

obedecer a fim de cumprir a função viária pretendida. 

Na zona de inserção da obra, a diretriz da estrada consiste numa reta, tendo longitudinalmente uma 

inclinação de 0,5% na rasante cumprindo assim o requisito mínimo indicado pelo IMT (Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes) [2], que para um trainel com velocidade de projeto igual a 110 km/h deve 

ser 0,5% < i < 4,5%. 

No que se refere ao perfil transversal, dado tratar-se de uma diretriz reta, não é necessário 

sobrelevação pelo que se utiliza a inclinação mínima das faixas de 2,5% descendente do separador 

central para as bermas, tal como indicado pelo IMT. O perfil transversal inclui também passeios laterais 

com inclinação de 2% descendente da viga de bordadura para o lancil da guarda de segurança. 

Ainda relativamente ao perfil transversal, os componentes do mesmo são (Anexo A – Desenho nº 1): 

• Faixas de rodagem: 2 x 3,75 = 7,5 m 

• Bermas exteriores: 2 x 3 = 6 m 

• Lancil com guarda de segurança: 2 x 0,25 = 0,5 m 

• Passeios sobrelevados com largura útil de 1 metro: 2 x 1 = 2 m 

• Viga de bordadura com guarda corpos: 2 x 0,25 = 0,5 m 

Deve também garantir-se um gabarit vertical de 5 m de altura sobre as faixas de rodagem. Este 

condicionamento é importante na definição da sinalização, iluminação e suspensão do tabuleiro na 

zona da ponte de tirantes 

 

2.2 CONDICIONAMENTOS TOPOGRÁFICOS 
Da carta topográfica da zona de inserção da obra constata-se que o terreno possui pequena variação 

na direção transversal. 

O desenvolvimento longitudinal do vale na zona de inserção da obra, numa extensão de 

aproximadamente 560 m, é aproximadamente simétrico até ao ponto central onde atinge a altura 

máxima de 20 m da rasante do terreno. Ambos os lados do vale têm declives pouco acentuados 

variando entre os 5% e os 6% de inclinação. 

Ao longo do vale identificam-se poucas restrições e condicionamentos de ocupação do terreno, pelo 

que não se perspetivam dificuldades na execução de infraestruturas, localização dos estaleiros ou 

movimentação de equipamentos de construção. 

 

2.3 CONDICIONAMENTOS GEOTÉCNICOS 
Os condicionamentos geotécnicos são de extrema importância no dimensionamento das fundações 

dos pilares e dos encontros. Dispõe-se da informação obtida através de 15 sondagens de prospeção 

com execução de 15 ensaios SPT, realizados com espaçamento de aproximadamente de 30 m até 

profundidades que variam entre os 10 e os 18 m. 
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Destes resultados identificam-se 3 tipos de zonas geotécnicas, distintas em profundidade: aluviões, 

solo residual granítico e maciço granítico extremamente desagregado (com apenas 10% de rocha 

pouco alterada). 

Sabendo que as características geotécnicas dos materiais podem variar longitudinalmente dentro da 

mesma camada, e tendo sido feitas sondagens de 30 em 30 m, foi necessário fazer uma interpolação 

dos níveis das camadas entre sondagens adjacentes, para obter um corte interpretativo do vale. 

Verifica-se assim que as espessuras das três zonas geotécnicas não se mantêm constantes ao longo 

do perfil do terreno, como visível no corte geotécnico apresentado nos Desenhos nº 1 e nº 2 no Anexos 

A e B respetivamente. No entanto o nível freático mantém-se mais ou menos regular tendo assim 

diferentes influências em cada camada ao longo do perfil. 

Dadas as cargas a transmitir e a profundidade de cerca de 15 m a partir do qual ocorre o maciço 

granítico desagregado, considerou-se necessário utilizar fundações indiretas, como as estacas, uma 

vez que mais à superfície o terreno não apresenta as características mecânicas necessárias para a 

execução de fundações diretas. 

 

2.4 CONDICIONAMENTOS HIDRÁULICOS 
Estes condicionamentos são importantes tendo em conta que a existência de um curso de água 

influencia a localização dos pilares e a ter de considerar as ações hidrodinâmicas provocadas pela 

corrente nos pilares localizados no leito. No presente caso estes problemas não se colocam pois não 

existe nenhum curso de água importante no vale. 

 

2.5 CONDICIONAMENTOS AMBIENTAIS E ESTÉTICOS 
Os aspetos ambientais estão associados por um lado a regras a aplicar na fase construtiva e a 

requerimentos que possam existir devido à fauna e flora existentes no local da construção ou devido a 

especificações especiais definidas pelo dono de obra. Na fase de projeto base em que se insere o 

trabalho a realizar, não foram fornecidas informações particulares a esse respeito. Na fase de serviço 

da obra de arte é também importante ter em conta a drenagem do tabuleiro de forma a ser garantido 

que as águas de escorrência do tabuleiro não têm impactes ambientais significativos. 

Quanto aos condicionamentos paisagísticos estes dizem respeito a uma sensação de integração, 

harmonia e ergonomia que se procura que a obra de arte confira para o utilizador e para o observador. 

Para tal contribui a esbelteza e conceção geométrica dos pilares, o número de pilares, a simetria, a 

interação dos encontros com o terreno, a esbelteza e conceção do próprio tabuleiro da ponte. Estes 

aspetos tiveram muito influencia na conceção da obra proposta. 
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3 DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO ESTRUTURAL 
3.1 ANTECEDENTES DO PROJETO BASE 
Na fase de estudo prévio, anterior a esta dissertação, apenas foi analisada a solução de betão. Nessa 

fase a solução proposta era constituída por dois viadutos (nascente e poente) ligados entre si por uma 

ponte de tirantes, com um plano de suspensão central, através de pilares de transição (Figura 1). O 

tabuleiro tinha uma extensão total de 482 m e era constituído por uma secção transversal com duas 

nervuras pré-esforçadas na direção longitudinal, maciças na zona dos apoios e vazadas (com dois 

vazamentos em cada nervura com um diâmetro de 0,9 m cada) nos vãos. 

 
Figura 1 – Alçado da solução de estudo prévio 

 
A zona do viaduto nascente é constituída por quatro conjuntos de pilares e o encontro nascente. Os 

vãos de extremidade têm 25 m e os vãos interiores 36 m. O pilar 4 faz a transição do viaduto nascente 

para a ponte de tirantes. 

A zona da ponte de tirantes é constituída pelos dois pilares de transição que fazem a ligação aos 

respetivos viadutos e por duas torres onde estão ancorados os tirantes que suspendem toda a extensão 

da ponte de tirantes, num total de 202 m. O tabuleiro divide-se em três partes: dois vãos laterais, que 

têm uma extensão de 51 m cada, e o vão central, com um comprimento de 100 m. 

Por fim, a zona do viaduto poente é constituída por cinco conjunto de pilares e o encontro poente; os 

vãos interiores e de extremidade têm a mesma dimensão que os do viaduto nascente. Neste caso a 

transição da zona atirantada para o viaduto é garantido pelo pilar 7. 

Em termos estáticos os dois viadutos e a ponte de tirantes funcionam em separado, sendo os 

encontros, quer nascentes quer poentes, fixos. No caso dos pilares de transição estes funcionam como 

pilares encontros, móveis longitudinalmente, que através de juntas de dilatação garantem o 

funcionamento independente dos viadutos e da ponte de tirantes. 

No início do desenvolvido nesta dissertação foram feitas algumas alterações do ponto de vista da 

conceção estrutural com o objetivo de melhorar o comportamento global da ponte, conforme se discute 

na secção seguinte. Estas alterações foram também adotadas na conceção e dimensionamento 

estrutural de uma nova solução com um tabuleiro misto aço-betão. 

 

3.2 ALTERAÇÕES RELATIVAMENTE À SOLUÇÃO DE ESTUDO PRÉVIO 

3.2.1 Solução A – Solução de Betão 
Em relação à solução final do estudo prévio foram alteradas as seguintes opções de conceção: 

• Alteração do sistema estático longitudinal: 
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o Os encontros passam de fixos para móveis na direção longitudinal para as ações lentas (com 

a introdução de aparelhos óleodinâmicos para funcionarem como fixos para ações rápidas); 

o Alteração dos pilares de transição para pilares tipo e eliminação das respetivas juntas de 

dilatação; 

• Alteração da extensão do vão anterior e posterior à ponte de tirantes de 25 m para 36 m e 

respetivo reposicionamento dos pilares, alterando a sua altura; 

• Alteração dos vãos laterais da ponte de tirantes de 51 m para 46 m. 

As alterações a nível de conceção fazem com que o comprimento total da ponte passe de uma extensão 

de 482 m para 494 m. Todas estas alterações têm repercussões no comportamento global da estrutura. 

Destaca-se as vantagens de: 1) melhorar o controlo da deformabilidade vertical do tramo principal 

atirantado, 2) eliminar a reação negativa nos pilares de transição, agora pilares tipo, e também 3) um 

melhor comportamento sísmico global através da eliminação das juntas o que permite à ponte funcionar 

como um todo e não como três sistemas estruturais separados. 

Como consequência destaca-se a necessidade de uma junta de dilatação maior na zona dos encontros 

e um traçado dos cabos de pré-esforço mais complexo. 

 

3.2.2 Solução B – Solução Mista 
A conceção desta solução tem como ponto de partida a nova solução de betão, mantendo a 

generalidade das dimensões dos elementos estruturais comuns diferindo sobretudo ao nível do 

tabuleiro e tudo o que este influencia, tal como será abordado nos capítulos seguintes. 

 

3.3 ELEMENTOS ESTRUTURAIS 
No que respeita à solução de betão, os pré-dimensionamentos que foram assumidos aquando do 

estudo prévio são mantidos no projeto base. 

No caso da solução mista, é realizado um novo pré-dimensionamento do tabuleiro e, tendo por base a 

solução de betão, são feitas as adaptações necessárias para o novo tipo de secção transversal. Destas 

alterações destacam-se as relacionadas com os encontros, as fundações e os tirantes. 

 

3.3.1 Tabuleiro – Solução A 
Tendo em conta a solução obtida no estudo prévio para a secção transversal do tabuleiro esta mantém-

se no projeto base, sendo, portanto, uma secção nervurada pré-esforçada. 

O primeiro aspeto a considerar na definição do tabuleiro é o tipo de secção a considerar. Como referido 

no ponto anterior, adota-se uma laje nervurada. 

Devido ao facto de se querer garantir uma uniformidade no tabuleiro e ser necessário espaço para 

ancorar os tirantes, optou-se por adicionar 3 m extra no centro da secção. Estes 3 m compreendem 

0,5 m de berma de cada lado, 0,4 m para colocar os new jerseys como separador central e barreira de 

proteção e 1,2 m que são necessários para acomodar as torres onde os tirantes estão ancorados e a 

própria ancoragem dos tirantes ao tabuleiro. Assim a largura total do tabuleiro passa a ser de 19,5 m. 

A escolha das dimensões das diversas partes da secção baseou-se nos critérios de pré-

dimensionamento. A altura total, ℎ, encontra-se normalmente entre 𝐿 (20	𝑎	27), sendo 𝐿 o comprimento 
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do maior vão. Tomando o comprimento do vão tipo não atirantado de 36 m, estima-se uma altura entre 

1,3 e 1,8 m. Opta-se por utilizar 1,5 m como altura total da secção. 

Para que as dimensões das consolas, das nervuras e da laje central não sejam desproporcionadas 

entre si, as dimensões assumidas para estes elementos são, respetivamente,3 m, 4,75 m para a 

dimensão superior e 4 m (a relação ideal seria que a consola tivesse cerca de metade do vão da laje 

interior). Opta-se por evitar consolas e lajes interiores com mais de 4 m e 6 m respetivamente, para 

evitar o uso de pré-esforço transversal. Utiliza-se nervuras com largura inferior de 3,25 m, criando assim 

uma inclinação das faces laterais das nervuras e permitindo a inclusão de dois vazamentos. 

Em termos de espessura, 𝑒, as consolas terão nos seus extremos a espessura mínima considerável 

de 0,2 m e junto às nervuras uma espessura de 0,35 m, atendendo ao critério de 𝑒 = 𝑎
(8	𝑎	10) sendo 

𝑎 o comprimento da consola. Quanto à laje central, tendo esta um comprimento de 4 m, a sua espessura 

será de 0,3 m, atendendo ao critério de 𝑒 = 𝑏
(10	𝑎	15), sendo 𝑏 o comprimento da laje. 

De forma a diminuir o peso do tabuleiro, opta-se por utilizar vazamentos nas nervuras, na zona do vão. 

Para uma boa disposição dos cabos de pré-esforço estes necessitam de estar afastados pelo menos 

de 1,5 diâmetros da bainha dos bordos exteriores da secção, sendo assim optou-se por colocar dois 

vazamentos cilíndricos por nervura, com um diâmetro de 0,9 m (Figura 2 e Anexo A – Desenho nº 1). 
A secção generalizada de toda a obra de arte é a apresentada na Figura 2. No Anexo A – Desenho 
nº 1 é possível observar a secção tipo e algumas secções específicas. 

 
Figura 2 – Tabuleiro de betão – Secção tipo 

 
É ainda importante referir que na zona dos pilares não existem vazamentos e é colocada uma carlinga 

de forma trapezoidal com 2 m de dimensão inferior de forma a controlar o equilíbrio de torções nas 

secções dos pilares.  

Adota-se um comprimento 20% do vão sem vazamento, junto dos pilares. Estas zonas facilitam as 

ancoragens do pré-esforço longitudinal. 

Tendo em conta a continuidade entre a secção do tabuleiro do viaduto e a ponte de tirantes não são 

feitas alterações em relação à sua conceção, embora se tenha a noção que para um tabuleiro 

atirantado, a altura da secção transversal deva ser definida através da relação entre a rigidez do 

tabuleiro e dos tirantes. Quanto mais rígido for o tabuleiro, maiores os esforços que se geram o que é 

indesejado, pelo que os tabuleiros atirantados são muito esbeltos. Contudo, dado que se utiliza 

suspensão central, a altura do tabuleiro influencia também o comportamento transversal e a rigidez de 
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torção do tabuleiro na zona suspensa. As torções resultantes de sobrecargas assimétricas no tabuleiro 

em relação ao plano de suspensão central são resolvidas através da colocação de carlingas, de forma 

trapezoidal, rígidas o suficiente, que permitem o equilíbrio das cargas excêntricas. 

Na ponte de tirantes com suspensão central as carlingas encontram-se localizadas na zona de 

ancoragem dos tirantes ao tabuleiro permitindo o encaminhamento das cargas, provocadas pela tensão 

dos mesmos, até às nervuras. O resultado é equivalente a um modelo em grelha que apoia a laje 

central e a consola do tabuleiro. Devido às elevadas trações nesta zona é colocado pré-esforço 

transversal nas carlingas, conforme se avalia nos capítulos seguintes. 

Os encontros são móveis na direção longitudinal para as ações lentas e possuem aparelhos 

óleodinâmicos para melhoria do comportamento sísmico longitudinal. Os aparelhos de apoio dos pilares 

são móveis longitudinalmente, através de um aparelho de apoio do tipo panela. Os pilares/torres 

possuem aparelhos de apoio com grande capacidade de distorção, HDRB (High Damping Rubber 

Bearing). As torres atravessam a zona central do tabuleiro através de negativos na zona da laje. Para 

acomodar os deslocamentos lentos das deformações diferidas e das variações uniformes de 

temperatura, e os deslocamentos provocados pelo sismo longitudinal é também garantida uma folga 

entre a torre e o tabuleiro permitindo o deslocamento do mesmo. 

 

3.3.2 Tabuleiro – Solução B 
Para a conceção da secção transversal utiliza-se a mesma largura transversal do tabuleiro, 19,5 m, de 

modo a manter a disposição geométrica rodoviária adotada na solução de betão. 

Adota-se para o tabuleiro misto aço-betão uma laje vigada constituída por quatro vigas principais de 

aço que se desenvolvem longitudinalmente ao longo de toda a extensão do tabuleiro. De modo a 

garantir o espaço necessário para ancorar os tirantes e tendo em vista uma vez mais a continuidade 

no tabuleiro os eixos das vigas principais centrais estão afastadas 3 m entre si e estas distam 6,5 m 

das vigas principais laterais como ilustra a Figura 3. A nível transversal são distribuídas carlingas de 4 

em 4 m com a mesma secção transversal que as vigas principais. 

 
Figura 3 – Tabuleiro misto – Secção tipo 

 

No Anexo B – Desenho nº 2 é possível observar a secção tipo e algumas secções específicas.  
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A secção transversal das vigas principais e carlingas (da zona dos apoios e da zona dos tirantes) é 

então constituída por dois banzos com a largura de 500 mm e espessura de 50 mm, as chapas estão 

ligadas através de uma alma com 1400 mm de altura e 20 mm de espessura. 

Por sua vez as carlingas de vão, para diminuir a quantidade de aço, apenas variam em termos de 

espessura, tendo os banzos 500 mm de largura e 35 mm de espessura, por sua vez, a alma apresenta 

uma altura de 1400 mm e 14 mm de espessura. Estas reduções de espessura garantem sempre uma 

secção, no mínimo, de classe 3.  

Apoiada neste sistema de grelha, formado pelas vigas e pelas carlingas, na largura de todo o tabuleiro 

é disposta uma laje de betão com 0,25 m de espessura média. 

 

3.3.3 Sistema de Suspensão 
A escolha do sistema de suspensão está relacionada com as características e condicionamentos da 

obra. Nomeadamente, o comprimento do vão principal, que define a altura da torre e o número de 

tirantes, a secção do tabuleiro e ainda o enquadramento estético.  

A solução escolhida é constituída por um plano de suspensão central, para o qual cada torre ancora 

12 tirantes: 6 para o vão lateral e 6 para o vão principal. Esta escolha resulta do curto comprimento do 

vão principal, e ainda de um melhor enquadramento estético quando comparada com outras soluções, 

como por exemplo dois planos de suspensão. O número de tirantes é condicionado pelo afastamento 

considerado entre cada um, que por sua vez é função do peso do tabuleiro. 

O funcionamento dos tirantes faz com que o tabuleiro se comporte como uma “viga continuamente 

apoiada” para a ação das cargas permanentes, por isso, é conveniente existir uma boa relação entre 

afastamento dos tirantes e momento fletor máximo nessa mesma distância. Assim, o afastamento entre 

tirantes no tabuleiro é de 8m, estando o primeiro a 6 m da torre. 

A torre tem uma altura total de 27,5 m com secção maciça de 3,5x1 m2 durante os primeiros 23 m e 

secção vazada até atingir a altura final, onde é colocada uma estrutura metálica (Figura 4), que facilita 

todos os condicionamentos que envolvem as ancoragens dos tirantes nas torres. 

 
Figura 4 – Exemplo de uma estrutura metálica para ancoragens dos tirantes nas torres [3] 

 
Esta estrutura suporta as forças horizontais transmitidas pelas ancoragens dos tirantes e ainda, por 

intermédio de conectores que revestem toda a sua superfície exterior, permite a transmissão das forças 

verticais ao betão envolvente. As dimensões da mesma são aproximadamente de 0,6x2 m2 de secção 

com 4 m de altura, sendo as dimensões de pormenor indicadas pelo fabricante da estrutura em 

consenso com as dimensões permitidas pela secção da torre. A Figura 5 ilustra o esboço do alçado da 
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ponte de tirantes, o qual se encontra em pormenor no Anexo A – Desenho nº 1 para a solução de 

betão e no Anexo B – Desenho nº 2 para a solução mista. 

 
Figura 5 – Ponte de tirantes – Alçado principal 

 
O dimensionamento dos tirantes tem em conta o limite correntemente utilizado para a tensão que neles 

se instala, em condições de serviço. É corrente fixar esse limite em 45% da tensão última característica 

do aço dos cordões do tirante para controlar os efeitos da fadiga, contudo, é possível elevar esse limite 

a 50%, quando se instalam dispositivos para amortecer a vibração dos tirantes. A tensão instalada nos 

tirantes, para os estados limites últimos (ELU) deve ser inferior a 70% da tensão última. A Tabela 1 

resume o dimensionamento, as resistências e as distâncias de ancoragem dos tirantes no tabuleiro em 

relação à base da torre, em ambas as soluções. 

Tabela 1 – Dimensionamento dos tirantes 

Solução de Betão Solução Mista 

Tirante Cordões FGUT [kN] d [m] Tirante Cordões FGUT [kN] d [m] 

T01 0,6''-61 
17019 

-46 T01 0,6''-43 11997 -46 

T02 0,6''-61 -38 T02 0,6''-37 

10323 

-38 

T03 0,6''-55 

15345 

-30 T03 0,6''-37 -30 

T04 0,6''-55 -22 T04 0,6''-37 -22 

T05 0,6''-55 -14 T05 0,6''-31 

8649 

-14 

T06 0,6''-55 -6 T06 0,6''-31 -6 

T07 0,6''-55 6 T07 0,6''-31 6 

T08 0,6''-55 14 T08 0,6''-31 14 

T09 0,6 ''-55 22 T09 0,6''-37 

10323 

22 

T10 0,6''-55 30 T10 0,6''-37 30 

T11 0,6''-61 
17019 

38 T11 0,6''-37 38 

T12 0,6''-61 46 T12 0,6''-43 11997 46 

 
A partir da definição da solução de cabos é possível calcular a quantidade de aço de tirantes por m2, 

apresentada na Tabela 2, e verificar o enquadramento de cada uma das soluções com a Figura 6 que 

relaciona a quantidade de aço normalmente utilizada nos tirantes em função do comprimento do vão 

principal e do tipo de secção do tabuleiro. 

Tabela 2 – Quantidade de aço de tirantes 

Solução Peso [kg] Áreatab [m2] Lvão [m] Índice [kg/m2] 
Betão 60579 3744 100 16,18 
Mista 38898 3744 100 10,39 

 



 

 11 

 
Figura 6 – Peso de aço em tirantes por m2 de área do tabuleiro [4] 

 
3.3.4 Pilares e Fundações 
A secção dos pilares foi escolhida com base na rigidez e capacidade resistente que têm de permitir à 

estrutura, tendo em consideração que são estes os elementos que suportam todo o tabuleiro e 

respetivas sobrecargas atuantes, descarregando-as para o solo.  

Utiliza-se a mesma solução de pilares (posicionamento, secção transversal e altura) para a solução de 

betão e para solução mista, dado que, o principal objetivo desta dissertação passa pela comparação 

dos dois tipos de tabuleiro. 

A solução adotada para zona do viaduto corresponde a dois pilares alinhados com o eixo vertical das 

nervuras da secção transversal. No caso dos pilares das torres a solução adotada é um único pilar, que 

através de um capitel suporta toda a secção transversal. A principal diferença destes pilares para os 

do viaduto refere-se às suas alturas. Por serem pilares mais altos e, portanto, mais esbeltos em termos 

estéticos o impacto visual que poderia advir da colocação de um capitel no seu topo não se verifica, 

tornando-se então uma boa opção. 

Assim, a solução final adotada é de dois pilares com secção igual, retangular maciça, de 1,50 m na 

direção longitudinal e 2,80 m na direção transversal, para todos os pilares dos viadutos. No caso dos 

pilares das torres a secção também é retangular maciça com 3,5 m x 6 m. 

Tendo em consideração a altura relativamente baixa de praticamente todos os pilares do viaduto, é 

necessária a libertação do movimento longitudinal do tabuleiro, ou seja, pela colocação de aparelhos 

do tipo panela, guiados longitudinalmente, para permitir os deslocamentos nesta direção, mas fixando 

o tabuleiro na direção transversal. Assim, os pilares estão menos esforçados longitudinalmente, visto 

que a única reação horizontal nestes aparelhos nessa direção será devida à força de atrito que é 

necessário vencer para garantir a mobilidade do tabuleiro. 

No caso dos pilares das torres optou-se pela sua fixação ao tabuleiro através dos aparelhos do tipo 

HDRB. Estes pilares são, portanto, a zona que controla o deslocamento do tabuleiro para as principais 

ações a que está sujeito. 
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Em relação aos pilares móveis longitudinalmente associa-se o problema do comprimento de 

encurvadura do pilar, que é o dobro da altura deste, no entanto, dado que os pilares são baixos, e por 

conseguinte, o valor do esforço normal crítico para a ocorrência deste fenómeno é muito elevado 

comparativamente às ações que nele atuam, este problema não condiciona o dimensionamento. 

Na Tabela 3 apresentam-se as características geométricas de cada um dos alinhamentos de pilares 

quer dos viadutos quer da ponte de tirantes. 

Tabela 3 – Geometria de cada alinhamento de pilares 

IL – Inércia Longitudinal; IT – Inércia Transversal; WL – Módulo de Flexão Longitudinal; WT – Módulo de Flexão Transversal 

 
Tendo em consideração que o solo de fundação próximo da superfície não apresenta boa capacidade 

resistente, uma vez que se trata de granitos fraturados com pouca percentagem de núcleo de rocha 

pouco alterada, opta-se por fundar indiretamente através de estacas. 

Tal como ilustrado na Figura 7, as fundações dos pilares dos viadutos são constituídas por um conjunto 

de estacas a resistir a esforços de compressão, esforços transversos e momentos fletores, 

encabeçadas rigidamente por um maciço de betão armado. Cada um dos pilares de cada alinhamento 

apresenta um maciço e respetivas estacas, estando os maciços de encabeçamento ligados por um 

lintel de fundação que permite que a fundação trabalhe em conjunto. 

Assim sendo, quer para a solução de betão como para a solução mista, por cada pilar, o maciço de 

encabeçamento tem as dimensões de 9,6 m na direção longitudinal, 6,0 m na direção transversal e 

3,0 m de altura, com o metro mais à superfície a apresentar um corte em cunha até à dimensão do 

pilar. O lintel que une os maciços apresenta as dimensões de 3,50 m na direção longitudinal, 2,75 na 

transversal e 1,75 m de altura. Os maciços apresentam esta orientação, ou seja, a maior dimensão 

orientada segundo a menor dimensão dos pilares, de modo a acomodar as estacas. Caso contrário os 

maciços sobrepõem-se e ao unir os maciços as estacas centrais ficariam demasiado próximas. 

O número de estacas altera-se consoante a solução do tabuleiro. Para a solução de betão, sendo uma 

solução mais pesada opta-se por cada maciço encabeçar um conjunto de 6 estacas de 1,20 m de 

diâmetro. Por sua vez a solução com tabuleiro misto, mais leve, permite que a fundação de cada pilar 

necessite apenas de 4 estacas de 1,20 m de diâmetro. 

A Figura 8 apresenta o modelo de fundação dos pilares das torres, que necessitam de um maior 

número de estacas, e consequentemente um maciço de maiores dimensões. Ao contrário dos pilares 

do viaduto cada um dos pilares das torres são constituídos por um único pilar o qual está ligado a um 

maciço que permite transmitir os esforços às estacas. Neste caso a solução de betão e a solução mista 

diferem não só no número de estacas, mas também nas dimensões do maciço. 

 

Alinhamentos de Pilares 
Pilar P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

hpilar [m] 5 6,5 7,8 9,5 12,8 12,8 12,5 12,9 11,3 10 8 
bsecção [m] 1,50 3,50 1,50 
hsecção [m] 2,80 6,00 2,80 
Asecção [m2] 4,20 21,00 4,20 

IL [m4] 2,74 63,00 2,74 
IT [m4] 0,79 21,44 0,79 

WL [m3] 1,96 21,00 1,96 
WT [m3] 1,05 12,25 1,05 
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Figura 7 – Pilares do viaduto e respetiva fundação – 

Esboço 3D 

Figura 8 – Pilar da ponte de tirantes e respetiva 

fundação – Esboço 3D 

 
A solução de tabuleiro em betão apresenta um maciço com 21 m na direção transversal e 12 m na 

direção longitudinal, o maciço apresenta uma altura total de 3 m sendo que o metro mais à superfície, 

tal como acontece nos maciços dos pilares do viaduto, apresenta um corte, em cunha, até à dimensão 

do pilar. Cada um destes maciços encabeça um conjunto de 15 estacas de 1,5 m de diâmetro. Por sua 

vez, a solução de tabuleiro misto, apresenta um maciço com 16,5 m na direção longitudinal e 12 m na 

direção transversal. Mais uma vez, devido ao facto de a solução mista se tratar de uma solução mais 

leve, cada maciço encabeça 12 estacas de 1,5 m de diâmetro. 

A fixação da profundidade das estacas seguiu três princípios: 1) utilizar estacas com o comprimento de 

pelo menos 10 vezes o diâmetro; 2) encastrar a ponta da estaca abaixo do nível de fundação indireta 

pelo menos 3 vezes o diâmetro; e 3) considerar uma resistência de ponta de 4,5 MPa. As Tabelas 3 e 

4 resumem toda a informação relativa à solução de betão e mista, respetivamente. 

Tabela 4 – Solução A – Propriedades das estacas  

Alinhamentos de Pilares 
Pilar P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 
A [m] 6 6 6 6 21 21 6 6 6 6 6 
B [m] 9,6 9,6 9,6 9,6 12 12 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

φestaca [m] 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Nº Estacas [un] 6 6 6 6 15 15 6 6 6 6 6 

Lestaca [m] 14,0 12,0 15,5 15,0 20,0 20,0 12,0 15,0 15,0 15,0 12,0 

Tabela 5 – Solução B – Propriedades das estacas  

Alinhamentos de Pilares 
Pilar P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 
A [m] 6 6 6 6 16,5 16,5 6 6 6 6 6 
B [m] 9,6 9,6 9,6 9,6 12 12 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

φestaca [m] 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Nº Estacas [un] 4 4 4 4 12 12 4 4 4 4 4 

Lestaca [m] 14,0 12,0 15,5 15,0 15,0 15,0 12,0 14,0 14,0 12,0 12,0 
 
3.3.5 Encontros e Fundações 
Os encontros são um dos elementos da estrutura que teve maiores alterações em relação ao estudo 

prévio. Tendo em conta alteração do sistema estático de três sistemas independentes (viadutos e 

pontes de tirantes) para um único sistema faz com que os encontros passem de fixos a móveis. A 

principal diferença entre a solução de betão e a solução mista tem a ver com a sua constituição em 

termos de número de gigantes e respetivas estacas. 



 

 14 

Devido à topografia pouco acentuada e à altura baixa entre o terreno e cota da rasante exigida junto à 

posição do encontro à esquerda, é possível executar terraplenos até aos encontros. 

Devido às dimensões idênticas de ambos os viadutos e da altura entre as cotas de terreno e da rasante 

em ambas as extremidades da obra de arte, é possível dimensionar os dois encontros como iguais. 

Cada um dos encontros é constituído por uma viga de estribo que suporta, através da instalação de 

aparelhos de apoio, a extremidade do tabuleiro (que termina com uma viga de transição maciça) e no 

tardoz da qual apoia uma laje de transição que permite o aumento progressivo da rigidez do pavimento 

na transição para a obra de arte. A viga de transição assenta sobre os gigantes de 3,25 m de altura, e 

secção variável entre 2,00 m no topo e 3,50 m na base com 0,40 m de espessura em toda a sua altura. 

Para conter os terrenos no tardoz do encontro foram dimensionadas duas palas laterais ligadas 

monoliticamente aos gigantes de extremidade. Na zona frontal do encontro, para selar o acesso ao 

espaço entre gigantes colocaram-se muros de testa. As características geométricas da secção de base 

dos gigantes encontram-se na Tabela 6. 

Tabela 6 – Geometria da secção da base dos gigantes 

Asecção [m2] IL [m4] IT [m4] WL [m3] WT [m3] 
1,400 1,429 0,019 0,817 0,093 

 
Tal como se verificou para os pilares, as cotas de fundação dos encontros também são de profundidade 

elevada, pelo que se optou por uma solução de estacas quer para a solução de betão quer para a 

solução mista. Para ambas as soluções o maciço de encabeçamento é paralelepipédico e apresenta 

as dimensões de 7,0 m na direção longitudinal, 22,1 m na direção transversal e 2,0 m de altura. O 

volume total do maciço corresponde a 310 m3. 

 
3.3.5.1 Solução A 
A solução de betão consiste em cinco gigantes que dão a resistência ao encontro no caso de uma ação 

sísmica, para as forças transmitidas por quatro aparelhos óleodinâmicos em cada encontro. 

Em termos de fundação cada gigante é fundado por duas estacas de 1,20 m de diâmetro, distribuídas 

longitudinalmente por cada gigante, perfazendo um total de 10 estacas na fundação do encontro. Em 

termos do comprimento das estacas e de modo a garantir um comprimento de três diâmetros abaixo 

do nível de fundação indireta opta-se por fundar as estacas do maciço nascente a 15,5 m de 

profundidade e as estacas do maciço poente a 15,0 m. A descrição geométrica detalhada de cada um 

dos elementos referidos (encontros e fundações) encontra-se no Anexo A – Desenho nº 1. 

 
3.3.5.2 Solução B 
A solução mista é constituída por quatro gigantes, sendo esta decisão influenciada pela diminuição do 

peso em relação à solução de betão, e como tal, não justifica a colocação de aparelhos óleodinâmicos 

na ligação ao tabuleiro. Em termos de fundação cada gigante é fundado por duas estacas de 1,20 m 

de diâmetro. O comprimento das estacas é o mesmo que da solução de betão já que a necessidade 

de garantir um comprimento de três diâmetros abaixo do nível de fundação indireta se mantém. 

A descrição geométrica detalhada de cada um dos elementos referidos (encontros e fundações) 

encontra-se no Anexo B – Desenho nº 2.  
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4 MATERIAIS ESTRUTURAIS E PROCESSO CONSTRUTIVO 
4.1 MATERIAIS ESTRUTURAIS 

4.1.1 Betão – Solução A 
Por forma a garantir resistência estrutural e melhor controlo da fendilhação em serviço, o betão 

escolhido é o C30/37, para todos os elementos da estrutura. 

No tabuleiro, é colocado pré-esforço de modo a diminuir não só a armadura necessária, mas também 

de modo a controlar as deformações e as fendilhações em serviço. A Tabela 7 apresenta todas as 

características do betão utilizado. 

Tabela 7 – Solução A – Características do betão 

Material fctm [MPa] fcd [MPa] fck [MPa] fcm [MPa] Ecm [GPa] Ec [GPa] 
Betão C30/37 XC4 2,9 20 30 38 33 33 

 
4.1.2 Betão – Solução B 
Pelo mesmo motivo da solução A o betão escolhido para a maioria dos elementos estruturais é o 

C30/37. Contundo devido à nova conceção do tabuleiro opta-se por adotar um betão de maior 

resistência na laje. Devido à elevada compressão da zona da laje atirantada e às compressões locais 

introduzidas pelo uso dos conectores opta-se pela utilização de um betão C40/50. A Tabela 8 apresenta 

as características dos betões utilizados. 

Tabela 8 – Solução B – Características do betão 
Material fctm [MPa] fcd [MPa] fck [MPa] fcm [MPa] Ecm [GPa] Ec [GPa] 

Betão C30/37 XC4 2,9 20 30 38 33 34,65 
Betão C40/50 XC4 3,5 26,7 40 48 35 36,75 

 
4.1.3 Aço em armadura 

4.1.3.1 Armadura Passiva 
Utiliza-se o aço A500NR por ser mais resistente que os restantes aços de armadura passiva, 

permitindo, para um mesmo nível de esforços, obter menores áreas. A Tabela 9 contem todas as 

características intrínsecas ao aço escolhido. 

Tabela 9 – Características do aço em armaduras passivas 

Material fyd [MPa] fyk [MPa] Es [GPa] 
Aço A500NR 435 500 200 

 
4.1.3.2 Armadura de Pré-Esforço 
As armaduras de pré-esforço são apenas colocadas no tabuleiro da solução A. Utiliza-se um aço de 

alta resistência com as características da Tabela 10. 

Tabela 10 – Características do aço de alta resistência em armaduras de pré-esforço 

Material fp0,1k [MPa] fpk [MPa] Es [GPa] 
Aço de alta resistência 0,6''S 1670 1860 195 
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4.1.3.3 Aço Estrutural 
Devido à alteração da conceção do tabuleiro de betão armado pré-esforçado, para um tabuleiro misto, 

recorre-se ao aço estrutural S355 NL. De acordo com o EN1993-1-1 o aço estrutural tem propriedades 

diferentes consoante a espessura confirme se resume na Tabela 11. 

Tabela 11 – Solução B – Características do aço estrutural no tabuleiro 

Material t [mm] fy [MPa] fu [MPa] Es [GPa] 

Aço Estrutural S355 NL 
t < 40 355 490 210 

40< t < 80 335 470 210 
 
4.1.3.4 Tirantes 
O aço adotado para a conceção dos tirantes é como um aço de pré-esforço, mas, para a sua correta 

definição é necessário ter em consideração que estes elementos apenas estão sujeitos a trações, e 

que por isso, não equilibram o seu peso próprio. Para tal verifica-se um conhecido efeito de uma 

catenária, ilustrada na Figura 9. Devido à elevada tração que se verifica nos tirantes da ponte, os 

efeitos geometricamente não-lineares decorrentes do efeito de catenária são baixos ou quanto muito 

moderados, isto é, correspondem a pequenas flechas. É por isso corrente substituir na análise o módulo 

de elasticidade do material do tirante, por um módulo de elasticidade equivalente, mais baixo, que 

depende da tensão instalada e do comprimento do tirante, obtido pela Equação 1. 

 
Figura 9 – Equilíbrio do peso próprio no tirante considerando o efeito de catenária [3] 

 

𝐸Cn =
𝐸

1 + (𝛾𝐿b)
q

12𝜎r 𝐸
 (1) 

 

Onde 𝐸 corresponde ao módulo de elasticidade do aço que constitui os tirantes, 𝛾 ao peso específico 

dos tirantes, 𝐿b à projecção horizontal dos tirantes e 𝜎 à tensão imposta nos tirantes. 

No caso presente visto que a tensão instalada em serviço é elevada e os tirantes têm comprimentos 

relativamente curtos a Equação 1 conduz a valores muito próximos do módulo de elasticidade dos 

tirantes, utilizando-se por isso o valor 195 GPa. 

 
4.2 PROCESSOS CONSTRUTIVOS 
A fase construtiva de uma obra de arte pode, em muitas situações, ser a mais condicionante em termos 

de verificação da segurança dos elementos estruturais. Quer isto dizer, que durante a execução da 
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obra podem existir esforços e deslocamentos na estrutura superiores aos verificados na forma definitiva 

da mesma. Esta constatação é particularmente verdadeira no caso de pontes com tabuleiros 

executados por lançamento incremental ou por avanços sucessivos. 

 
4.2.1 Solução A 
O processo construtivo mais indicado para o tabuleiro da zona do viaduto é o sistema de construção 

tramo-a-tramo utilizando cimbres com apoio no solo (ou cimbre ao solo), tal como ilustra a Figura 10. 

Isto justifica-se pela altura máxima da face inferior do tabuleiro da obra de arte, não superar os 20 m 

de altitude em relação ao terreno. Note-se ainda que nos viadutos o máximo comprimento do vão tem 

apenas 36 m. Esta técnica permite um apoio contínuo das cofragens equilibrando as cargas por esforço 

axial de compressão nas colunas tubulares (cimbres). É ainda importante referir, que para estas 

colunas funcionarem da forma mais estável possível, é necessário que o terreno seja suficientemente 

resistente. Não o sendo, é necessário arranjar uma solução de fundação que transmita ao solo tensões 

baixas. 

Para a construção dos viadutos, executada tramo-a-tramo, existe a necessidade de juntas de 

betonagem, que permitem o avanço dos cimbres. Desta forma, até que se ligue monoliticamente o 

tramo já betonado ao tramo seguinte ocorre a formação de uma consola com comprimento entre a junta 

de betonagem e o pilar anterior. O que corresponde a uma das situações referidas no primeiro 

parágrafo deste capítulo. No entanto, para esta situação, quando a consola apresenta um comprimento 

que corresponde a aproximadamente 20% do vão total, os esforços de flexão da consola são muito 

próximos dos que se verificam na mesma zona, na estrutura definitiva. 

Muito importante é a questão da aplicação do pré-esforço longitudinal antes do descimbramento. 

Assim, depois da betonagem de um tramo, são pré-esforçados 10 cabos, 5 com ancoragem ativa e 

outros 5 com ancoragem de continuidade, existe ainda a colocação de 5 novos cabos por intermédio 

de ancoragens passivas. Desta forma garante-se que todas as secções dos viadutos têm os cabos de 

pré-esforço necessários, permitindo o descimbramento e betonagem do tramo seguinte. 

Em relação ao tabuleiro da ponte de tirantes, o processo construtivo considerado é o de avanços 

sucessivos, tal como ilustra a Figura 11. 

Em relação ao troço do tabuleiro que parte das torres sendo que o tabuleiro do tramo lateral que parte 

do P4 e do P7, em direção aos pilares-torre 5 e 6 respetivamente, é construído pelo método de cimbre 

ao solo. Esta técnica de construção exige que se mantenha a simetria dos avanços em relação ao eixo 

do pilar para não causar desequilíbrios. Considerou-se aduelas de 5 m e para tal deve garantir-se que 

os equipamentos móveis têm capacidade para garantir a execução de aduelas com esse peso. 

Tendo em conta que nesta zona o tabuleiro não está ligado monoliticamente às torres, devido ao 

negativo que existe no tabuleiro para as torres passarem pelo mesmo e também devido à folga para 

acomodar os deslocamentos sísmicos, durante a fase construtiva, é necessário garantir essa ligação 

através de aparelhos de apoio metálicos provisórios. Tendo em conta que as consolas vão atingir 

extensões consideráveis, chegando aos 48 m, e devido à colocação do carrinho de avanços na ponta 

do tabuleiro, funcionando como uma carga aplicada na ordem dos 500 kN é importante a utilização de 

pré-esforço superior provisório, este efeito é também suportado pelos tirantes que são tensionados à 

medida que se vai betonando o tabuleiro. 
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Concluída a betonagem do tabuleiro, os tirantes são tracionados até a um valor pretendido, 

descativando desta forma os esforços na zona cimbrada, ou seja, os tirantes suportam nesta fase o 

peso próprio do tabuleiro. Em fase posterior, aquando da colocação das restantes cargas permanentes, 

os tirantes recebem um retensionamento de forma a recolocarem o tabuleiro na rasante, equilibrando 

desta forma todas as cargas do tabuleiro atirantado. 

A ancoragem dos tirantes nas torres é passiva, e realiza-se por intermédio de estruturas metálicas 

inseridas no interior do topo das torres, onde a secção é vazada, permitindo apenas a entrada dos 

técnicos para instalação das ancoragens dos tirantes. Em relação à ancoragem ativa, colocada na face 

inferior do tabuleiro, esta é executada retirando um troço da cofragem inferior das carlingas que os 

tirantes intercetam de forma a instalar o macaco hidráulico. 

Em termos de fundações e pelo facto da obra de arte se encontrar implantada sobre um solo pouco 

resistente, opta-se pela utilização de estacas moldadas com maciço de encabeçamento, para as 

fundações de todos os apoios. Os maciços encontram-se à superfície, o que implica que a escavação 

para implantação das estacas acontece sem outro tipo de escavação anterior. Como apenas a face 

superior dos maciços se encontra à superfície é necessária uma escavação pouco profunda para 

saneamento da cabeça das estacas, deixando armaduras de espera para a posterior betonagem do 

maciço, evitando-se assim passar abaixo do nível freático. 

Por último, as cofragens para os pilares das torres e para as torres, é do tipo auto-trepante, que permite 

de forma mais económica betonar até à altura máxima das torres. 

  

Figura 10 – Processo construtivo: cimbre ao solo 

(Ponte do Guadiana - Portugal) 

Figura 11 – Processo construtivo: avanços sucessivos 

(Ponte de Stonecutters – Hong Kong) 

 
4.2.2 Solução B 
No caso da solução mista o processo construtivo passa pelo lançamento incremental da estrutura 

(Figura 12) por troços, recorrendo a uma plataforma de lançamento nos encontros e a utilização de 

macacos hidráulicos que fazendo reação nos encontros vão movendo a estrutura. Trata-se de uma 

diretriz reta o que faz com que este método seja adequado. 
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Figura 12 – Processo construtivo: lançamento incremental (Viaduct 52 – Argélia) 

 
Tendo em conta o peso reduzido desta solução este método construtivo é muito utilizado para a 

construção de tabuleiros metálicos e mistos, sendo o controlo das operações da fase construtiva 

relativamente simples. Os vãos a lançar são da ordem dos 36 m exceção da zona dos tirantes, em que 

é necessário atravessar o tramo central de 100 m com recurso a duas torres provisórias. 

O tabuleiro é constituído por quatro vigas longitudinais, as chamadas vigas principais, e pelas carlingas. 

Pretendendo que o conjunto seja lançado, a maior parte do trabalho de soldadura das carlingas às 

vigas principais é feito em fábrica de modo a facilitar a execução em obra. As carlingas centrais de 

ligação são soldadas in-situ, para permitir a passagem do tabuleiro nas torres. 

Algo a ter em atenção é a estabilidade das almas das vigas durante as operações de lançamento. 

Durante o lançamento certas zonas da viga, sem reforços transversais, podem ser sujeitas a forças 

concentradas na zona dos apoios. Este efeito, designado por patch loading tem que ser verificado na 

fase de Projeto de Execução e de estudo do lançamento. Em termos de fundações e pilares o processo 

construtivo é o mesmo abordado na solução de betão na secção 4.2.1.    
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5 AÇÕES E CRITÉRIOS DE SEGURANÇA ESTRUTURAL 
5.1 REGULAMENTAÇÃO 
A quantificação das ações atuantes teve por base as seguintes normas: 

• EN 1990 – Bases para o Projeto de Estruturas [5] [6] 

• EN 1991 – Ações em Estruturas [7] [8] [9] [10] 

• EN 1992 – Projeto de Estruturas de Betão [11] [12] 

• EN 1993 – Projeto de Estruturas de Aço [13] [14] 

• EN 1994 – Projeto de Estruturas Mistas Aço-Betão [15] 

• EN 1997 – Projeto Geotécnico [16] 

• EN 1998 – Projeto de Estruturas para Resistência aos Sismos [17] [18] [19]  

• Outras normas [20] [21] [22] [23] 

 
5.2 AÇÕES PERMANENTES 
As ações permanentes são calculadas com base na geometria e nos pesos volúmicos dos elementos, 

estruturais e não estruturais, que constituem a obra de arte. 

 
5.2.1 Peso Próprio e Restantes Cargas Permanentes 

5.2.1.1 Solução A 
O peso próprio e as restantes cargas permanentes são calculados para cada tipo de modelo de análise, 

seja transversal ou longitudinal. O peso volúmico do betão armado é 25 kN/m3, e do betão leve 

18 kN/m3. Já em relação ao pavimento betuminoso considera-se um peso volúmico de 24 kN/m3. As 

Tabelas 12 e 13 resumem os valores considerados para este tipo de ações. 

Tabela 12 – Solução A – Valores do peso próprio 

Peso Próprio 

Elemento 
Análise 

Transversal [kN/m²] Longitudinal [kN/m] 
Consola 13,75 41,25 

Laje central 8,125 32,50 
Nervura Vazada - 267,95 
Nervura Maciça - 331,57 

Total – Secção Vazada - 341,70 
Total – Secção Maciça - 405,32 

Tabela 13 – Solução A – Valores das restantes cargas permanentes 

Restantes Cargas Permanentes 

Elemento Análise 
Transversal Longitudinal 

Unidades [kN/m²] [kN/m] 
Passeio  3,6 7,2 

Betuminoso  1,2 17,4 
Unidades [kN/m] [kN/m] 

Viga de bordadura  2,25 4,5 
Guarda corpos 0,75 1,5 

Guarda de segurança  0,5 1 
Lancil  1,25 2,5 

New jerseys 10 20 
Total - RCP - 54,10 
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Os valores das tabelas referem-se a toda a secção. No caso das restantes cargas permanentes os 

valores de referência são os mesmos para a solução mista. 

 
5.2.1.2 Solução B 
Tal como na solução de betão na solução mista o peso próprio e as restantes cargas permanentes são 

calculados para cada tipo de modelo de análise, seja transversal ou longitudinal. Sendo o tabuleiro 

constituído por vigas de aço S355 considerou-se para o peso volúmico do aço 77 kN/m3 e para a laje 

que se apoia sobre as vigas considerou-se o peso volúmico do betão armado em 25 kN/m3 leve 

18 kN/m3, tal como na solução de betão. O valor para o peso volúmico do pavimento betuminoso 

mantém-se nos 24 kN/m3. As Tabelas 14 e 15 resumem os valores considerados para este tipo de 

ações. 

Tabela 14 – Solução B – Valores considerados para o peso próprio 

Peso Próprio 

Elemento 
Análise 

Transversal [kN/m²] Longitudinal [kN/m] 
Viga principal - 25,41 

Carlinga de Vão - 17,79 
Laje 6,25 121,88 
Total - 228,81 

 

Tabela 15 – Solução B – Valores considerados para as restantes cargas permanentes 
Restantes Cargas Permanentes 

Elemento 
Análise 

Transversal Longitudinal 
Unidades [kN/m²] [kN/m] 
Passeio  3,6 7,2 

Betuminoso  1,2 17,4 
Unidades [kN/m] [kN/m] 

Viga de bordadura  2,25 4,5 
Guarda corpos 0,75 1,5 

Guarda de segurança  0,5 1 
Lancil  1,25 2,5 

New jerseys 10 20 
Total - RCP - 54,10 

 

Em relação ao peso próprio a Tabela 14 apenas indica o valor de uma viga principal, sendo que o 

tabuleiro é constituído por quatro vigas, a carlinga de vão diz respeito às carlingas que por se 

encontrarem no vão, em zonas menos esforçadas, vêm a sua geometria reduzida, em termos de 

espessura, de modo a tornar a solução mais leve. No caso das restantes cargas permanentes, os 

valores de referência são os mesmos para a solução mista. 

 
5.2.2 Retração e Fluência 
No estudo prévio foi feita uma estimativa simplificada assumindo uma humidade relativa para o betão 

e chegando diretamente a um valor de extensão para a retração e outro para a fluência. A partir desses 

valores calculou-se a temperatura equivalente. 
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Nesta fase realiza-se um estudo mais aprofundado entrando em linha de conta com a fase construtiva 

que influencia claramente o fenómeno da retração e fluência na solução de betão. Para tal considerou-

se o método no anexo B da EN 1992-1-1 como referência. 

 
5.2.2.1 Solução A 
Para a solução de betão deve ter-se em conta todas as características do material. A Tabela 16 
descreve as características utilizadas para o cálculo da retração e da fluência. 

Tabela 16 – Propriedades do betão para o cálculo da retração e fluência 

α =1,00x10-05 RH [%] = 80% 
 

O 𝐸) do betão a ser considerado deve ser o módulo de elasticidade tangente que pode ser considerado 

1,05 o módulo 𝐸),. 

Segundo a EN 1992-1-1 a fluência é dada por: 

𝜀)) ∞, 𝑡5 = 𝜑 ∞, 𝑡5 .
𝜎)

𝐸)  (2) 

Em que 𝜑, coeficiente de fluência, segundo o anexo B.1 da EN 1992-1-1 é dado por: 

𝜑 ∞, 𝑡5 = 𝜑5 ∙ 𝛽) 𝑡, 𝑡5 = 1,71	 (3) 

onde, 

𝜑5 = 𝜑$v ∙ 𝛽 𝑓), . 𝛽 𝑡5 = 1,75 (4) 

𝛽) 𝑡, 𝑡5 =
(𝑡 − 𝑡5)

(𝛽v + 𝑡 − 𝑡5)

5,r

= 0,98 (5) 

Em que 𝛽)e  é um coeficiente que traduz evolução da fluência no tempo após o carregamento. 

Tendo em conta que 𝑓), > 35	MPa	o anexo B.1 da EN 1992-1-1 diz que 𝜑$v, fator que tem em conta a 

influência da humidade relativa no coeficiente de fluência e 𝛽v, coeficiente que depende da humidade 

relativa, poderão ser estimados a partir de: 

𝜑$v = 1 +
1 − 𝑅𝐻 100
0,1. ℎ5

� ∙ 𝛼� 𝛼q = 1,15 (6) 

𝛽v = 1,5 1 + 0,012𝑅𝐻 �� ℎ5 + 250𝛼r < 1500𝛼r = 1439,57 (7) 

𝛽)(𝑓),) é um fator que tem em conta a influência da resistência do betão no coeficiente de fluência 

convencional e toma o valor de: 

𝛽 𝑓), =
16,8
𝑓),

= 2,73 (8) 

A espessura equivalente do tabuleiro, ℎ5, é dada por: 

ℎ5 = 2
𝐴)
𝑢
= 1210,40	mm (9) 

A ℎ5resulta de uma média ponderada entra a espessura equivalente vazada e a espessura equivalente 

maciça. Onde 𝑢 representa o perímetro em contacto com a atmosfera. 

A humidade relativa considerada é de 80% e os restantes coeficientes 𝛼�, 𝛼q e 𝛼r dependem da 

resistência do betão C30/37 e são definidos por: 

𝛼� =
35
𝑓),

5,�

= 0,944 (10) 𝛼q =
35
𝑓),

5,q

= 0,984 (11) 𝛼r =
35
𝑓),

5,q

= 0,960 (12) 
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Para  fluência e sabendo que esta depende da idade do betão aquando o primeiro carregamento, 𝑡5, 

considerou-se quer para a zona do viaduto quer para a aduela 0 da zona de tirantes um 𝑡5	igual a 

14 dias, para a aduela 8 considerou-se um 𝑡5 igual a 112 dias tendo em linha de conta o método 

construtivo por avanços sucessivos. Calcula-se assim a deformação por fluência, para uma idade de 

18250 dias, o que corresponde a 50 anos, para uma tensão de compressão constante ao longo do 

tempo,	𝜎), de 5 MPa para a zona do viaduto e 10 MPa para a zona dos tirantes, aplicada na idade 𝑡5, 

igual a (Aduela 0 – junto do pilar e Aduela 8 – de fecho): 

Zona do Viaduto – 𝜀)) ∞, 𝑡5 = 2,47 ∙ 10�� (13) 

Zona dos Tirantes – Aduela 0 – 𝜀)) ∞, 𝑡5 = 4,93 ∙ 10�� (14) 

Zona dos Tirantes – Aduela 8 – 𝜀)) ∞, 𝑡5 = 3,31 ∙ 10�� (15) 

É necessário porém contabilizar a deformação inicial instalada no betão subtraindo-a à deformação 

calculada acima, considerando-se para tal tensão inicial, 𝜎5 = 1 MPa. 

Zona do Viaduto – 𝜀5 = 2,89×10�� (16) 

Zona dos Tirantes – Aduela 0 – 𝜀5 = 2,89×10�� (17) 

Zona dos Tirantes – Aduela 8 – 𝜀5 = 2,89×10�� (18) 

Por fim obtém-se a deformação por fluência: 

Zona do Viaduto – 𝜀�R� = 2,18×10�� (19) 

Zona dos Tirantes – Aduela 0 – 𝜀�R� = 4,64×10�� (20) 

Zona dos Tirantes – Aduela 8 – 𝜀�R� = 3,02×10�� (21) 

A Figura 13 mostra a evolução da fluência ao longo do tempo para diferentes secções. 

 
Figura 13 – Solução A – Gráfico logarítmico da fluência 

 
Para efeitos de modelação esta ação é quantificada através de uma temperatura equivalente de 

fluência, considerando os seguintes valores: 

Zona do Viaduto – ∆𝑇Cn,�R� = 21,8°C (22) 

Zona dos Tirantes – ∆𝑇Cn,�R� = 38,3°C (23) 

A temperatura da zona dos tirantes resulta da média entre a temperatura para primeira aduela e a 

temperatura para a última aduela. 

Em termos de retração, tal como indica a EN 1992-1-1, a extensão de retração é constituída por duas 

parcelas, a extensão de retração por secagem, 𝜀)=, e a extensão de retração autógena, 𝜀)K. 

A extensão de retração por secagem, como a designação indica, resulta da migração da água através 

do betão, tratando-se de uma retração que evolui lentamente. A extensão de retração autógena está 
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relacionada com a natureza do material desenvolve-se nos primeiros dias de endurecimento do betão 

com a sua hidratação e posterior presa, variando linearmente com a resistência do mesmo. 

Segundo a EN 1992-1-1 a extensão total por retração pode ser calculada por: 

𝜀)[ = 𝜀)= + 𝜀)K (24) 

Sendo a parcela autógena definida por: 

𝜀)K 𝑡 = 𝛽K[ 𝑡 ∙ 	 𝜀)K ∞  (25) 

Onde, 

𝜀)K ∞ = 2,5 𝑓)- − 	10 ∙ 10� = 5 ∙ 10�� (26) 

𝛽K[ 𝑡 = 1 − 𝑒�5,q_�,� (27) 

A parcela de secagem é obtida pela seguinte equação: 

𝜀)= 𝑡 = 𝛽=[ 𝑡, 𝑡[ ∙ 	𝑘b ∙ 	 𝜀)=.5 (28) 

Em que, 

𝛽=[ 𝑡, 𝑡[ =
𝑡 − 𝑡[

𝑡 − 𝑡[ + 0,04 ℎ5
r
 (29) 

O valor de 𝑘b é obtido tendo em conta o quadro 3.3 da EN 1992-1-1 tendo em conta a espessura 

equivalente, ℎ5, já definida aquando o cálculo da fluência. 

𝑘b = 0,7 (30) 

Pelo anexo B.2 da EN 1922-1-1 é possível calcular o valor de 𝜀)=,5: 

𝜀)=,5 = 0,85 220 + 10 ∙ 𝛼=[� . exp	 −𝛼=[q ∙
𝑓),
𝑓),5

∙ 	10�� ∙ 𝛽$v = 3,72 ∙ 10��	 (31)	

Onde, 

𝛽$v = 1,55 1 −
𝑅𝐻
𝑅𝐻5

r

= 0,76 (32) 

Os valores de 𝛼[=� e 𝛼[=q dependem do tipo de cimento que constitui o betão C30/37 e tendo sido 

considerado um cimento de presa rápida, classe R, obtém-se os seguintes valores: 

𝛼[=� = 6 e 𝛼[=q = 0,11 (33) e (34) 

Em termos da extensão de retração, há que ter em conta o processo construtivo, que se torna relevante 

na zona dos tirantes já que a primeira aduela já terá um período de retração associado aquando da 

betonagem da última aduela. 

Para tal calcula-se a retração para 18250 dias, tal como no cálculo da fluência, descontando depois a 

retração associada ao número de dias aquando o primeiro carregamento, considera-se também que o 

inicio da retração, 𝑡[, se dá ao fim de 28 dias, sendo necessário garantir que isto acontece através da 

utilização de retardantes de presa. 

Assim a deformação total por retração, 𝜀)[, para 18250 dias, considerando um o início da retração ao 

fim de 28 dias, toma o valor de: 

Zona do Viaduto – 𝜀)[ ∞ = 2,89×10�� (35) 

Zona dos Tirantes – Aduela 0 – ε�� ∞ = 2,89×10�� (36) 

Zona dos Tirantes – Aduela 8 – 𝜀)[ ∞ = 2,89×10�� (37) 

Contudo, como afirmado no parágrafo anterior, há que contabilizar a retração já existente aquando o 

primeiro carregamento, considerando para então para a zona do viaduto e para a última aduela da zona 
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dos tirantes um período de 14 dias e, para a primeira aduela da zona dos tirantes um período de 56 dias. 

Obtendo assim os seguintes valores da extensão de retração: 

Zona do Viaduto – 𝜀)[ ∞ = 2,42×10�� (38) 

Zona dos Tirantes – Aduela 0 – 𝜀)[ ∞ = 2,42×10�� (39) 

Zona dos Tirantes – Aduela 8 – 𝜀)[ ∞ = 4,31×10�� (40) 

Por fim obtemos a extensão da retração para cada uma das zonas acima mencionadas: 

Zona do Viaduto – 𝜀;C_ = 2,65×10�� (41) 

Zona dos Tirantes – Aduela 0 – 𝜀;C_ = 2,46×10�� (42) 

Zona dos Tirantes – Aduela 8 – 𝜀;C_ = 2,65×10�� (43) 

A Figura 14 mostra a evolução da retração do betão ao longo do tempo. Para efeitos de modelação 

considera-se uma temperatura equivalente para simular o efeito da retração: 

Zona do Viaduto – ∆𝑇Cn,;C_ = 26,5°C (44) 

Zona dos Tirantes – ∆𝑇Cn,;C_ = 25,6°C (45) 

A temperatura da zona dos tirantes resulta da média entre a temperatura para primeira aduela e a 

temperatura para a última aduela. 

 
Figura 14 – Solução A – Gráfico logarítmico da retração 

 
5.2.2.2 Solução B 
Na solução mista deve ter-se em consideração que o tabuleiro é constituído por dois materiais, betão 

C40/50 e aço estrutural S355, contudo estes cálculos dizem respeito essencialmente ao betão. 

Outro pormenor relaciona-se com a modelação da ação, enquanto na solução de betão se opta por 

definir quer a fluência quer a retração por uma temperatura equivalente na solução mista a modelação 

é feita de outra forma que influencia os cálculos que serão explicados de seguida. A Tabela 17 descreve 

as características que são utilizadas para o cálculo da retração e da fluência relativas ao betão. 

Tabela 17 – Propriedades mecânicas do betão para o cálculo da retração e fluência 

α =1,00x10-05 RH [%] = 80% 

Para efeitos de fluência opta-se por considerar que a laje foi betonada in-situ e o tabuleiro foi betonado 

todo no mesmo dia. É uma estimativa conservativa e em termos de modelação não é calculada 

nenhuma temperatura mas sim uma alteração ao módulo de elasticidade, 𝐸), afetado por um coeficiente 

de fluência, 𝜑: 

𝐸∗) =
𝐸)

(1 + 𝜓𝜑)
= 14,74	GPa e 𝜑 = 2,5 (46) e (47) 
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E, sendo 𝜓 um coeficiente que diz respeito ao tipo de ação (permanente, rápida ou lenta) que no caso 

da retração e fluência toma o valor de 0,55. 

Em termos de retração tendo em conta que a modelação para efeitos de dimensionamento é diferente 

da solução de betão apenas é calculada a extensão de retração por secagem de referência, 𝜀)=,5, algo 

que será explicado posteriormente. 

𝜀)=,5 = 0,85 220 + 10 ∙ 𝛼=[� . exp	 −𝛼=[q ∙
𝑓),
𝑓),5

∙ 	10�� ∙ 𝛽$v = 3,34 ∙ 10�� (48) 

Onde, 

𝛽$v = 1,55 1 −
𝑅𝐻
𝑅𝐻5

r

= 0,76 (49) 

Os valores de 𝛼[=� e 𝛼[=qdependem do tipo de cimento que constitui o betão C40/50 e tendo sido 

considerado um cimento de presa rápida, classe R, obtém-se os seguintes valores: 

𝛼[=� = 6 e 𝛼[=q = 0,11 (50) e (51) 

A partir da extensão de retração por secagem de referência é calculada a temperatura equivalente. 

Considerando o coeficiente de dilatação térmica linear do betão, obtém-se assim o seguinte valor: 

∆𝑇Cn,;C_ = 33,4°C (52) 

Contudo em termos de modelação o valor da extensão mesma é utilizado para o calculo do conjunto 

de forças e momentos simulando o efeito da retração sobre a estrutura bem como a interação entre a 

laje e o perfil metálico. A modelação é apresentada nos capítulos seguintes. 

 
5.3 AÇÕES VARIÁVEIS 

5.3.1 Sobrecargas Rodoviárias e Veículos Tipo 
As sobrecargas rodoviárias são contabilizadas neste projeto base tendo em consideração o artigo 4.3.2. 

da EN 1991-2. Este artigo prevê a ação de três tipos de lanes, e às quais estão associados veículos 

tipo diferentes. Como cada lane tem uma largura de 3 m, a largura que sobra no tabuleiro é considerada 

como “Resto” e não lhe está associada qualquer veículo tipo. A contagem é sempre feita no sentido 

mais desfavorável para a verificação que se está a analisar. A Tabela 18 regista as sobrecargas 

correspondentes a cada lane. 

Tabela 18 – Sobrecargas correspondentes a cada lane 

Lane Veículo Tipo – VT [kN] Sobrecarga Rodoviária – UDL [kN/m²] 
1 600 9 
2 400 2,5 
3 200 2,5 

Resto 0 2,5 

Os valores da tabela correspondam aos veículos tipo, considerados roda a roda, como quatro cargas, 

cada uma aplicada em cada roda do mesmo. O afastamento longitudinal entre rodas do mesmo veículo 

tipo é de 1,2 m e o coeficiente α é considerado igual a 1. O modelo de distribuição de lanes é explicado 

no capítulo de modelos de análise. 

 
5.3.2 Sobrecargas de Passeios 
A sobrecarga em cada passeio foi considerada com o valor de 3,0 kN/m2, conforme enunciado pela EN 

1991-2 na tabela 4.4a. 
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5.3.3 Ação do Vento 
A ação do vento para pontes é definida no capítulo 8 da EN 1991-1-4. 

Para o dimensionamento apenas foi considerada a componente que atua na direção paralela à largura 

do tabuleiro, perpendicular ao tramo, por se considerar que é a componente que pode ser condicionante 

em termos de esforços. A ação transversal do vento sobre a estrutura é determinada para a situação 

carregada e para a situação descarregada do tabuleiro. De acordo com o definido na cláusula 8.3.2 da 

EN 1991-1-4 a ação do vento é definida por: 

𝐹� =
1
2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣�q ∙ 𝐶 ∙ 𝐴;C�,L (53) 

Onde, 

𝑣�  Valor de referência da velocidade do vento em conformidade com a cláusula 4.2 (2) 

𝐶  Coeficiente de força do vento; 

𝐴;C�,L  Área de referência dada em 8.3.1 da norma; 

𝜌  massa volúmica do ar com o valor recomendado de 1,25 kg/m3 

A velocidade de referência, 𝑣�, é dada por: 

𝑣� = 𝑐=7; ∙ 𝑐[CK[^J ∙ 𝑣�,5 (54) 

Tendo em conta que a obra de arte se localiza em Santo Tirso, a uma altitude de 100 m pertencendo, 

portanto, à zona A por consulta do NA da EN 1991-1-4 tem-se que: 

𝑣�,5 = 27	m/s (55) 

E seguindo os valores recomendados pela mesma norma temos que: 

𝑐=7; = 1,0  e  𝑐[CK[^J = 1,0 (56), (57) 

O valor do coeficiente de força, 𝐶, será definido de seguida, para tal considerou-se o terreno como 

sendo de categoria II e que a altura de referência,	𝑧C, considerada como a distância entre o nível mais 

baixo do solo e o nível central da estrutura do tabuleiro da ponte, é de 13 m. 

𝐶 = 𝑐C ∙ 𝑐�,L (58) 

5.3.3.1 Solução A 
Considerando a largura do tabuleiro, 𝑏, de 19,5 m e para a situação descarregada uma altura total, 𝑑_^_, 

de 1,5 m e para a situação carregada uma altura total de 3,5 m obtém-se, respetivamente, uma razão 

𝑏/𝑑_^_ de 13,00 e 5,57. Pelo ponto 8.31.1 da EN 1991-1-4 tem-se que: 

𝑐�,L = 𝑐�L,5 (59) 

Por consulta gráfica da figura 8.3 da mesma norma conclui-se que: 

Tabuleiro descarregado – 𝑐�L,5 = 1,3 (60) 

Tabuleiro carregado – 𝑐�L,5 = 1,0 (61) 

O valor de 𝑐C, pode ser obtido pela figura NA-4.1 da EN 1991-1-4 considerando uma altura de 13 m. 

𝑐C = 2,53 (62) 

Assim obtêm-se os seguintes valores para o coeficiente de força: 

Tabuleiro descarregado – 𝐶 = 3,29 (63) 

Tabuleiro carregado – 𝐶 = 2,53 (64) 
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Para efeitos de modelação, e tendo em conta que a secção transversal do tabuleiro se mantém 

constante ao longo do seu desenvolvimento longitudinal, é mais próximo da realidade aplicar uma força 

distribuída da ação do vento, para tal, na Equação 53 a 𝐴;C�,L foi substituída pelo 𝑑_^_. Assim a força 

do vento sobre a estrutura toma os seguintes valores: 

𝐹�,=C[)K;;C#K=^ = 2,24	kN/m (65) 

𝐹�,)K;;C#K=^ = 4,03	kN/m (66) 

5.3.3.2 Solução B 
O raciocínio para a definição da ação do vento na solução mista segue exatamente o mesmo 

procedimento que o ponto anterior. Todas os valores considerado mantém-se com exceção feita à 

altura total do tabuleiro,	𝑑_^_, que apenas tem influência no calculo final da força do vento sobre a 

estrutura. Considerando para o tabuleiro descarregado uma altura de 1,75 m e para o tabuleiro 

carregado 3,75 m obtém-se os seguintes valores para a força do vento: 

𝐹�,=C[)K;;C#K=^ = 2,62	kN/m (67) 

𝐹�,)K;;C#K=^ = 4,31	kN/m (68) 

5.3.4 Ação da Temperatura 
A ação da temperatura é considerada na EN 1991-1-5. A obra de arte em estudo é classificada como 

do tipo 3. Recorre-se também às especificações presentes no anexo nacional que substituem as 

cláusulas gerais. A EN 1992-1-5 preconiza que: 

𝑇,7J = 0℃ 𝑇	,KL = 40℃ (69) (70) 

Sendo 𝑇,7J a temperatura do ar à sombra para condições de inverno e 𝑇,KL a temperatura do ar à 

sombra para condições de verão. Contudo estas temperaturas são definidas para a cota zero e, para 

obter valores a cotas diferentes a norma NA-A.1(1) contabiliza uma redução de 0,5°C à 𝑇,7J e 1,0°C à 

𝑇,KL por cada 100 m de altitude. 

A componente uniforme da temperatura apenas induz esforços na estrutura devido ao atrito a vencer 

nos aparelhos de apoio dos pilares, pelo que a sua contabilização será fundamentalmente em termos 

de deslocamento do tabuleiro para o dimensionamento das juntas de dilatação. Segundo a EN 1991-

1-5 a amplitude total da componente da variação uniforme da temperatura da ponte é dada por: 

∆𝑇�J7� = ∆𝑇],)^J − ∆𝑇],CL` (71) 

Onde ∆𝑇],)^J representa o valor característico da amplitude de contração máxima  da variação uniforme 

da temperatura e ∆𝑇],CL` representa a o valor característico da amplitude de expansão máxima  da 

variação uniforme da temperatura e são dados por: 

∆𝑇],)^J = 𝑇5 − 𝑇C,,7J (72) 

∆𝑇],CL` = 𝑇C,,KL − 𝑇5 (73) 

Sendo 𝑇C,,7J a componente da variação uniforme de temperatura mínima em pontes e 𝑇C,,KL a 

componente da variação uniforme de temperatura máxima em pontes. O Anexo A da EN 1991-1-5 

preconiza ainda um valor para a temperatura inicial da ponte, 𝑇5, igual a 15°C. Pelo facto da estrutura 

se localizar a 100 m de altitude, é necessário subtrair 0,5°C à 𝑇C,,7J e 1,0°C à 𝑇C,,KL. 

Por sua vez a componente diferencial entre as duas superfícies induz esforços de flexão na estrutura, 

pelo que estes terão influência na verificação aos estados limites de serviço e aos estados limites 
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últimos. Para a determinação da componente diferencial da temperatura na direção vertical é 

necessário recorrer ao anexo nacional da EN 1991-1-5 que define a temperatura diferencial positiva 

∆𝑇a,bCK_ (superfície superior mais quente) e a temperatura diferencial negativa ∆𝑇a,)^^R (superfície 

superior mais fria). A EN 1991-1-5 define que estes valores são para tabuleiros com 50 mm de 

revestimento tanto para a solução de betão quer para a solução mista. 

Finalmente, importa fazer uma observação sobre o módulo de elasticidade a considerar para cada um 

dos casos de solicitação da estrutura por efeitos de temperatura. A variação diferencial da temperatura, 

por ser uma ação considerada rápida, ou seja, a duração de tempo segundo a qual a estrutura estará 

sujeita a esta diferença será relativamente curta, considera-se que a resposta da estrutura é elástica e 

o módulo de elasticidade mantém-se o mesmo. Já a variação uniforme da temperatura tem um carácter 

sazonal, pelo que se considera uma ação lenta e daí considerar um valor para o módulo de elasticidade 

correspondente a metade do valor tabelado para ações rápidas. 

A quantificação da ação da temperatura depende também do tipo de tabuleiro em questão, a 

diferenciação entre as duas soluções é feita de seguinte. 

 

5.3.4.1 Solução A 
Tratando –se de uma estrutura do tipo 3 (tabuleiro de betão) o anexo nacional afirma que os valores 

de 𝑇C,,7J e 𝑇C,,KL podem ser considerados iguais, respetivamente a 𝑇,7J e 𝑇,KL assim conclui-se que 

a ação da temperatura uniforme é dada por: 

∆𝑇],)^J_ = − 𝑇5 − 𝑇C,,7J = − 15 − 0 − 0,5 = −15,5℃ (74) 

∆𝑇],CL` = 𝑇C,,KL − 𝑇5 = 40 − 1 − 15 = 24℃ (75) 

Em termos da componente diferencial da temperatura na direção vertical temos: 

∆𝑇a,bCK_ = 15℃ (76) 

∆𝑇a,)^^R = −5℃ (77) 

5.3.4.2 Solução B 
Tratando-se de uma estrutura do tipo 2 (tabuleiro misto de aço-betão) o anexo nacional afirma que os 

valores de 𝑇C,,7J e 𝑇C,,KL podem ser obtidos a partir dos valores de 𝑇,7J e 𝑇,KL, respetivamente, 

aplicando as translações relativas às estruturas do tipo 2 assim tem-se que: 

𝑇C,,7J	 𝑡𝑖𝑝𝑜	2 = 𝑇,7J − 3 = 0 − 3 = −3℃ (78) 

𝑇C,,KL	 𝑡𝑖𝑝𝑜	2 = 𝑇,KL + 3 = 40 + 3 = 43℃ (79) 

Assim a temperatura uniforme é dada por: 

∆𝑇],)^J_ = − 𝑇5 − 𝑇C,,7J = − 15 − −3 − 0,5 = −18,5℃ (80) 

∆𝑇],CL` = 𝑇C,,KL − 𝑇5 = 43 − 1 − 15 = 24℃ (81) 

Em termos da componente diferencial da temperatura na direção vertical tem-se: 

∆𝑇a,bCK_ = 15℃ (82) 

∆𝑇a,)^^R = −15℃ (83) 
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5.3.5 Ação Sísmica 
A ação sísmica em pontes é definida de acordo com a EN 1998-2. Esta norma refere que cada 

componente do movimento sísmico deve ser quantificada em termos de espetro de resposta definido 

na EN1998-1, dependendo este do tipo de terreno de fundação e da localização da estrutura. 

A EN 1998-2 preconiza ainda que os espetros de resposta são aplicáveis à análise sísmica de pontes 

sem que seja necessário aplicar qualquer coeficiente de majoração. 

Coeficiente de comportamento – 𝑞, é um fator que se define para uma dada grandeza, em função do 

material estrutural, do tipo de estrutura e dos procedimentos de projeto. É importante ter ainda em linha 

de conta a utilização ou não de sistemas de amortecimento. 
Permite considerar o comportamento não linear da estrutura sem que seja necessário proceder-se a 

uma análise não linear da mesma. Este comportamento é contabilizado através da redução, por 

introdução do coeficiente de comportamento, do valor da resposta elástica linear da ação sísmica. 

Em termos de coeficiente de comportamento e tendo em consideração que a estrutura, em relação ao 

projetado no estudo prévio, passou a funcionar como um todo ao invés de dois viadutos mais a ponte 

de tirantes, opta-se por considerar um coeficiente de comportamento para toda a ação sísmica. Poder-

se-ia considerar coeficientes de comportamento diferentes para as várias direções em que o sismo 

atua bem como o comportamento dos diferentes elementos estruturais. Contudo a opção por um único 

coeficiente, simplifica a análise, sendo uma hipótese conservativa. 

Espectro de resposta de cálculo – O espectro de resposta permite obter as acelerações máximas 

observadas numa estrutura para um grau de liberdade dada a sua característica dinâmica, o período. 
A obra de arte localiza-se no concelho de Santo Tirso, num solo de fundação do tipo B e, tratando-se 

de uma ponte de tirantes, o Dono de Obra solicitou uma classe de importância IV. 

A Tabela 19 resume as características da zona sísmica bem como alguns parâmetros do espectro de 

resposta, em função de cada tipo de ação sísmica, que permitem a definição da mesma.  

Tabela 19 – Característica da zona sísmica para cada tipo de ação 
Ação	 agr [m/s2] Classe γI ag [m/s2] Smax [m/s2] TB [s] TC [s] TD [s] 

AS1-1.3	 0,35	 IV	 1,95	 0,68	 1,35	 0,1	 0,6	 2	
AS2-2.3	 0,80	 IV	 1,50	 1,20	 1,35	 0,1	 0,25	 2	

 

5.3.5.1 Solução A 
Tendo em consideração que na solução de betão, em cada um dos encontros, são colocados quatro 

aparelhos óleodinâmicos que permitem o amortecimento da força sísmica na direção longitudinal e o 

sistema de apoio das torres da ponte de tirantes ao tabuleiro é feito por via de HDRB, que também 

permitem o amortecimento da ação sísmica, a EN 1998 preconiza um coeficiente de comportamento 

igual a 1,0. Com este coeficiente de comportamento obtém-se o espectro de resposta elástico (Figura 
15). 
 

5.3.5.2 Solução B 
Já a solução mista, por se tratar de uma solução bastante mais leve não justifica a colocação de 

aparelhos óleodinâmicos nos encontros e embora o sistema de apoio das torres da ponte de tirantes 

ao tabuleiro seja feito por via de HDRB, considera-se um coeficiente de comportamento de 1,5. Com o 
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coeficiente de comportamento considerado é possível obter então o espectro de resposta de cálculo 

apresentado na Figura 16. 

 
Figura 15 – Solução A – Espectro de resposta elástico 

 

Figura 16 – Solução B – Espectro de resposta de cálculo 

 
5.3.6 Efeitos do Terreno 
Considerando que as fundações são indiretas, por estacas, o impulso do terreno sobre os encontros 

não é condicionante na verificação da estabilidade do mesmo. Assim, o efeito do terreno é considerado 

na verificação de segurança em dois casos: como peso permanente sobre os maciços dos pilares 

enterrados (volume = 31 m3 e peso = 558 kN) e como peso permanente sobre a fundação dos encontros 

(volume = 578 m3 e peso = 10404 kN). O aterro que envolve o encontro é realizado com um declive de 

3:2 e com um solo de 18 kN/m3. 
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5.4 CRITÉRIOS DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA E COMBINAÇÕES DE 
AÇÕES 

Por forma a se verificar a segurança da estrutura, para os ELU. e para os ELS., recorre-se à EN 1990- 2, 

onde são definidos os coeficientes de majoração (𝛾) e de redução 𝜓 que afectam as combinações de 

ações da Tabela 20, e que são utilizadas neste projeto. 

Tabela 20 – Combinações de ações para os ELU e para os ELS 

ELU – Tabuleiro 
(Fundamental) 1,35× 𝑃𝑃 + 𝑅𝐶𝑃 + 1,00×𝑇𝐼𝑅 + 1,20×𝐻𝑃 + 1,35×(𝑈𝐷𝐿 + 𝑉𝑇 + 0,4𝐹𝐶𝑇) 

ELU – Pilares 
(UDL +VT principais) 1,35× 𝑃𝑃 + 𝑅𝐶𝑃 + 1,35× 𝑈𝐷𝐿 + 𝑉𝑇 + 0,4𝐹𝐶𝑇 + 1,5×(0,6𝑄�) 

ELU – Pilares 
(Qw principal e tabuleiro carregado) 1,35× 𝑃𝑃 + 𝑅𝐶𝑃 + 1,5×𝑄� + 1,35×(0,4𝑈𝐷𝐿 + 0,75𝑉𝑇 + 0,4𝐹𝐶𝑇) 

ELU – Pilares 
(Qw principal e tabuleiro descarregado) 1,35× 𝑃𝑃 + 𝑅𝐶𝑃 + 1,5×𝑄� 

ELU – Pilares 
(Ação Sísmica) 𝑃𝑃 + 𝑅𝐶𝑃 + 𝐹< 	

ELU – Fundações 
AC1 – C1 (favorável) 𝑃𝑃 + 𝑅𝐶𝑃  

ELU – Fundações 
AC1 – C1 (desfavorável) 1,35× 𝑃𝑃 + 𝑅𝐶𝑃 + 1,5×(𝑈𝐷𝐿 + 𝑉𝑇 + 𝐹𝐶𝑇 + 𝑄�) 

ELU – Fundações 
AC1 – C2 (favorável) 𝑃𝑃 + 𝑅𝐶𝑃  

ELU – Fundações 
AC1 – C2 (desfavorável) 𝑃𝑃 + 𝑅𝐶𝑃 + 1,3×(𝑈𝐷𝐿 + 𝑉𝑇 + 𝐹𝐶𝑇 + 𝑄�) 

ELS – Tabuleiro e Pilares 
Combinação Frequente 𝑃𝑃 + 𝑅𝐶𝑃 + 𝑇𝐼𝑅 + 𝑃𝐸 + 0,4×𝑈𝐷𝐿 + 0,75×𝑉𝑇 + 0,5×𝛥𝑇= 

ELS – Tabuleiro e Pilares 
Combinação Quase Permanente 𝑃𝑃 + 𝑅𝐶𝑃 + 𝑇𝐼𝑅 + 𝑃𝐸 + 0,5×𝛥𝑇= 

ELS – Aparelhos de Apoio 
Combinação Rara 𝑃𝑃 + 𝑅𝐶𝑃 + 𝑇𝐼𝑅 + 𝑃𝐸 + 𝐹𝐿𝑈 + 𝑅𝐸𝑇 + 𝑈𝐷𝐿 + 𝑉𝑇 + 𝛥𝑇= 

ELU – Tirantes 
(Fundamental) 1,35× 𝐶𝑃 + 𝑇𝐼𝑅 + 𝑈𝐷𝐿 + 𝑉𝑇 + 𝐹𝐶𝑇 + 0,6×𝛥𝑇= 

ELS – Tirantes 
(Característica) 𝐶𝑃 + 𝑇𝐼𝑅 + 𝑈𝐷𝐿 + 𝑉𝑇 + 𝐹𝐶𝑇 + 0,6×𝛥𝑇= 

Nota: 

PP – Ação do peso próprio 

RCP – Ação das restantes cargas permanentes 

TIR – Ação dos tirantes 

HP – Ação hiperestática do pré-esforço 

UDL – Ação da sobrecarga rodoviária 

VT – Ação do veículo tipo 

FCT – Ação sobre os passeios  

Qw – Ação do vento 

FE – Ação sísmica 

ΔTd – Ação da temperatura diferencial  
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6 MODELOS E ANÁLISE ESTRUTURAL 
A análise estrutural utiliza o software de análise numérica por meio do método dos elementos finitos 

SAP2000 v17.3.0. O programa foi utilizado sobretudo para a análise longitudinal já que a análise 

transversal, na sua maioria, é realizada com modelos simplificados. 

Para ambas as soluções, de betão e mista, foi criado um modelo tridimensional que permite analisar 

os efeitos das ações quantificadas no capítulo anterior sobre a estrutura. Outro aspeto importante que 

o modelo tridimensional permite é a contabilização do fenómeno da torção, bastante significativo em 

pontes de tirantes com plano de suspensão central. 

As modelações de ambas as soluções são constituídas pelos dois viadutos, nascente com quatro 

pilares e poente com cinco, pela ponte de tirantes com dois pilares e as respetivas torres. As secções 

transversais, que depende da solução adotada, também estão representadas nestes modelos 

tridimensionais bem como os encontros e as fundações. 

Neste capítulo distingue-se a modelação dos viadutos da modelação da ponte de tirantes, não por 

funcionarem de forma separada, mas sim pelos elementos que os constituem serem diferentes quer na 

dimensão, quer nos elementos que os definem quer em algumas modelações mais localizadas. 

 
6.1 SOLUÇÃO A 
A Figura 17 representa o modelo completo da solução de betão. Os diagramas de esforços referentes 

à análise estrutural apresentam-se no Anexo C – Solução de Betão – Diagramas de Esforços. 

 
Figura 17 – Solução A – Modelo tridimensional completo da estrutura 

 
6.1.1 Viadutos – Tabuleiro 
As cargas verticais que atuam sobre o tabuleiro são essencialmente equilibradas de duas formas. 

Longitudinalmente pelas nervuras e transversalmente pela flexão cilíndrica que se verifica na consola 

e na laje central. Na solução de betão o tabuleiro é constituído por duas nervuras, vazadas ou maciças 

dependendo da zona do tabuleiro, sendo que cada uma delas é simulada por um elemento barra com 

as características geométricas de meia secção em que a sua posição coincide com o eixo de meia 

secção transversal. Estas propriedades foram calculadas com o auxílio do AutoCad 2016 e encontram-

se resumidas na Tabela 21. 

Tabela 21 – Solução A – Propriedades de meia secção transversal 

 L [m] hST [m] AST [m2] Iyy [m4] Izz [m4] 
Secção Maciça 9,75 1,5 8,08 1,80 29,30 
Secção Vazada 9,75 1,5 6,81 1,67 28,61 
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Para a completa definição do elemento é necessário associar-lhe um material que no caso da nervura, 

como afirmado em capítulos anteriores, é o betão C30/37. 

Nota importante para o facto de, para efeitos de modelação, ter-se optado pela contabilização do peso 

próprio como carga distribuída (definido mais adiante) e não como peso volúmico. 

Como afirmado no primeiro parágrafo existem zonas maciças, mais próximas dos apoios, e zonas 

vazadas, a meio dos vãos. Para distinguir essas zonas foram feitos vários troços de barra ao longo do 

viaduto, com o comprimento correspondente às zonas maciças e vazadas, unidos através de nós que 

mantém a ligação estrutural entre os diferentes elementos. Sobre estes elementos são aplicadas todas 

as cargas que atuam diretamente sobre o tabuleiro. Em relação às cargas permanentes (peso próprio 

e restantes cargas permanentes) estas foram definidas como cargas distribuídas, atribuídas 

diretamente ao elemento barra que simula a secção. A Tabela 22 resume as cargas permanentes. Em 

relação à modelação da UDL e VT a análise transversal conduz-nos aos modelos de distribuição 

apresentados na Figura 18. 

Tabela 22 – Solução A – Cargas permanentes 

	 Zona Maciça Zona Vazada Notas 
ppsecção [kN/m] 405,32 341,70 Carga distribuída aplicada ao longo das frames-nervura, é 

necessário dividir a carga por dois (duas nervura). RCP [kN/m] 54,10 

 

Figura 18 – Solução A – Modelos de distribuição da UDL e VT 

 
Em termos de sobrecargas rodoviárias existem algumas particularidades que importa referir. Desde 

logo, observando a Figura 18, é possível concluir que quer a sobrecarga rodoviária na metade direita 

da secção quer todas as cargas que representam os veículos tipos são excêntricas em relação aos 

eixos da secção. Para a modelação da UDL e dos VT, tratando-se de cargas móveis, é necessário criar 

um caminho, com uma dada excentricidade, associado ao elemento barra. Importante ainda referir que 

a carga FCT, associada aos passeios, é modelada como uma carga estática sem excentricidade. A 

Tabela 23 resume toda a informação relativa às sobrecargas rodoviárias. 

Em relação às temperaturas distinguem-se dois tipos em termos de modelação, as temperaturas 

definidas como deformações impostas, caso da retração, fluência e uniforme e as que são definidas 

como gradientes ao longo da altura da secção, caso da temperatura diferencial. Neste último caso o 

valor da temperatura obtido no capítulo 5.3.4.1 é dividido pela altura da secção obtendo-se assim o 

gradiente da temperatura diferencial. A Tabela 24 contém todas as temperaturas que foram 

consideradas para a modelação. 
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Tabela 23 – Solução A – Sobrecargas rodoviárias 

 e [m] Notas 
FCT [kN/m] 3,00 0 Carga distribuída aplicada ao longo das nervuras. 

UDLvia direita [kN/m] 37,625 1,101 Carga distribuída aplicada ao longo do caminho UDLdir com a respetiva 
excentricidade relativa à nervura direita. 

UDLvia esquerda [kN/m] 18,125 0 Carga distribuída aplicada ao longo do caminho UDLesq com a respetiva 
excentricidade relativa à nervura esquerda. 

VT1 [kN] 600 2,125 Carga pontual aplicada ao longo do caminho VT1 com a respetiva 
excentricidade relativa à nervura direita. 

VT2 [kN] 400 -0,875 Carga pontual aplicada ao longo do caminho VT2 com a respetiva 
excentricidade relativa à nervura direita. 

VT3 [kN] 200 2,125 Carga pontual aplicada ao longo do caminho VT3 com a respetiva 
excentricidade relativa à nervura esquerda. 

Tabela 24 – Solução A – Temperaturas 

 Notas 
Tunif [°C] 8,50 

Temperatura distribuída aplicada a cada uma das nervuras. 
T-

dif [°C] -3,72 
T+

dif [°C] 11,15 
Teq, ret [°C] 26,50 
Teq, flu [°C] 21,80 

 

Na zona em que o tabuleiro apoia nos pilares é necessário modelar a carlinga através de um elemento 

barra transversal de secção generalizada com as propriedades indicadas na Tabela 25. Tendo em 

conta que o objetivo da introdução deste elemento passa por conferir maior rigidez à zona do apoio, a 

carlinga foi definida com um material semelhante ao betão, mas com um módulo de elasticidade 

superior. O peso próprio da carlinga, tal como o tabuleiro, este é definido através de uma carga 

uniformemente distribuída ao longo do elemento barra com o valor indicado na Tabela 26. 

Tabela 25 – Solução A – Propriedades da carlinga 

 L [m] hST [m] AST [m2] Iyy [m4] Izz [m4] 
Secção Maciça 2,5 1,3 3 1,625 0,3552 

Tabela 26 – Solução A – Cargas permanentes 

 Notas 
ppcarlinga [kN/m] 81,25 Carga distribuída aplicada ao longo das carlinga. 

 

A modelação da carlinga apresenta uma particularidade que é preciso ter em conta. Os elementos 

barra que simulam meia secção transversal distam 9,75 m um do outro, contudo a carlinga apenas tem 

5 m de comprimento entre nervuras. Para modelar este pormenor é importante aquando a definição do 

elemento carlinga recorrer a uma definição que o programa nos oferece denominada “End Lenght 

Offsets” permitindo definir o comprimento flexível do elemento modelado (Figura 19). 

 

Figura 19 – Modelação do comprimento da carlinga: geometria e zona flexível 
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Nas soluções de betão armado tendo em conta o elevado peso das mesmas os momentos negativos 

no apoio e aos momentos positivos são de tal ordem elevados que podem levar mesmo à fendilhação 

do tabuleiro ou a deformações consideráveis do mesmo. Nestes caso a utilização de pré-esforço como 

método de controlo do estado de tensão e deformação afigura-se como uma boa solução. Além disso 

na verificação dos ELU, é possível diminuir a quantidade de aço em armadura no tabuleiro. 

O pré-esforço pode ser considerado do lado da ação ou do lado da resistência. Com a utilização do 

programa SAP2000 opta-se por modelar o pré-esforço como uma ação permanente aplicada à 

estrutura, que, apesar de ser uma ação variável no tempo, atinge um valor bem definido num curto 

prazo quando comparado com o tempo de vida da estrutura. 

Em estruturas hiperestáticas a introdução de uma deformação imposta, como é o caso do pré-esforço, 

provocam esforços hiperestáticos na estrutura que dependem sobretudo do traçado do cabo, 

produzindo efeitos favoráveis ou desfavoráveis consoante a secção do tabuleiro. 

Nesta modelação assume-se que os cabos serão colocados na zona da nervura e, para um traçado 

correto dos cabos bem como a sua estimativa é necessário numa primeira fase calcular todas as 

propriedades geométricas da secção onde serão calculados os cabos. Para tal recorreu-se ao traçado 

dos cabos em AutoCad com as propriedades geométricas resumidas na Tabela 27. 

Tabela 27 – Solução A – Propriedades geométricas das nervuras 

 Ycg [m] A [m2] Wsup [m3] Winf [m3] esup [m] einf [m] 
Nervura Maciça 0,8525 6,6313 2,1217 1,6115 0,4945 0,6995 
Nervura Vazada 0,8768 5,3590 2,0743 1,4743 0,4702 0,7238 

 

Antes de definir o pré-esforço no modelo SAP2000 é necessário definir o seu traçado bem como estimar 

o seu valor, o traçado é apresentado no Anexo D – Solução de Betão – Traçado do Pré-esforço 
SAP2000. Em termos do andamento do cabo opta-se por um traçado parabólico onde as 

excentricidades máximas e mínimas são atingidas no apoio e meio-vão, respetivamente. 

Para o cálculo da estimativa do pré-esforço necessário, considera-se a combinação frequente de 

ações, calculando os momentos máximos no vão e no apoio, estimando assim o P∞ tal como indica a 

Tabela 28 (os valores apresentados nas tabelas seguintes dizem respeito a uma nervura sendo que o 

tabuleiro é constituído por duas). A Tabela 29 resume os cabos adotados para a solução de betão. 

Tabela 28 – Solução A – Estimativa do pré-esforço 
 P∞,apoio [kN] P∞,vão [kN] 

Viaduto Nascente 33424 24036 
Viaduto Poente 33633 23749 

Tabela 29 – Solução A – Cabos de pré-esforço adotados 

 Cordões [polegadas] Nº Cordões Nº Cabos - Apoio Nº Cabos - Vão P∞ [kN] 
Viaduto Nascente 

0,6’’ 
19 10 10 30400 

Viaduto Poente 19 10 10 30400 
 

Este conjunto de cabos resulta de várias soluções testadas. O facto de na zona do vão ser adotada 

uma quantidade de pré-esforço superior ao necessário permite reduzir a mesma no apoio tirando 

partido do momento hiperestático e facilitando assim o traçado mantendo sempre a mesma quantidade 

de pré-esforço ao longo dos viadutos. O cabo de pré-esforço completamente definido, conforme 

apresentado no Anexo A – Desenho nº1, é definido no modelo SAP2000. 
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6.1.2 Viadutos – Pilares e Fundações 
A modelação dos pilares corresponde a simular uma secção transversal com as propriedades 

geométricas e materiais de acordo com o definido na secção 3.3 e também o sistema de apoio do 

tabuleiro nos pilares em que o movimento longitudinal do tabuleiro é libertado e o transversal fixo. 

Os pilares do viaduto são simulados por um elemento barra vertical em que a sua secção transversal 

é definida como uma secção de betão. As propriedades geométricas da secção transversal bem como 

o comprimento dos diferentes elementos barra que simulam os pilares são os definidos na Tabela 3, 

da secção 3.3. 

Em termos de sistema de apoio este é simulado no SAP2000 através da criação de um elemento barra 

com 0,2 m de comprimento entre o elemento barra vertical que simula o pilar e o elemento barra 

horizontal que simula o tabuleiro, estabelecendo a sua ligação. Para simular o apoio móvel unidirecional 

liberta-se os momentos fletores em ambas as direções e o esforço transverso na direção longitudinal 

do tabuleiro 

O peso próprio do pilar é simulado por uma carga concentrada aplicada no nó de ligação do pilar ao 

aparelho de apoio. A Tabela 30 resume as cargas aplicadas a cada um dos pilares dos viadutos. A 

fundação indireta dos pilares é muito rígida, sendo simulada por encastramentos perfeitos. 

Tabela 30 – Peso próprio dos pilares do viaduto 

 
6.1.3 Viaduto – Encontros 
O modelo estrutural dos encontros baseia-se na resistência e rigidez dos 5 gigantes que o constituem. 

É então definido, de forma aproximada, que a rigidez longitudinal e transversal do encontro por: 

𝐾<,«^J# = 5× 3𝐸𝐼¬ ℎr (84) 

𝐾<,1;KJ[ = 5× 12𝐸𝐼L ℎr (85) 

Contudo de acordo com as decisões de projeto tomadas no capítulo 3, para todas as ações, exceção 

feita à ação sísmica, os encontros comportam-se como móveis na direção longitudinal e fixos na direção 

transversal. Para a ação sísmica cada um dos encontros possui quatro aparelhos óleodinâmicos que 

suportam 2500 kN cada de modo transmitir esta ação. Em termos de modelação torna-se, portanto, 

necessário a criação de dois modelos SAP2000 para simular o diferente comportamento dos encontros 

para ações lentas e para ações rápidas (ação sísmica). 

No primeiro modelo, no qual se simulam as ações lentas, o encontro é modelado, de forma simplificada, 

como um apoio deslizante na direção longitudinal e fixo na direção transversal. 

No segundo modelo, onde se simula a ação sísmica, é necessário recorrer à utilização de molas 

longitudinais e transversais que simulem o comportamento dos aparelhos óleodinâmicos e a rigidez 

transversal dos gigantes, respetivamente. Neste modelo é tido em conta a fendilhação dos pilares. As 

molas localizam-se nos nós iniciais e finais dos elementos barra que simulam o tabuleiro. 

Em termos de modelação é importante definir que cada mola longitudinal equivale a dois aparelhos 

óleodinâmicos e cada mola transversal simula a rigidez transversal de 2,5 gigantes 

Alinhamento dos Pilares 
Pilar P1 P2 P3 P4 P7 P8 P9 P10 P11 

Peso Próprio [kN] 525 683 819 998 1313 1355 1187 1050 840 
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(𝐾<,1;KJ[ = 84595 kN/m). A definição das mesmas é feita a partir da atribuição de uma rigidez de 

translação na direção longitudinal e transversal. O valor da rigidez de cada mola longitudinal é 

determinado de forma iterativa partindo de um valor de cerca de 106 kN/m (20% da rigidez elástica dos 

gigantes), e calculando a correspondente força e deslocamento nas molas. De forma iterativa definem-

se valores de rigidez até se obter uma força instalada de valor próximo dos 5000 kN por mola. 

Os valores obtidos nas várias iterações encontram-se na Tabela 31. Por sua vez as Figuras 20 e 21 

apresentam a evolução do deslocamento e da força, respetivamente, para os diferentes valores de 

rigidez. Os valores apresentados dizem respeito ao encontro nascente. 

Tabela 31 – Iterações para a definição das características dos aparelhos óleodinâmicos 

 

Figura 20 – Análise do deslocamento no encontro nascente 

 
Figura 21 – Análise da força no encontro nascente 
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Encontro Nascente 
KLong [kN/m] 999613 749710 499807 249903 187427 162437 99961 74971 49981 24990 
Força [kN] 30684 28701 24153 17473 15093 14046 10822 9269 7372 4365 

Deslocamento [m] 0,009 0,019 0,024 0,035 0,040 0,043 0,054 0,062 0,074 0,087 
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6.1.4 Ponte de Tirantes 
A estrutura modelada sem a ação dos tirantes pré-esforçados apresentaria, para a ação das cargas 

permanentes, uma deformada elástica do tabuleiro com consequente aumento do comprimento dos 

tirantes. Isto traduz-se em elevados esforços de flexão no tabuleiro, tornando-se por isso necessário 

também pré-esforçar dos tirantes. A tensão imposta nos tirantes depende então da configuração que 

se pretende para o tabuleiro, quando apenas sujeito à ação das cargas permanentes. Esta configuração 

é por norma a rasante da via. Para isto, o critério mais utilizado é o de que o tabuleiro se comporte, 

para essa ação, como uma viga continuamente apoiada nos tirantes.  

Partindo do critério anterior, a tensão imposta nos tirantes será aquela que permite anular os 

deslocamentos verticais do tabuleiro onde os tirantes são ancorados (pontos de controlo verticais) para 

as cargas permanentes, bem como os deslocamentos longitudinais no topo das torres (pontos de 

controlo longitudinais – Figura 22), e ao mesmo tempo minimizar os esforços de flexão no tabuleiro. 

 
Figura 22 – Solução A – Pontos de controlo dos tirantes 

 
Note-se ainda que este método reduz significativamente os esforços por flexão no tabuleiro e ainda as 

deformações de flexão produzidas pelo efeito da fluência. Isto deve-se ao facto de os momentos fletores 

se tornarem independentes do vão principal passando a depender do afastamento dos tirantes. O efeito 

da compressão dos tirantes sobre o tabuleiro é conhecido como pré-esforço natural. 

 
6.1.4.1 Força Inicial nos Tirantes 
Pelo facto de uma ponte de tirantes ser uma estrutura de elevada hiperestatia, existem várias 

combinações para a força em cada tirante que permitem obter uma boa aproximação do anulamento 

dos deslocamentos nas secções de controlo. Por outro lado, a minimização dos momentos fletores 

pode ter várias configurações, para cada combinação de tensões, que têm influências diferentes sobre 

o custo dos materiais do tabuleiro. Com o objetivo de otimizar a configuração final do diagrama de 

esforços de flexão para as cargas permanentes, e por isso, minimizar os custos, foram desenvolvidos 

vários métodos de ajuste das forças nos tirantes. 

O método que se utiliza para determinar o pré-esforço a aplicar aos tirantes consiste no método de 

redução de deslocamentos. É aplicada uma variação de temperatura uniforme de -1000 °C a cada 

tirante. Isto permite a construção de duas matrizes que traduzem a influência da temperatura aplicada, 

uma nos deslocamentos dos pontos de controlo [𝛿], e outra no esforço axial de cada tirante [𝑁]. É 

também construído o vector que representa o deslocamento de cada ponto de controlo quando na 

estrutura apenas atuam as cargas permanentes {𝛿G±} (sem a ação dos tirantes). 
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Assim, determina-se os coeficientes, que multiplicados pela temperatura de -1000 °C, resultam na 

temperatura a aplicar em cada tirante, que em conformidade com as cargas permanentes conduzem a 

deslocamentos nulos nos pontos de controlo. 

𝛿 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = {−𝛿G±} (86) 

A força de pré-esforço a tempo infinito instalada em cada tirante é por isso a que resulta de 

𝑁 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = {𝑃} (87) 

Todos estes valores resultam do princípio da sobreposição de efeitos elásticos. Note-se, que tal como 

referido anteriormente, o resultado da Equação 86 pode ser verificado, de forma muito aproximada, 

para diversos valores do vetor dos coeficientes. Por isso, é necessária uma calibração dos mesmos 

para que se verifique não só o controlo dos deslocamentos e minimização dos esforços de flexão do 

tabuleiro como também a combinação característica de cada tirante. Para iniciar a iteração, de modo a 

determinar a área de cada um dos tirantes, é necessário um pré dimensionamento que permita uma 

primeira aproximação da sua área. O pré-dimensionamento é por exemplo realizado, conforme 

ilustrado na Figura 23, considerando que cada tirante suporta, numa dada área de influência, parte das 

cargas permanentes do tabuleiro. 

 
Figura 23 – Pré-dimensionamento dos tirantes 

 
Obtendo-se as áreas de cada tirante introduzem-se as suas propriedades no modelo de elementos 

finitos como um elemento barra. Repetindo o processo descrito pelas Equações 86 e 87, alteram-se 

consequentemente as áreas, até se atingirem valores de coeficientes que permitam controlar não só 

os deslocamentos nos pontos de controlo bem como a flexão no tabuleiro e a verificação da resistência 

dos tirantes. Note-se que ao aplicar uma temperatura de -1000 °C aos tirantes de modo a simular o 

seu tensionamento estes encurtam em função do seu comprimento e do coeficiente obtido pela 

Equação 86. 

∆𝑙 = 𝑙17;KJ_C. 𝛼∆𝑇. 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  (88) 

O alongamento dos tirantes é calculado segundo a Equação 88 com α o coeficiente de dilatação 

térmica linear do aço dos tirantes com o valor de 1,20×10��/℃.Assim, de acordo com as áreas finais 

determinadas, e para o encurtamento correspondente ao tensionamento inicial dos tirantes, obtém-se 

os valores apresentados na Tabela 32. 

Tabela 32 – Solução A – Alongamento e respetiva força inicial dos tirantes 

Tirante T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 
Área [cm2] 91,53 91,53 82,47 82,47 82,47 82,47 82,47 82,47 82,47 82,47 91,53 91,53 

∆L [mm] 216 192 178 170 173 175 183 188 194 192 203 228 

Força Inicial [kN] 2664 2070 1415 1024 1119 952 424 33 126 298 1398 3059 
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A escolha do número de cordões para a solução de betão já se encontra descrita na Tabela 1 da 

secção 3.3.3. É importante ainda referir que embora a metodologia descrita faça apenas referência a 

uma das torres o processo é realizado para ambas e em simultâneo. 

A tensão inicial imposta nos tirantes, provoca deslocamentos na torre e no tabuleiro de sentido contrário 

aos provocados pelas cargas permanentes. Estes deslocamentos, contudo, são ainda assim aceitáveis, 

pois além de estarem na ordem dos mm, servem também como folga tendo em conta, a logo prazo, os 

efeitos da retração e fluência. 

 
6.1.4.2 Modelação do Tabuleiro 
O tabuleiro da ponte de tirantes tem exatamente o mesmo perfil transversal que o dos viadutos, tendo 

por isso sido definido na secção 6.1.1.1. 

Como referido na secção 3.3.1 esta decisão de projeto condiciona desde logo o comportamento da 

mesma nomeadamente no comportamento às cargas assimétricas no vão central atirantado, tornando 

necessário alterar a localização das carlingas, de modo a conferir rigidez à secção transversal, e a 

disposição das zonas vazadas e maciças do tabuleiro. Como é possível observar pela Figura 24 cada 

tirante encontra-se ancorado nas carlingas. As carlingas, na ponte de tirantes desempenham um papel 

fundamental na ancoragem dos tirantes e no controlo das deformações de torção no tabuleiro como 

também permitem acomodar o pré-esforço transversal que controla as trações que os tirantes 

transmitem à secção transversal. Em relação à disposição das zonas maciças e vazadas do tabuleiro 

é considerado um troço maciço de 1 m de cada lado da zona de ancoragem do tirante. Porém existem 

zonas do tabuleiro onde é necessário conferir maior rigidez ao mesmo por se tratar de zonas próximas 

de apoios, assim sendo, o troço de tabuleiro entre o T01 e o T02, na zona do pilar, é maciço bem como 

o troço entre o T06 e T07, na zona da torre. Todos os restantes troços do tabuleiro são vazados. 

 
Figura 24 – Solução A – Nomenclatura e disposição dos tirantes 

 

As ações que atuam sobre o tabuleiro da zona dos tirantes são modeladas da mesma forma que as 

ações descritas na secção 6.1.1.1. A única diferença refere-se com a quantificação da ação da retração 

e fluência como já tinha sido referido na secção 5.2.2. A Tabela 33 quantifica a ação modelada para a 

simulação do efeito da retração e fluência na ponte de tirantes. 

Tabela 33 – Solução A – Retração e fluência no tabuleiro da zona atirantada 

 Notas 
Teq, ret [°C] 25,55 

Temperatura distribuída aplicada a cada uma das nervuras. 
Teq, flu [°C] 38,30 
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6.1.4.3 Modelação do Pré-esforço Transversal 
O efeito da tração dos tirantes do tabuleiro é traduzido pela imposição de forças pontuais, no centro 

das carlingas transversais, no local de ancoragem. Essas forças têm então a inclinação dos tirantes e 

são equilibradas pelo tabuleiro nas direções que as compõem, horizontal e vertical. Para a componente 

vertical, o equilíbrio é comparável a uma viga simplesmente apoiada com carga central, onde os apoios 

correspondem às nervuras da laje como se indica no modelo da Figura 25. Já em relação à 

componente horizontal, para ser verificado o equilíbrio, constrói-se no plano do tabuleiro um modelo de 

escoras e tirantes. Assim, a componente horizontal propaga-se de uma forma oblíqua, do ponto de 

ancoragem às nervuras, até que na carlinga seguinte uma das suas componentes é equilibrada com a 

tração da mesma, e a outra segue como compressão do tabuleiro (Figura 26). Estes dois modelos 

permitem determinar o pré-esforço necessário para garantir a descompressão da secção de meio vão 

das carlingas. 

 
 

Figura 25 – Modelo de viga simplesmente apoiada 

(Alçado) 

Figura 26 – Modelo de escoras e tirantes 

(Planta) 

 
Na Tabela 34 encontram-se o número de cabos de pré-esforço adotados para cada carlinga. Os cabos 

são de 19 cordões de 0,6’’ com uma força a tempo infinito de 3040 kN (cordões de 15 mm2). A título de 

exemplo a Figura 27 apresenta a disposição dos cabos de pré-esforço transversal da carlinga onde 

ancora o tirante T06. 

Tabela 34 – Solução A – Pré-esforço transversal nas carlingas 

 

 
Figura 27 – Esboço da disposição dos cabos de pré-esforço transversal nas carlingas 

 
6.1.4.4 Modelação do Pré-esforço Longitudinal 
A imposição do pré-esforço nos cabos dos tirantes, ao funcionar como pré-esforço natural, não só reduz 

os esforços de flexão no tabuleiro, como provoca compressões que são crescentes até à secção da 

torre. Contudo, a ação dos tirantes pode não ser suficiente quer para controlar os esforços de flexão 

devido à passagem das sobrecargas e ações térmicas, em zonas com menor compressão natural dos 

Tirante T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 
Cabos 0,6’’ - 19 4 5 5 6 6 7 7 7 6 5 5 4 

P∞ [kN] 12160 15200 15200 18240 18240 21280 21280 21280 18240 15200 15200 12160 
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tirantes, como a zona de meio do vão central dos tirantes. Assim, o pré-esforço longitudinal adicional, 

com alguns cabos, é normalmente necessário. 

Embora numa primeira fase o traçado do cabo de pré-esforço seja desconhecido, o efeito do momento 

hiperestático na secção do vão não pode ser desconsiderado na estimativa do pré-esforço necessário. 

Trata-se de um vão muito grande e dominado por momentos positivos, obrigando os cabos de pré-

esforço a estarem, na grande maioria do vão, abaixo do eixo do centro de gravidade. E por isso, a 

contribuição dos cabos acima do eixo do centro de gravidade é muito menor, resultando em momentos 

hiperestáticos elevados. 

Aquando da realização do estudo prévio, de forma aproximada, foi estimada a percentagem de 

redução, α do momento final devido à ação do pré-esforço longitudinal, provocada pelo momento 

hiperestático. O método de cálculo aproximado consiste em considerar um traçado de cabo reto, para 

a zona do vão central, onde a contribuição para o momento hiperestático é maior. A simulação utiliza 

o programa SAP2000. Primeiro, aplicam-se as cargas equivalentes à tração do cabo de pré-esforço na 

estrutura sem tirantes, de onde resulta o momento isostático provocado pelo pré-esforço. Depois, 

repete-se o processo para a estrutura final, que permite saber o momento total devido ao pré-esforço. 

𝛼 =
𝑀1^_ − 𝑀¶[^

𝑀¶[^
 (89) 

A percentagem de redução resulta da Equação 89 tendo-se chegado a um valor de	𝛼 = 0,65. Partindo 

então da estimativa do momento hiperestático é possível uma primeira aproximação da quantidade de 

pré-esforço necessário, para tal, são consideradas as propriedades geométricas da Tabela 27 da 

secção 6.1.1.2 e a estimativa do pré-esforço necessário é calculada tendo em conta a combinação 

frequente de ações, calculando não só os momentos fletores, mas também os esforços axiais máximos 

e mínimos no meio vão central e na torre, respetivamente. A Tabela 35 apresenta as estimativas do 

pré-esforço longitudinal para o tabuleiro da ponte de tirantes (os valores apresentados nas tabelas 

seguintes dizem respeito a uma nervura). 

Tabela 35 – Solução A – Estimativa do pré-esforço 

 P∞,Torre [kN] P∞,Vão [kN] 
Ponte de Tirantes -15654 32000 

 

Em termos de traçado são testadas várias hipóteses. Inicialmente é assumido um traçado reto 

(excentricidade inferior máxima) e com o mesmo número de cabos que transitam do viaduto reduzindo-

se progressivamente a quantidade de pré-esforço até chegar à torre sem qualquer cabo, onde 

inicialmente não se considerou a necessidade de pré-esforço. A partir da torre, assumindo o mesmo 

traçado reto e de forma simétrica ao tramo lateral, o número de cabos aumenta progressivamente 

atingindo a máxima quantidade de pré-esforço no meio vão central. 

Contudo tendo sido assumido um traçado reto o mesmo não produz cargas equivalentes 

suficientemente elevadas que permitam que a ação do pré-esforço contrarie as cargas permanentes 

no meio vão. Este primeiro traçado do cabo permite também concluir que de é necessário passar alguns 

cabos pela torre de modo a garantir a descompressão dessa secção. 

As iterações seguintes passam pelo aumento do número de cabos, contudo, para um traçado reto, o 

aumento de P∞ acaba por não solucionar o problema, porque embora se ganhe em esforço axial perde-

se em momento fletor, e a perda sendo maior que o ganho piora a situação em termos de tensões. A 
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solução preferível consiste na alteração do traçado para reduzir, tanto quanto possível, a influência 

negativa do momento hiperestático dos cabos a meio vão. Os cabos de pré-esforço são então 

colocados sem excentricidade nos tramos laterais, mantendo o traçado reto, com as devidas 

diminuições de cabos até à torre, e no tramo central aplica-se uma parábola de concavidade negativa 

com um ponto de inflexão aos 22 m e nos restantes 28 m uma parábola com a concavidade positiva, 

com um aumento de cabos simétrico ao tramo lateral (Anexo A – Desenho nº 1). Consegue-se 

aumentar o momento fletor do pré-esforço na secção de meio vão em cerca de cinco vezes. 

Uma solução alternativa poderia passar pelo retensionamento dos tirantes mais próximos do vão 

central (T12) de modo a contrariar os efeitos das cargas permanentes, mas nesse caso também dos 

tirantes simétricos destes (T01) em relação à torre de modo a não gerar momentos elevados na base. 

O traçado do cabo de pré-esforço é apresentado no Anexo A – Desenho nº 1. A Tabela 36 indica o 

conjunto de cabos de adotados para a solução de betão na zona atirantada. 

Tabela 36 – Solução A – Cabos de pré-esforço adotados 

 Cordões [polegadas] Nº Cordões Nº Cabos P∞ [kN] 
Torre 

0,6’’ 
19 7 21280 

Meio vão central 19 10 30400 
 

6.1.4.5 Pilares, Torres e Fundações 
A modelação das torres passa por simular uma secção transversal com as propriedades geométricas 

e materiais de acordo com o definido na secção 3.3, a passagem do pilar/torre pelo tabuleiro através 

de um negativo e o sistema de apoio do tabuleiro nos pilares das torres que, tal como nos viadutos, o 

movimento longitudinal do tabuleiro é libertado e o transversal fixo. 

A simulação do negativo do tabuleiro que permite o atravessamento da torre pelo mesmo é modelado 

no SAP2000 através da criação de um elemento rígido com um módulo de elasticidade elevado, que 

desvia as barras que simulam o aparelho de apoio do eixo do pilar, tal como indica a Figura 28. Deste 

modo, utilizando o comando “No auto meshing” é garantida a separação de esforços da torre e dos 

aparelhos de apoio, possibilitando o comportamento independente. Em relação ao sistema de apoio 

este segue a mesma modelação já descrita na secção 6.1.1.3. 

 

Figura 28 – Modelação da ligação pilar/torre/tabuleiro 

 
Tal como nos pilares do viaduto o peso próprio do pilar, torre maciça e torre vazada é simulado por 

uma carga pontual, aplicada no nó mais elevado do elemento. A Tabela 37 resume as cargas aplicadas 

a cada um dos elementos. O modelo de fundação do pilar, sendo indireta, é simulado no SAP2000 

como um encastramento perfeito no nó inferior do elemento barra que simula o pilar. 
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Tabela 37 – Peso próprio dos pilares e torres 

 

6.1.5 Análise Modal 
Após a modelação de todos os elementos da estrutura é possível analisar o comportamento modal da 

mesma. Os modos que definem o comportamento da estrutura podem ser consultados na Tabela 38 

(não são apresentados os 3º e 5º modos por se tratarem de modos simétricos aos já apresentados). 

O primeiro modo de vibração corresponde a uma translação longitudinal com uma frequência de 

0,57 Hz. Resultado que se previa, já que esta é a direção que oferece menos rigidez à estrutura, pois 

são apenas os tirantes e os aparelhos óleodinâmicos a controlar o movimento do tabuleiro. 

O segundo modo, com uma frequência de 0,65 Hz, é um modo transversal das torres que devido à sua 

altura e ausência de atirantamento tridimensional apresentam maior flexibilidade transversal. 

O quarto modo de vibração corresponde a um movimento vertical do tabuleiro, ao qual está associado 

uma frequência de 0,69 Hz tratando-se de um valor aceitável, garantindo valores adequados para a 

flecha do vão central dos tirantes. 

Em sexto, com 1,33 Hz, corresponde ao modo de torção do tabuleiro. Um valor bastante aceitável tendo 

em conta que se trata de uma ponte com suspensão central com a mesma secção transversal ao longo 

de toda a estrutura, contudo o facto de a estrutura trabalhar como um todo (viadutos e ponte de tirantes) 

permite controlar o comportamento da estrutura em relação à torção. Registe-se que a regra de ter um 

modo de torção com uma frequência natural 1,5 vezes superior ao modo de flexão do tabuleiro, para 

evitar a interação entre modos, está assegurada. 

Tabela 38 – Solução A – Principais modos de vibração da estrutura 

Modo f [Hz] Fatores de Participação Modos de Vibração X Y Z 

1º Modo – 
Longitudinal 
(Tabuleiro) 

0,57 0,883 0,000 0,000 

 

2º Modo – 
Transversal 

(Torres) 
0,65 0,000 0,018 0,000 

 

4º Modo – 
Vertical 

(Tabuleiro) 
0,69 0,000 0,000 0,095 

 

6º Modo – 
Torção 

(Tabuleiro) 
1,33 0,000 0,001 0,000 

 

Elemento P5 
Pilar 

P5 
Torre Maciça 

P5 
Torre Vazada 

P5 
Pilar 

P5 
Torre Maciça 

P5 
Torre Vazada 

Peso Próprio [kN] 6825 2013 259 6825 2013 259 
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6.2 SOLUÇÃO B 
De acordo com as decisões de projeto a solução mista difere da solução de betão sobretudo ao nível 

do tabuleiro. Assim, são apenas analisados os elementos que diferem da solução de betão em termos 

de modelação e/ou dos principais resultados obtidos da análise estrutural. 

Tendo em conta o parágrafo anterior, a análise dos pilares do viaduto, dos pilares e torres da ponte de 

tirantes e respetivas fundações não é referida neste capítulo tendo sido analisados nas secções 6.1.1.3 

e 6.1.2.5. 

Em relação à análise dos encontros e da tensão inicial imposta nos tirantes, embora a modelação geral 

seja idêntica os resultados diferem da solução de betão, justificando a sua referência. 

A Figura 29 representa o modelo completo da estrutura com um tabuleiro misto aço-betão. Os 

diagramas de esforços referentes à análise estrutural apresentam-se no Anexo E – Solução Mista – 
Diagrama de Esforços. 

 

Figura 29 – Solução B – Modelo tridimensional completo da estrutura 

 
6.2.1 Viadutos – Tabuleiro 
Para efeitos de modelação considera-se a nomenclatura das vigas apresentadas na Figura 30. A 

modelação de um tabuleiro misto no programa SAP2000 depende da natureza das ações que se 

pretendem analisar, para ter em linha de conta tal facto são criados quatro modelos diferentes que se 

encontram apresentados na Tabela 39. 

 

Figura 30 – Solução B – Nomenclatura das vigas 
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Tabela 39 – Solução B – Modelos SAP2000 

Modelo Tabuleiro Ações Es [GPa] Ec 

0 Metálico 

ppsecção 

210 - Tirantes (Pré-dimensionamento) 

pplaje 

1 Misto 
RCP 

210 
𝐸G· =

𝐸)
(1 + 𝜓𝜑) 

𝜓 = 1,10	𝜑 = 2,50 Tirantes (Dimensionamento final) 

2 Misto Retração 210 𝐸G· =
𝐸)

(1 + 𝜓𝜑) 

𝜓 = 0,55	𝜑 = 2,50 

3 Misto 
Sobrecargas 

210 
𝐸G· =

𝐸)
(1 + 𝜓𝜑) 

𝜓 = 0	𝜑 = 2,50 Temperatura 

 

Modelo 0 – O tabuleiro é considerando apenas com a grelha metálica, sendo as vigas principais e as 

carlingas modeladas através de elementos de barra de secção transversal do tipo perfil em I com as 

propriedades indicadas na Tabela 40. 

Tabela 40 – Solução B – Propriedades do perfil estrutural 

 AST [m2] Iyy [m4] Izz [m4] 
Perfil Estrutural 0,0076 0,0265 1,04E-03 

 

Para a completa definição do elemento é necessário associar-lhe o material aço S355. Em termos de 

cargas do modelo a Tabela 41 resume as ações do peso próprio da estrutura – vigas e laje. 

Tabela 41 – Solução B – Peso próprio 

 Notas 
ppsecção [kN/m3] 77 Peso próprio ativo para todas as secções definidas com o material S355. 

pplaje [kN/m] 30,5 Carga distribuída em cada uma das quatro vigas principais. 
 

Em relação aos restantes modelos tratando-se de um tabuleiro misto é necessário ter em conta a 

fendilhação da laje em zonas de momentos negativos, para tal, considera-se que entre 15% e 20% do 

vão, próximo dos apoios intermédios, se encontra fendilhado. Para efeitos de modelação torna-se 

necessário proceder ao cálculo de propriedades das secções transversais mistas do tabuleiro, 

homogeneizando a secção num só material. Para tal é importante ter em consideração os diferentes 

módulos de elasticidade do betão consoante a ação a que é solicitado for permanente (𝜓 = 1,10), ao 

longo do tempo (𝜓 = 0,55) ou rápida (𝜓 = 0). Por outro lado, é necessário contabilizar o efeito de Shear 

lag considerando uma largura efetiva para a laje de acordo com a secção em questão. As larguras 

efetivas da laje nas secções de apoio e de vão são obtidas a partir da Figura 31. 

Para a cálculo da secção equivalente é considerado um coeficiente de homogeneização dado por: 

𝜂 =
𝐸4
𝐸)·

 (90) 

Onde, 

𝐸[  Valor de referência do módulo de elasticidade do aço (=210 GPa) 

𝐸)·  Valor do módulo de elasticidade do betão afetado pelo coeficiente de fluência (=2,5); 

Todas estas considerações têm influência na modelação da secção transversal equivalente e nos 

resultados, sendo as propriedades geométricas resumidas na Tabela 42. 
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Figura 31 – Solução B – Vãos equivalentes para a determinação da largura efetiva [24] 

 
Tabela 42 – Solução B – Propriedades da secção transversal homogeneizada do tabuleiro 

Modelo η Secção AST [m2] Iyy [m4] Izz [m4] 

1 22,50 
Fissurada 0,138 0,055 0,067 

Não Fissurada - Interior 0,176 0,068 0,002 
Não Fissurada - Exterior 0,165 0,065 0,001 

2 14,25 
Fissurada 0,138 0,055 0,067 

Não Fissurada - Interior 0,217 0,077 0,003 
Não Fissurada - Exterior 0,199 0,074 0,002 

3 6 
Fissurada 0,138 0,055 0,067 

Não Fissurada - Interior 0,369 0,095 0,025 
Não Fissurada - Exterior 0,327 0,091 0,015 

Tabela 43 – Solução B – Restante carga permanente 

	 Cargas Notas 
RCP [kN/m] 13,5 Carga distribuída em cada uma das quatro vigas principais. 

 

Modelo 1 – Simula o RCP, quantificada na Tabela 43, bem como a ação dos tirantes que é detalhada 

em secções seguintes. 

Modelo 2 – Analisa o efeito da retração sobre a estrutura. Numa viga mista em que o betão é restringido 

pela secção metálica é necessário distinguir dois efeitos da retração da laje. O primeiro efeito é um 

conjunto de esforços longitudinais autoequilibrados de tração na laje e de compressão nas vigas, 

verificando-se apenas no vão já que na zona do apoio a laje encontra-se fissurada, como indica a 

Figura 32. Contudo os efeitos gerados pelos esforços axiais no meio vão são, em geral, de sinal oposto 

às restantes ações permanentes e variáveis sendo conservativo despreza-los. 

 

Figura 32 – Solução B – Modelo de esforços normais devido à retração 

 

O segundo efeito é gerado devido à deformação vertical imposta ser excêntrica em relação ao centro 

de gravidade da secção mista e a mesma ser incompatível com as condições de apoio interiores, dando 

assim origem a reações de apoio autoequilibradas e, devido à hiperestatia da estrutura, momento 
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fletores positivos no tabuleiro como exemplifica a Figura 33. As reações são positivas nos apoios 

interiores e negativas nos apoios de extremidade. 

 
Figura 33 – Solução B – Modelo de momentos fletores devido à retração 

 

Os pares de momentos fletores aplicados no modelo SAP2000 são calculados através da força 

equivalente que se gera ao impedir a extensão de retração, calculada na secção 5.2.2.2, Equação 48, 

multiplicada pelo braço medido entre o centro geométrico da secção transversal homogeneizada e o 

centro geométrico da laje de betão. A Tabela 44 apresenta os valores desses momentos fletores. As 

zonas de apoio interior estão fendilhadas e, portanto, de acordo com a EN 1994-2, o efeito primário e 

secundário da retração pode ser desprezado nestas zonas do tabuleiro.  

Tabela 44 – Solução B – Momentos hiperestáticos devido à retração da laje 

Secção Momento [kN.m] 
Vão de extremidade M1=2790 

Vão interior M2=2568 

Modelo 3 – Modela a ação das sobrecargas e da temperatura diferencial. Em relação à modelação da 

UDL e VT a análise transversal conduz-nos à Figura 18 da secção 6.1.1.1. Contudo a diferente 

disposição das vigas leva a um novo cálculo das excentricidades, apresentadas na Tabela 45. 

Tabela 45 – Solução B - Sobrecargas rodoviárias 

  e [m] Notas 
FCT [kN/m] 3,00 0 Carga distribuída aplicada ao longo das vigas periféricas. 

UDLvia direita [kN/m] 37,625 -2,274 Carga distribuída aplicada ao longo do caminho UDLdir com a respetiva 
excentricidade relativa à viga periférica direita. 

UDLvia esquerda [kN/m] 18,125 3,375 Carga distribuída aplicada ao longo do caminho UDLesq com a respetiva 
excentricidade relativa à viga periférica esquerda. 

VT1 [kN] 600 -1,25 Carga pontual aplicada ao longo do caminho com a respetiva 
excentricidade relativa à viga periférica direita. 

VT2 [kN] 400 -4,25 Carga pontual aplicada ao longo do caminho com a respetiva 
excentricidade relativa à viga periférica direita. 

VT3 [kN] 200 5,5 Carga pontual aplicada ao longo do caminho com a respetiva 
excentricidade relativa à viga periférica esquerda. 

Em relação à temperatura diferencial é definida como um gradiente ao longo da altura da secção. O 

valor da temperatura obtido no capítulo 5.3.4.2 é dividido pela altura da secção obtendo-se assim o 

valor da do gradiente vertical da Tabela 46. 

Tabela 46 – Solução B – Temperaturas 
  Notas 

T-
dif [°C] -8,57 

Temperatura distribuída aplicada a cada uma das vigas T+
dif [°C] 8,57 

 

6.2.2 Viadutos – Encontros 
A modelação dos encontros na solução mista é idêntica ao já descrito para a solução de betão na 

secção 6.1.1.5 diferindo apenas na modelação para a ação sísmica. De acordo com as opções de 

projeto tomadas no capítulo 3, a diminuição do peso em relação à solução de betão justifica a 
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diminuição do número de gigantes de cinco para quatro bem como a dispensa da utilização de 

aparelhos óleodinâmicos. 

𝐾a^RK,«^J# =
4× 3𝐸𝐼 ℎr

2
= 1399458	𝑘𝑁/𝑚 (91) 

𝐾a^RK,1;KJ[ =
4× 12𝐸𝐼 ℎr

2
= 118434	𝑘𝑁/𝑚 (92) 

Assim, a modelação dos encontros para a ação sísmica recorre à utilização de molas longitudinais e 

transversais que simulam o comportamento dos gigantes e são calculadas de acordo com as 

Equações 91 e 92, embora na direção longitudinal o encontre se encontre desligado do tabuleiro, 

devido aos aparelhos de apoio terem guias nessa direção. 

6.2.3 Ponte de Tirantes 

6.2.3.1 Força Inicial nos Tirantes 
A metodologia de cálculo e de modelação considerada para a ponte de betão é igualmente aplicada à 

solução com tabuleiro misto, contudo, tirando partido da redução de peso do tabuleiro e aumento da 

rigidez conferido pelas vigas metálicas, aumenta-se o espaçamento entre tirantes, conforme se 

apresenta na Tabela 47. 

Tabela 47 – Solução B – Alongamento e respetiva força inicial dos tirantes 

Alguns tirantes apresentam valores negativos já que a força inicial apenas é referente a ação de 

modelação de ∆𝑇. 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 , contudo, todos os tirantes têm uma força instalada de tração, 

considerando em conjunto o peso próprio e o tensionamento dos tirantes. O número de cordões para 

a solução mista já é definido na Tabela 1 da secção 3.2.2. 

 
6.2.3.2 Modelação do Tabuleiro 
Tal como na solução de betão o tabuleiro da ponte de tirantes, de acordo com as opções de projeto, 

tem a mesma secção transversal que o tabuleiro dos viadutos, já apresentado na secção 6.1.1.1. 

O afastamento adotado para as carlingas no viaduto é mantido e permite ancorar os tirantes. As ações 

que atuam sobre o tabuleiro da zona dos tirantes são modeladas da mesma forma que as ações 

descritas na secção 6.2.1.1. A diferença mais significativa prende-se com a distribuição dos aparelhos 

de apoio na zona das torres que conta com quatro aparelhos de apoio exigindo um capitel para 

acomodar os mesmos, sendo possível consultar esta disposição no Anexo B – Desenho nº2. 

  

Tirante T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 
Área [cm2] 64,48 55,46 55,46 55,46 46,51 46,51 46,51 46,51 55,46 55,46 55,46 64,48 

∆L [mm] 203 165 155 103 67 76 66 41 56 96 162 208 

Força Inicial [kN] 1637 1028 1477 307 -555 196 46 -925 -829 -38 1275 2461 
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6.2.4 Análise Modal 
Após a modelação de todos os elementos da estrutura é possível analisar o seu comportamento modal. 

Os modos de vibração da estrutura são apresentados na Tabela 48 (não são apresentados os 3º e 6º 

modos por se tratarem de modos simétricos aos já apresentados). 

Tabela 48 – Solução B – Principais modos de vibração da estrutura 

Modo f [Hz] Fatores de Participação Modos de Vibração X Y Z 

1º Modo – 
Torção 

(Tabuleiro) 
0,26 0,000 0,000 0,000 

 

2º Modo – 
Transversal 
(Tabuleiro) 

0,50 0,000 0,117 0,00 

 

4º Modo – 
Vertical 

(Tabuleiro) 
0,74 0,000 0,000 0,066 

 

5º Modo – 
Transversal 

(Torres) 
0,93 0,000 0,000 0,000 

 

12º Modo – 
Longitudinal 
(Tabuleiro) 

1,15 0,007 0,000 0,000 

 
 

O primeiro modo de vibração é de torção do tabuleiro com uma frequência de 0,26 Hz e o segundo 

modo a uma vibração transversal do mesmo com uma frequência de 0,50 Hz. Trata-se de resultados 

previsíveis que traduzem a grande flexibilidade do tabuleiro na direção transversal tendo em conta que 

as 4 vigas se encontram muito excêntricas do plano de suspensão central. 

O quarto modo é de vibração vertical do tabuleiro, com uma frequência própria de 0,74 Hz, três vezes 

superior ao modo de torção. 

O modo de translação longitudinal aparece apenas como o 12º modo com uma frequência de 1,14 Hz 

mostrando claramente que a estrutura é bastante mais flexível noutras direções. 
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6.3 AÇÃO SÍSMICA 
Tendo em conta as decisões de projeto a ação sísmica longitudinal é resistida sobretudo pelas torres 

da ponte de tirantes e pelos encontros, que no caso da solução de betão estão equipados com quatro 

aparelhos óleodinâmicos cada, em relação à ação sísmica transversal esta é resistida não só pelas 

torres da ponte de tirantes e pelos encontros, mas também pelos restantes pilares do viaduto. 

A ação sísmica é modelada de acordo com os parâmetros definidos no capítulo 5.3.5. Para a ação do 

sismo na direção longitudinal e transversal é utilizada a combinação CQC (Complete Quadratic 

Combination). 

Uma nota importante para a modelação através do SAP2000 é que a análise dinâmica tem em conta 

todos os cenários possíveis, ou seja, permite obter os valores máximos, que na realidade podem não 

ocorrer simultaneamente. Outro pormenor a ter em conta é o incumprimento das relações estáticas 

entre o esforço transverso e o momento fletor, ou seja, a variação do momento fletor não corresponde 

ao produto do esforço transverso pelo comprimento do elemento, isto porque a análise dos esforços é 

feita de forma independente. Este facto resulta da utilização de uma combinação modal do tipo CQC, 

que combina os esforços na estrutura gerados pelos diferentes modos de vibração considerados, 

fazendo com que a relação estática apenas seja válida modo a modo. 

 

Algo que deve ser tido em conta é o facto de os pilares fendilharem quando ocorre a ação sísmica. Em 

termos reais a estrutura perde rigidez devido à fendilhação dos pilares por estes reduzirem 

consideravelmente a sua inércia. Em termos de modelação esse efeito é simulado através de uma 

redução do módulo de elasticidade do betão que constitui os pilares em cerca de 50%. 

Por fim uma nota para a modelação da ação sísmica na solução mista em que modelo adotado tem em 

conta a rigidez que a laje confere à secção. Nos modelos referidos na secção anterior a laje é modelada 

como carga distribuída no modelo 0 e homogeneizada numa secção de aço nos restantes.  

No modelo para a avaliação do comportamento dinâmico e para a ação sísmica que, tem por base o 

modelo 1, é criada uma secção do tipo Shell com as propriedades descritas na Tabela 49, não se 

considerando a fissuração do betão da laje. 

Tabela 49 – Solução B – Definição da laje 

Tipo Espessura [m] Material 
Shell 0,25 Betão C40/50 
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7 VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DOS ESTADOS LIMITES DE 
SERVIÇO (ELS) 

7.1 SOLUÇÃO A 

7.1.1 Tabuleiro dos Viadutos – Verificação Transversal 
Para a verificação dos ELS do tabuleiro consideram-se a combinação de ações quase permanentes e 

combinação de ações frequentes, por forma a verificar os estados limites de descompressão e 

fendilhação, respetivamente. 

A Tabela 50 regista os valores dos momentos, em cada secção condicionante, para cada combinação 

de ações considerada bem como o respetivo momento de fendilhação. 

Tabela 50 – Solução A – Momentos atuantes nas secções condicionantes 

Secção Mcr [kN.m/m] Mqp [kN.m/m] Mfreq [kN.m/m] 
Encastramento da consola -59,2 -49,4 -121,9 

Encastramento da laje central -43,5 -37,10 -72,50 
Meio vão da laje central 43,5 17,41 30,28 

 

Tendo em conta que o momento devido à combinação quase permanente de ações é inferior ao 

momento de fendilhação em todas as secções consideradas é dispensada a utilização de pré-esforço 

transversal pelo facto de a descompressão nas secções condicionantes ser verificada. 

Por outro lado, o momento fletor para a combinação frequente de ações é superior ao momento de 

fendilhação, nas secções de momentos negativos, portanto, torna-se necessário proceder ao controlo 

indireto da abertura de fendas, apresentado na Tabela 51, o qual tem de respeitar o limite de w<0,3mm 

(limite máximo para a abertura de fendas em pontes). 

Tabela 51 – Solução A – Controlo indireto da abertura de fendas 
Parâmetros Consola Laje Central 

 φAdotado 16 16 
 σs [MPa] 90 81 

 φMáximo 32 32 
 σc [MPa] < 18 MPa 4,8 4,8 

 

Finalmente conclui-se que a abertura de fendas na consola é aproximadamente 0,2mm, respeitando 

por isso o limite imposto. A segurança é assim verificada também no encastramento da laje central, já 

que para a mesma armadura a tração no aço é menor. Em relação às compressões no betão quer na 

consola quer na laje central são inferiores a 0,6𝑓)-. 

 
7.1.2 Tabuleiro dos Viadutos – Verificação Longitudinal 
Tendo comprimentos diferentes, e consequentemente esforços diferentes, a segurança longitudinal dos 

viadutos é verificada em separado, contudo, a solução de pré-esforço é idêntica. 

Como já foi referido na secção 6.1.1.2 são adotados para cada nervura dez cabos de 0,6’’-19 cordões 

quer para as secções dos apoios, quer para as dos vãos. Os dez cabos têm em conjunto uma potência, 

a tempo infinito, de 30400 kN. A verificação da descompressão e fendilhação é feita segundo as 

Equações 93 e 94 respetivamente: 
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𝜎 = 	−
𝑃@
𝐴
±
𝑀n`

𝑊
≤ 0 (93) 

𝜎 = 	− ±¼
½
±

a¾¿ÀÁ

2
≤ 2,9 MPa (94) 

Onde 𝐴 é a área da secção comprimida, 𝑃@ o pré-esforço a tempo infinito para a secção considerada, 

𝑊 o módulo de flexão e 𝑀 o momento para a combinação de ações considerada. 

Viaduto nascente – As Figura 34 e 35 representam as tensões provocadas nas fibras superiores e 

inferiores devido aos momentos para a combinação quase permanente e frequente respetivamente. 

 
Figura 34 – Solução A – Viaduto nascente – Tensões para a combinação quase-permanente 

 

 

Figura 35 – Solução A – Viaduto nascente – Tensões para a combinação frequente 

 
Viaduto poente – As Figura 36 e 37 representam as tensões provocadas nas fibras superiores e 

inferiores devido aos momentos para a combinação quase permanente e frequente respetivamente. 

Deste modo, pode observar-se, que a fendilhação e descompressão de todas as secções do tabuleiro 

são verificadas e, portanto, é verificada a segurança aos estados limites de serviço dos viadutos. 
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Figura 36 – Solução A – Viaduto poente – Tensões para a combinação quase-permanente 

 

 
Figura 37 – Solução A – Viaduto poente – Tensões para a combinação frequente 

 
7.1.3 Verificação dos Tirantes 
A tração em serviço para cada tirante depende das variações das sobrecargas rodoviárias, sendo 

considerada a combinação característica. Os tirantes mais longos do vão lateral mais afastados são 

normalmente os mais esforçados, sendo designados como cabos de retenção, já que estabilizam a 

torre para as ações de sobrecargas no vão principal. A Figura 38 permite concluir que todos os tirantes, 

quando solicitados à máxima tensão de serviço, respeitam o limite 0,5Fgut. 

 

Figura 38 – Solução A – Verificação dos tirantes aos ELS 
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7.1.4 Tabuleiro da Ponte de Tirantes 
A verificação aos estados limites de serviço para o tabuleiro acontece quando todas as fibras, de todas 

as secções, verifiquem as Equações 95 e 96: 

𝜎 = 	−
𝑁n`
𝐴

±
𝑀n`

𝑊
≤ 0 (95) 

𝜎 = 	−
𝑁�;Cn
𝐴

±
𝑀�;Cn
𝑊

≤ 2,9	MPa (96) 

Onde 𝐴 é a área da secção comprimida, 𝑁 o pré-esforço a tempo infinito somado à ação dos tirantes 

para a secção considerada, 𝑊 o módulo de flexão e 𝑀 o momento para a combinação de ações 

considerada. Os valores dos esforços considerados estão presentes nas Tabela 52 e 53. 
Por observação das tabelas é possível concluir que não é verificada nem a descompressão nem a 

fendilhação nas torres. Contudo os limites são excedidos por pouco e adotando a quantidade de 

armadura necessária o controlo a abertura de fendas é verificado. 

Tabela 52 – Solução A – Verificação da descompressão na ponte de tirantes 

Tabela 53 – Solução A – Verificação da fendilhação na ponte de tirantes 

 
7.1.5 Pilares e Torres 
Para os estados limites de serviço é verificado o estado limite de fendilhação para a combinação 

frequente de ações, garantindo que os pilares não excedam a abertura de fendas admissível. Qualquer 

verificação é efetuada para a secção de base de cada pilar, que corresponde à secção mais esforçada 

do mesmo. Obtendo o esforço normal e o momento fletor na base do pilar, é possível calcular as 

tensões máximas de tração e compressão ao nível das fibras de cada um dos pilares de cada 

alinhamento apresentadas na Tabela 54. Para tal considera-se as Equações 97 e 98. 

𝜎Â = 	−
𝑁�;Cn
𝐴

+
𝑀�;Cn
𝑊

≤ 2,9	MPa (97) 

𝜎� = 	−
𝑁�;Cn
𝐴

−
𝑀�;Cn
𝑊

≤ 20	MPa (98) 

Tabela 54 – Solução A – Verificação da fendilhação nos pilares e torres 

 

 Descompressão 
Secção Mqp [kN.m] Nqp [kN]  σsup [MPa]  σsup [MPa] Limite [MPa] 
Torre 05 8975 -33442 -9,27 0,53 0 
Meio-Vão 3847 -30472 -7,54 -3,08 0 
Torre 06 8913 -33446 -9,24 0,49 0 

 Fendilhação 
Secção Mqp [kN.m] Nqp [kN]  σsup [MPa]  σsup [MPa] Limite [MPa] 
Torre 05 13466 -34177 -11,50 3,20 2,9 
Meio-Vão 10244 -30322 -10,60 1,29 2,9 
Torre 06 13394 -33447 -12,70 2,84 2,9 

Fendilhação 
Pilar P1 P2 P3 P4 P5 PT5 P6 PT6 P7 P8 P9 P10 P11 

Nb [kN] -9581 -10095 -11121 -5800 -63220 -59287 -63227 -5925 -6027 -11692 -10445 -10726 -9794 
Mb,L [kN.m] -2395 -3281 -4337 -2755 -854 -806 -11539 -6650 -3767 -7541 -5902 -5363 -3918 
 σ+ [MPa] 0,0 0,7 1,5 1,2 -2,9 -16,5 -2,1 -13,7 2,2 4,4 3,1 2,6 1,4 
 σ- [MPa] -4,6 -5,5 -6,8 -4,0 -3,1 -17,3 -4,0 -19,8 -5,0 -10,0 -8,1 -7,7 -6,1 
fctm [MPa] 2,9 
fcd [MPa] 20 
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Dos resultados obtidos conclui-se que apenas nos pilares do alinhamento P8 e P9 a tensão máxima 

de tração do betão (𝑓)_,) é ultrapassada. Neste caso, como a tensão de fendilhação não é excedida 

por muito, considera-se que a armadura calculada garante uma abertura de fendas inferior ao limite. 

Ainda em relação ao comportamento em serviço da ponte de tirantes é importante analisar os 

deslocamentos no topo das torres e no meio vão central provocados pela ação das cargas permanentes 

e tirantes bem como, a longo prazo, os deslocamentos provocados pela retração e fluência do tabuleiro 

(Tabela 55). Destes resultados é possível concluir que a rasante do tabuleiro, no final da construção, 

apresenta uma contra flecha de 48 mm, este deslocamento é importante se tivermos em conta o efeito 

da retração e fluência a longo prazo que neste caso provocará um abaixamento do tabuleiro em 54 mm 

o que o torna praticamente horizontal. O topo da torre por sua vez, no final da construção apresenta 

um deslocamento de apenas 1 mm no sentido do vão central. Contudo, a retração e fluência, provocam 

um deslocamento de 54 mm no mesmo sentido, perfazendo um total de 55 mm no sentido do vão 

central. Ambos os deslocamentos devem ser contabilizados desde a fase construtiva adotando contra 

flechas, da mesma ordem, especialmente no caso da torre. Outra solução seria retencionar os tirantes, 

mas devido à hiperestaticidade da estrutura apenas se afigura como uma solução de recurso. 

Tabela 55 – Solução A – Deslocamentos no topo da torre e a meio-vão 

 
7.2 SOLUÇÃO B 
A verificação dos estados limites de serviço corresponde à verificação da abertura de fendas nas lajes 

de betão nos pilares e nas torres e forças instaladas nos tirantes. 

7.2.1 Análise Transversal e Longitudinal da Laje 
A Tabela 56 apresenta os valores dos momentos, em cada secção condicionante, para cada 

combinação de ações considerada na direção transversal e longitudinal e o momento de fendilhação. 

Tabela 56 – Solução B – Momentos atuantes nas secções condicionantes da laje 

Análise Secção Mcr [kN.m/m] Mfreq [kN.m/m] 

Transversal 
Encastramento -52,20 -133,17 

Meio vão 52,20 74,16 

Longitudinal 
Encastramento -52,20 -103,52 

Meio vão 52,20 54,31 
Sendo momento fletor para a combinação frequente de ações superior ao momento de fendilhação, 

torna-se necessário proceder ao controlo indireto da abertura de fendas, apresentado na Tabela 57, o 

qual tem de respeitar o limite de w<0,3mm (limite máximo para a abertura de fendas em pontes). 

Todas as secções da laje, quer para a análise transversal quer para a longitudinal, respeitam a abertura 

de fendas. Em relação às compressões no betão são inferiores ao 0,6𝑓)-. 

Tabela 57 – Solução B – Controlo indireto da abertura de fendas 
 Transversal Longitudinal 

Parâmetros Encastramento Meio vão Encastramento Meio vão 
 φAdotado 12 10 16 12 

 σs [MPa] 29 38 49 81 
 φMáximo 32 32 32 32 

 σc [MPa] < 24 MPa 2,3 2,1 3,1 3,3 

Secção δCP+TIIR [m] δret+flu [m] δfinal [m] 
Torre -0,001 -0,054 -0,055 

Meio Vão 0,048 -0,051 -0,003 
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7.2.2 Verificação dos Tirantes 
A análise do comportamento dos tirantes em serviço segue a mesma metodologia analisada na solução 

de betão a secção 7.2.2. A Figura 39 permite concluir que todos os tirantes, quando solicitados à 

máxima tensão de serviço, estão dentro do limite 0,5Fgut. 

 

Figura 39 – Solução B – Verificação dos tirantes aos ELS 

 
7.2.3 Torres e Pilares  
O comportamento das torres e dos pilares é analisado da mesma forma que a solução de betão sendo 

os resultados apresentados na Tabela 58. 

Tabela 58 – Solução B – Verificação da fendilhação nos pilares e torres 

Dos resultados obtidos conclui-se que todos os alinhamentos de pilares do alinhamento verificam a 

verificação à fendilhação. 

Em relação aos deslocamentos no topo das torres e no meio vão são analisados os provocados pela 

ação das cargas permanente, tirantes e retração da laje, apresentados na Tabela 59.  

Tabela 59 – Solução B – Deslocamentos no topo da torre e a meio vão 

 

Da Tabela 59 é possível concluir que a rasante do tabuleiro se encontra praticamente horizontal para 

a ação conjunta das cargas permanentes e tirantes, apresentado uma contra flecha no meio vão de 

1 mm. No topo da torre o deslocamento é de 2 mm, no sentido do vão lateral. Contudo a ação da 

retração e fluência provoca uma flecha final no meio vão central de 23 mm e provoca um deslocamento 

da torre, na direção do vão central de 20 mm. A solução passar por mais uma vez contabilizar os 

deslocamentos desde a fase construtiva adotando contra flechas, da mesma ordem de grandeza.  
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Fendilhação 
Pilar P1 P2 P3 P4 P5 PT5 P6 PT6 P7 P8 P9 P10 P11 

Nb [kN] -5620 -5965 -6371 -3672 -33642 -26138 -33647 -26142 -3983 -6932 -6386 -6413 -5833 
Mb,L [kN.m] -1405 -1939 -2485 -1744 -2355 -1818 -16983 -10817 -2489 -4471 -3608 -3207 -2333 
 σ+ [MPa] 0,0 0,4 0,8 0,8 -1,4 -6,6 -0,2 -2,2 1,4 2,6 1,9 1,5 0,8 
 σ- [MPa] -2,7 -3,3 -3,9 -2,5 -1,8 -8,4 -3,0 -12,8 -3,3 -5,9 -5,0 -4,6 -3,6 
fctm [MPa] 2,9 
fcd [MPa] 20 

Secção δCP+TIIR [m] δret [m] δfinal [m] 
Torre 0,001 -0,024 -0,023 

Meio Vão 0,002 -0,022 -0,020 
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8 VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DOS ESTADOS LIMITES 
ÚLTIMOS (ELU) 

8.1 SOLUÇÃO A 

8.1.1 Tabuleiro dos Viadutos e Ponte de Tirantes – Direção Transversal 
Para a verificação dos ELU da secção utilizou-se a combinação fundamental de ações apresentada na 

secção 5.4. A Tabela 60 apresenta os momentos nas secções condicionantes e a Tabela 61 a 

armadura adotada. A pormenorização das armaduras é apresentada no Anexo A – Desenho nº1. 

Tabela 60 – Solução A – Momentos atuantes nas secções condicionantes  
Secção MCP [kN.m/m] MUDL [kN.m/m] MVT [kN.m/m] MTd [kN.m/m] 

Encastramento da consola -49,43 -14,36 -88,93 - 
Encastramento da laje central -24,55 -2,79 -47,90 -20,93 

Meio vão da laje central 4,85 0,87 19,49 20,93 

Tabela 61 – Solução A – Armadura adotada 

Secção MEd [kN.m/m] AS, adopt [cm2/m] MRd [kN.m/m] 
Encastramento da consola -206,16 φ16//0,10 20,11 262,31 

Encastramento da laje central -101,57 φ16//0,10 20,11 218,59 
Meio vão da laje central 34,03 φ10//0,20 3,95 42,96 

 

8.1.2 Tabuleiro dos Viadutos e Ponte de Tirantes – Direção Longitudinal 
Em termos longitudinais os esforços são calculados em quatro secções consideradas condicionantes. 

O apoio (S1) e o meio-vão (MS1) mais esforçados da zona dos viadutos e o apoio (S2) e meio-vão 

(MS2) da zona atirantada. A flexão na zona dos viadutos é considerada pura enquanto na zona dos 

tirantes é composta e é calculada utilizando as tabelas de flexão composta. A armadura calculada é 

replicada nos restantes apoios e vãos, respetivamente. 

A Tabela 62 refere-se aos esforços calculados para as secções condicionantes e as Tabelas 63 e 64 

à armadura de flexão e de esforço transverso adotados, respetivamente (os valores apresentados nas 

tabelas seguintes dizem respeito a uma nervura sendo que o tabuleiro é constituído por duas). A 

pormenorização das armaduras pode ser consultada no Anexo A – Desenho nº1. 

Tabela 62 – Solução A – Esforços atuantes nas secções de apoio e vão condicionantes 

Secção NEd [kN] MEd [kN.m] VEd [kN] 
S1 - -43743 -7609 

MS1 - 42060 2844 
S2 -17647 7412 -2486 

MS2 792 54582 1340 

 Tabela 63 – Solução A – Armadura de flexão adotada 
Secção AS, necessária [cm2] AS, eq PE [cm2] AS, adopt [cm2] 

S1 837,49 951,90 14φ32 112,59 
MS1 888,54 951,90 12φ32 96,51 
S2 100,00 666,33 14φ32 112,59 

MS2 1296,11 951,90 44φ32 353,87 
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Tabela 64 – Solução A – Armadura de esforço transverso adotada 

Secção AS, necessária [cm2/m] AS, adopt [cm2/m] 
S1 59,68 6R φ12//0,10 67,86 

MS1 23,95 6R φ12//0,20 33,93 
S2 34,56 6R φ12//0,20 33,93 

MS2 20,03 6R φ12//0,20 33,93 

Tabela 65 – Solução A – Verificação das bielas comprimidas 

Secção  σc [MPa]  σc,max [MPa] 
S1 3,98 

10,56 
MS1 2,76 
S2 1,30 

MS2 1,30 
 

8.1.3 Verificação dos Tirantes 
A tensão nos tirantes para a verificação aos estados limites últimos, é calculada tendo em consideração 

as mesmas distribuições da sobrecarga rodoviária, que já na verificação de serviço, eram as mais 

condicionantes. Difere apenas a combinação para as ações sobre o tabuleiro, a qual corresponde à 

combinação fundamental dos tirantes descrita na secção 5.4. 

Na Figura 40 observa-se que a máxima tensão nos tirantes, para as considerações anteriores, não 

ultrapassa o limite imposto de 0.7Fgut. 

 
Figura 40 – Solução A – Verificação dos tirantes aos ELU 

 
8.1.4 Pilares e Torres 
A verificação dos ELU dos elementos verticais tem em conta as diferentes ações que podem atuar 

sobre os mesmos. Para tal são consideradas as combinações de ações apresentadas na secção 5.4 e 

são calculados todos os esforços que dizem respeito a cada uma das combinações. É definida para 

cada uma das direções, longitudinal e transversal, a combinação mais condicionante e define-se a 

armadura da secção da base do pilar com esses esforços. Da comparação entre as diferentes 

combinações verifica-se que a combinação com UDL+VT como ação variável principal condicionante 

para qualquer um dos elementos verticais. 

As torres e os respetivos pilares são elementos sujeitos à flexão composta. As Tabelas 66 e 67 

apresentam os esforços para as direções longitudinal e transversal, respetivamente, calculados para a 

combinação UDL+VT tal como as armaduras adotadas calculadas com o auxilio das tabelas de flexão 
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composta. A pormenorização das armaduras de flexão e de esforço transverso dos pilares são 

apresentadas no Anexo A – Desenho nº1. 

Tabela 66 – Solução A – Esforços e armaduras de flexão para a direção longitudinal 

Pilar Nb [kN] Mb,L [kN.m] AS, necessária [cm2] AS, adopt [cm2] 
P1 -14637 0 252,00 56φ25 274,96 
P2 -15423 0 252,00 56φ25 274,96 
P3 -16900 0 252,00 56φ25 274,96 
P4 -10684 0 252,00 56φ25 274,96 
P5 -90341 -8692 1260,00 160φ32 1286,4 

PT5 -84755 -5462 804,60 100φ32 836,16 
P6 -90600 -25524 1260,00 160φ32 1286,4 

PT6 -84993 -15512 804,60 100φ32 836,16 
P7 -10832 0 252,00 56φ25 274,96 
P8 -17665 0 252,00 56φ25 274,96 
P9 -15908 0 252,00 56φ25 274,96 

P10 -16270 0 252,00 56φ25 274,96 
P11 -14919 0 252,00 56φ25 274,96 

Tabela 67 – Solução A – Esforços e armaduras de flexão para a direção transversal 

Pilar Nb [kN] Mb,T [kN.m] AS, necessária [cm2] AS, adopt [cm2] 
P1 -14637 303 252,00 52φ25 255,32 
P2 -15423 443 252,00 52φ25 255,32 
P3 -16900 516 252,00 52φ25 255,32 
P4 -10684 364 252,00 52φ25 255,32 
P5 -90341 3211 1260,00 160φ32 1286,4 

PT5 -84755 0 627,59 88φ32 707,52 
P6 -90600 3608 1260,00 160φ32 1286,4 

PT6 -84993 0 627,59 88φ32 707,52 
P7 -10832 492 252,00 52φ25 255,32 
P8 -17665 678 252,00 52φ25 255,32 
P9 -15908 769 252,00 52φ25 255,32 

P10 -16270 676 252,00 52φ25 255,32 
P11 -14919 474 252,00 52φ25 255,32 

 

O esforço transverso nos pilares é dimensionado tendo em conta a capacidade resistente real da 

estrutura (capacity design) por forma a garantir que a rotura da estrutura, a ocorrer, seja por flexão na 

base do pilar e não por esforço transverso. Assim, pelos momentos fletores resistentes calculados a 

partir da armadura adotada, determinam-se os esforços transversos correspondentes, que são 

majorados com um coeficiente 𝛾[ de valor 1,3 e usados para o dimensionamento das cintas, para cada 

direção. Os esforços transversos atuantes para o momento resistente determinado bem como a 

armadura adotada e a verificação das bielas comprimidas apresentam-se nas Tabelas 68 e 69 para a 

direção longitudinal e transversal, respetivamente. 
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Tabela 68 – Solução A – Esforços e armaduras de esforço transverso para a direção longitudinal 

Pilar MRd,L [kN.m] VSd,L [kN] AS, necessária [cm2/m] AS, adopt [cm2/m]  σc [MPa]  σc,max [MPa] 
P1 16446 4276 39,78 8R φ12//0,2 45,20 3,08 

10,56 

P2 16446 3289 30,60 8R φ12//0,2 45,20 2,37 

P3 16446 2741 25,50 8R φ12//0,2 45,20 1,98 

P4 16446 2251 24,54 8R φ12//0,2 45,20 1,62 

P5 186677 18959 72,69 14R φ12//0,2 79,10 2,63 

PT5 117194 6567 26,70 8R φ12//0,2 45,20 5,66 

P6 186677 18959 72,69 14R φ12//0,2 79,10 2,63 

PT6 117194 6567 26,70 8R φ12//0,2 45,20 5,66 

P7 16446 1710 24,54 8R φ12//0,2 45,20 1,23 

P8 16446 1657 24,54 8R φ12//0,2 45,20 1,19 

P9 16446 1892 24,54 8R φ12//0,2 45,20 1,36 

P10 16446 2138 24,54 8R φ12//0,2 45,20 1,54 

P11 16446 2672 24,86 8R φ12//0,2 45,20 1,93 

Tabela 69 – Solução A – Esforços e armaduras de esforço transverso para a direção transversal 

Pilar MRd,L [kN.m] VSd,L [kN] AS, necessária [cm2/m] AS, adopt [cm2/m]  σc [MPa]  σc,max [MPa] 
P1 29432 7652 36,94 8R φ12//0,2 45,20 5,34 

10,56 

P2 29432 5886 28,41 8R φ12//0,2 45,20 4,11 
P3 29432 4905 23,68 8R φ12//0,2 45,20 3,42 
P4 29432 4028 19,44 8R φ12//0,2 45,20 2,81 
P5 326573 33168 72,69 14R φ12//0,2 79,10 4,51 

PT5 25730 1442 30,67 8R φ12//0,2 45,20 1,37 
P6 326573 33168 72,69 14R φ12//0,2 79,10 4,51 

PT6 25730 1442 30,67 8R φ12//0,2 45,20 1,37 
P7 29432 3061 14,77 8R φ12//0,2 45,20 2,14 
P8 29432 2966 14,32 8R φ12//0,2 45,20 2,07 
P9 29432 3386 16,34 8R φ12//0,2 45,20 2,36 

P10 29432 3826 18,47 8R φ12//0,2 45,20 2,67 
P11 29432 4783 23,08 8R φ12//0,2 45,20 3,34 

 
8.1.5 Fundações 
Sendo as fundações de origem indireta, através de estacas, a verificação da segurança destes 

elementos está associada à prende-se com a verificação da sua capacidade resistente em relação à 

ação a que são solicitados. Desta forma, para os maciços de encabeçamento, sendo um problema de 

capacidade estrutural, devem ser verificados tendo em consideração as combinações referidas para 

os pilares ou encontros. Por outro lado, as estacas constituem um problema de interação da estrutura 

com a capacidade resistente do solo, pelo que a sua verificação deve basear-se nas combinações 

geotécnicas previstas na EN 1997 – 1 e enunciadas na secção 5.4. 

Tendo em conta a informação disponível sobre o terreno de fundação, considera-se que a capacidade 

resistente da estaca à compressão é de 4,5 MPa, contudo a não verificação para este valor obriga ao 

aumento do encastramento da estaca abaixo do nível de fundação considerado (3 diâmetros abaixo do 

nível de fundação indireta). O cálculo do esforço normal atuante nas estacas tem em consideração a 

majoração segundo as combinações geotécnicas AC1-C1 e AC1-C2 sendo claramente mais 

desfavorável a combinação AC1-C1 com a UDL+VT como ação variável principal. Assim, torna-se 

indispensável fazer a separação entre as ações permanentes e variáveis, cujas majorações diferem e 

dependem se a ação é favorável ou desfavorável na forma de atuação em cada estaca. O método de 
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cálculo passa pela verificação da força atuante na estaca mais comprimida e pelo controlo da 

ocorrência de tração na estaca mais tracionada/menos comprimida. Para a distribuição dos esforços 

pelas estacas assume-se que estas têm a mesma rigidez axial 

Verificação da compressão nas estacas – A solução adotada, em termos de maciço e número de 

estacas, já foi descrita na secção 3.3.3 Tabela 4. De seguida, nas Tabelas 70 e 71, apresentam-se os 

esforços da fundação de cada pilar de cada alinhamento para a estaca mais comprimida e para a 

estacas menos comprimida. As Tabelas 72 e 83 apresentam os esforços para os mesmos elementos, 

mas tendo em conta a ação sísmica, que embora não seja condicionante para a verificação da estaca 

mais comprimida é ação que tem maior probabilidade de provocar tração nas estacas. 

Tabela 70 – Solução A – Esforços nas estacas dos pilares do viaduto para AC1 – C1 

Alinhamentos de Pilares 
Pilar  P1 P2 P3 P4 P7 P8 P9 P10 P11 

Rei [kN] 5089 5089 5089 5089 5089 5655 5655 5655 5089 
Estaca Mais Comprimida [kN] -3935 -4411 -4850 -3691 -3948 -5539 -4998 -4994 -4440 

Estaca Menos Comprimida [kN] -1562 -1307 -1285 -455 -275 -828 -874 -1033 -1149 

Tabela 71 – Solução A – Esforços nas estacas dos pilares das torres para AC1 – C1 

Alinhamentos de Pilares 
Pilar  P5 P6 

Rei [kN] 10603 10603 
Estaca Mais Comprimida [kN] -9560 -10228 

Estaca Menos Comprimida [kN] -5802 -5254 

Tabela 72 – Solução A – Esforços nas estacas dos pilares do viaduto para a ação sísmica 

Alinhamentos de Pilares 
Pilar  P1 P2 P3 P4 P7 P8 P9 P10 P11 

Rei [kN] 5089 5089 5089 5089 5089 5655 5655 5655 5089 
Estaca Mais Comprimida [kN] -2044 -2151 -2357 -1336 -2887 -4072 -3632 -2980 -2264 

Estaca Menos Comprimida [kN] -2026 -2075 -2197 -1280 169 -674 -710 -1459 -1878 

Tabela 73 – Solução A – Esforços nas estacas dos pilares das torres para a ação sísmica 
Alinhamentos de Pilares 

Pilar  P5 P6 
Rei [kN] 10603 10603 

Estaca Mais Comprimida [kN] -6430 -6950 
Estaca Menos Comprimida [kN] -3430 -2884 

 

Comparando os esforços normais nas estacas com o valor resistente de 5089 kN (para a tensão de 

ponta ser 4,5 MPa), conclui-se que todas as estacas à exceção do P8, P9 e P10 verificam a segurança 

à compressão, para garantir a verificação foi considerado um aumento do comprimento da estaca, já 

descrito na secção 3.3.3. Analisando as estacas menos comprimidas verifica-se que só uma se 

encontra tracionada (devido à ação sísmica) com um valor baixo. 

Flexão e esforço transverso nas estacas – Na base do maciço está aplicado um esforço transverso, 

igualmente dividido por cada uma das estacas. Este esforço provoca um momento fletor na estaca que 

pode ser calculado assumindo algumas simplificações: a estaca é semi-infinita (procurou-se sempre 

permitir um comprimento superior a 10 vezes o seu diâmetro); a rotação do maciço é nula (devido a V) 

visto que se assume que o deslocamento horizontal é muito superior ao vertical; ocorrendo 

heterogeneidade do solo em profundidade, assume-se que o módulo de reação do solo é constante e 

de valor igual ao do solo mais superficial (zona da estaca sujeita a maiores momentos). Neste caso a 

Tabela 74 resume o cálculo do momento fletor máximo na estaca que ocorre no topo da mesma 
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assumindo um modelo de uma viga com rotações bloqueadas no topo, inserida em meio elástico, 

segundo as Equações 99 e 100. 

Tabela 74 – Solução A – Momento fletor máximo nas estacas dos pilares 
Alinhamentos de Pilares 

Pilar  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 
Ve [kN] 126 179 192 141 279 499 142 198 183 186 175 

KS [MPa] 40 
Ep [GPa] 33 

Ip [m4] 0,102 0,249 0,102 
λ 0,23 0,19 0,23 
λL 3,27 2,80 3,62 3,50 3,74 3,74 2,80 3,50 3,50 3,50 2,80 

MMax [kN.m] 206 251 347 247 522 932 199 347 321 236 245 
Ve- Esforço Transverso Topo da Estaca; KS - Módulo de Reação; Ep – Módulo de Elasticidade da Estaca; Ip – Inércia da Secção 

da Estaca; λ - Rigidez Relativa 

𝑀,KL =
𝜆𝐿C[_K)K

2
×𝑉C (99) 

𝜆 =
𝐾4

4𝐸`𝐼`
Ã

 (100) 

Para uma estimativa da armadura de flexão e de esforço transverso nas estacas determinou-se uma 

secção retangular equivalente à secção circular (Figura 41), cujas dimensões são de 1,08 x 1,20 m e 

1,35x1,2m de largura e altura, respetivamente para os pilares tipo dos viadutos e das torres. 

 
Figura 41 – Secção retangular equivalente [25] 

 
Dimensionando para a estaca mais esforçada, obtém-se uma armadura de flexão de 75,36 cm2 - 24φ20 

para as fundações do viaduto e de 117,84 cm2 - 24φ25 para as fundações da zona atirantada  

distribuídos pelo perímetro da secção circular e 15,80 cm2/m - φ10//0,10 (2 ramos) de armadura de 

esforço transverso para toda a ponte. 

Verificação dos maciços de encabeçamento – Estes maciços são verificados determinando uma 

armadura de tração a dispor ao longo dos eixos das fibras tracionadas segundo um modelo de 

encaminhamento de cargas pelo princípio do modelo de escoras e tirantes entre a base do pilar e o 

topo das estacas. O método de dimensionamento deste elemento passa por calcular a força de tração 

na estaca mais comprimida e distribuir igual armadura no restante maciço. Considerando, para cada 

pilar, a combinação mais desfavorável, obtiveram-se os seguintes valores de esforços de compressão 

nas estacas presentes na Tabela 75. O modelo de escoras e tirantes considerado para o 

dimensionamento dos maciços é definido de forma genérica na Figura 42. Na Tabela 76 apresenta-se 

os valores obtidos para o equilíbrio de forças neste modelo bem como as armaduras adotadas. 
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Figura 42 – Modelo de escoras e tirantes 

 
Tabela 75 – Solução A –Estacas mais comprimidas dos pilares 

Alinhamentos de Pilares 
Pilar P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

N [kN] 3507 3751 4123 2925 11108 11670 3332 4856 4299 4136 3732 

Tabela 76 – Solução A - Esforços e armaduras dos maciços dos pilares 

Alinhamentos de Pilares 
Pilar  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Fc [kN] 5421 5797 6374 4521 33336 35022 5150 7506 6644 6393 5769 
FT,Total [kN] 4134 4421 4860 3448 31431 33021 3927 5724 5067 4875 4399 
FT,L [kN] 3994 4272 4696 3331 13494 14177 3794 5531 4896 4711 4251 
FT,T [kN] 1065 1139 1252 888 28387 29823 1012 1475 1305 1256 1134 

ASL, adopt [cm2] 
117,84 333,88 117,84 

2*φ25//0,10 2*φ25//0,05 2*φ25//0,10 

AST, adopt [cm2] 
31,40 687,40 31,40 

φ16//0,15 2*φ25//0,05 φ16//0,15 
Fc- Força de Compressão na Biela; FT,Total – Projeção Horizontal de Fc; FT,L – Força de Tração na direção longitudinal; FT,T – Força 

de Tração na direção Transversal 

 

8.2 SOLUÇÃO B 
A verificação aos ELU da solução mista apenas difere na análise do tabuleiro já que os restantes 

elementos, embora com valores de esforços diferentes, são idênticos à solução de betão e, portanto, 

são do mesmo tipo os modelos de cálculo e as verificações de segurança. 

 

8.2.1 Tabuleiro dos Viadutos e Ponte de Tirantes – Verificação Transversal 
Sendo a solução mista constituída por um perfil metálico estrutural e uma laje de betão, a segurança 

aos ELU passa por verificar a resistência do perfil metálico às ações longitudinais atuantes e armar a 

laje quer para as ações longitudinais quer para as transversais que atuam sobre a mesma. 

A Tabela 77 apresenta os momentos nas secções condicionantes da laje e a Tabela 78 a armadura 

adotada para a mesma. A pormenorização das armaduras da laje é apresentada no 

Anexo  B  –  Desenho nº2. 

Tabela 77 – Solução B – Momentos transversais atuantes nas secções condicionantes da laje 

Secção MCP [kN.m/m] MUDL [kN.m/m] MVT [kN.m/m] 
Encastramento da Laje -6,64 -3,88 -155,18 

Meio vão da Laje 1,86 2,58 83,56 
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Tabela 78 – Solução B – Armadura transversal adotada 

Secção MEd [kN.m/m] AS, adopt [cm2/m] MRd [kN.m/m] 
Encastramento da Laje -223,70 φ12//0,15 7,53 288,39 

Meio vão da Laje 118,80 φ10//0,20 3,95 151,21 

 
8.2.2 Tabuleiro dos Viadutos e Ponte de Tirantes – Verificação Longitudinal 
Em relação à laje a Tabela 79 apresenta os momentos fletores nas secções condicionantes da laje e 

a Tabela 80 a armadura adotada para a mesma. A pormenorização das armaduras da laje pode ser 

consultada no Anexo B – Desenho nº2. 

Tabela 79 – Solução B – Momentos longitudinais atuantes nas secções condicionantes da laje 

Secção MCP [kN.m/m] MUDL [kN.m/m] MVT [kN.m/m] 
Encastramento da Laje -9,23 -10,01 -108,92 

Meio vão da Laje 4,66 4,92 52,12 

Tabela 80 – Solução B – Armadura longitudinal adotada 

Secção MEd [kN.m/m] AS, adopt [cm2/m] MRd [kN.m/m] 
Encastramento da Laje -173,02 φ16//0,10 20,1 192,36 

Meio vão da Laje 83,30 φ12//0,125 9,04 86,51 

Em relação ao perfil metálico a Tabela 81 apresenta os momentos fletores nas secções condicionantes 

para o cálculo dos quais foi considerada a possibilidade de ocorrerem nas vigas centrais ou periféricas, 

sendo a verificação feita para o caso mais condicionante. 

Tabela 81 – Solução B – Esforços atuantes nas secções de apoio e vão condicionantes 

Secção NEd [kN] MEd [kN.m] 

Viaduto 
Apoio 904 -15281 
Vão -1060 12386 

Tirantes 
Pilar-Torre 5 -1956 -13372 
Pilar-Torre 6 -7189 -4132 
Vão Central -2096 9539 

Na ponte de tirantes são analisadas as duas torres pois pretende-se analisar a combinação de esforço 

axial mais elevado com um momento fletor atuante menor (Torre 5) e um esforço axial mais reduzido 

com um momento atuante mais elevado (Torre 6). Em relação ao esforço transverso o valor mais 

elevado é de 2471 kN num apoio da zona do viaduto, bastante inferior ao esforço transverso resistente 

das almas, 4544 kN. 

A verificação de segurança é realizada calculando as extensões e correspondentes distribuições de 

tensões ao nível de cada uma das secções transversais. Observam-se tensões no aço e no betão 

armado respetivamente inferiores a fy=335MPa nas vigas de aço e muito abaixo de fcd=26,7MPa e 

fyd=435MPa do betão e armaduras das lajes. No Anexo F – Solução Mista – Diagramas de Extensões 
e Tensões são apresentados os diagramas de extensões e respetivas tensões para cada uma das 

secções do tabuleiro mencionadas. 

 
8.2.3 Verificação dos Tirantes 
A verificação dos tirantes segue a mesma metodologia adotada para a verificação da solução de betão. 

Na Figura 43 observa-se que a máxima tensão nos tirantes não ultrapassa o limite máximo de 0.7Fgut. 
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Figura 43 – Solução B – Verificação dos tirantes aos ELU 

 
8.2.4 Pilares e Torres 
A verificação aos ELU dos elementos verticais da solução mista segue exatamente a mesma 

metodologia adotada na solução de betão. Da comparação entre as diferentes combinações a ação 

com UDL+VT como ação variável principal é uma vez mais a combinação mais condicionante para 

qualquer um dos elementos verticais. 

As Tabelas 82 e 83 apresentam os esforços para as direções longitudinal e transversal, 

respetivamente, calculados para a combinação UDL+VT. A pormenorização das armaduras de flexão 

e de esforço transverso dos pilares são apresentadas no Anexo B – Desenho nº2. As Tabelas 84 e 

85 apresentam os esforços atuantes e resistentes, bem como a armadura adotada na direção 

longitudinal e transversal. 

Tabela 82 – Solução B – Esforços e armaduras de flexão para a direção longitudinal 

Pilar Nb [kN] Mb,L [kN.m] AS, necessária [cm2] AS, adopt [cm2] 
P1 -8718 0 252,00 56φ25 274,96 
P2 -9227 0 252,00 56φ25 274,96 
P3 -9855 0 252,00 56φ25 274,96 
P4 -6202 0 252,00 56φ25 274,96 
P5 -48478 -12460 1260,00 160φ32 1286,4 

PT5 -38351 -8010 210,00 48φ25 235,68 
P6 -48603 -40870 1260,00 160φ32 1286,4 

PT6 -38471 -26727 210,00 48φ25 235,68 
P7 -6652 0 252,00 56φ25 274,96 
P8 -10620 0 252,00 56φ25 274,96 
P9 -9804 0 252,00 56φ25 274,96 

P10 -9824 0 252,00 56φ25 274,96 
P11 -8969 0 252,00 56φ25 274,96 
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Tabela 83 – Solução B – Esforços e armaduras de flexão para a direção transversal 

Pilar Nb [kN] Mb,T [kN.m] AS, necessária [cm2] AS, adopt [cm2] 
P1 -8718 330 252,00 52φ25 255,32 
P2 -9227 488 252,00 52φ25 255,32 
P3 -9855 327 252,00 52φ25 255,32 
P4 -6202 2449 252,00 52φ25 255,32 
P5 -48478 -6 1260,00 160φ32 1286,4 

PT5 -38351 -4 804,60 44φ25 216,04 
P6 -48603 -6 1260,00 160φ32 1286,4 

PT6 -38471 -4 804,60 44φ25 216,04 
P7 -6652 3111 252,00 52φ25 255,32 
P8 -10620 622 252,00 52φ25 255,32 
P9 -9804 802 252,00 52φ25 255,32 

P10 -9824 713 252,00 52φ25 255,32 
P11 -8969 526 252,00 52φ25 255,32 

Tabela 84 – Solução B – Esforços e armaduras de esforço transverso para a direção longitudinal 

Pilar MRd,L [kN.m] VSd,L [kN] AS, necessária [cm2/m] AS, adopt [cm2/m]  σc [MPa]  σc,max [MPa] 
P1 16446 4276 39,78 8R φ12//0,2 45,20 3,08 

10,56 

P2 16446 3289 30,60 8R φ12//0,2 45,20 2,37 
P3 16446 2741 25,50 8R φ12//0,2 45,20 1,98 
P4 16446 2251 24,54 8R φ12//0,2 45,20 1,62 
P5 186677 18959 72,69 14R φ12//0,2 79,10 2,63 

PT5 30280 1697 8,76 8R φ12//0,2 45,20 1,46 
P6 186677 18959 72,69 14R φ12//0,2 79,10 2,63 

PT6 30280 1697 8,76 8R φ12//0,2 45,20 1,46 
P7 16446 1710 24,54 8R φ12//0,2 45,20 1,23 
P8 16446 1657 24,54 8R φ12//0,2 45,20 1,19 
P9 16446 1892 24,54 8R φ12//0,2 45,20 1,36 

P10 16446 2138 24,54 8R φ12//0,2 45,20 1,54 
P11 16446 2672 24,86 8R φ12//0,2 45,20 1,93 

Tabela 85 – Solução B – Esforços e armaduras de esforço transverso para a direção transversal 

Pilar MRd,L [kN.m] VSd,T [kN] AS, necessária [cm2/m] AS, adopt [cm2/m]  σc [MPa]  σc,max [MPa] 
P1 29432 7652 36,94 8R φ12//0,2 45,20 5,34 

10,56 

P2 29432 5886 28,41 8R φ12//0,2 45,20 4,11 

P3 29432 4905 23,68 8R φ12//0,2 45,20 3,42 

P4 29432 4028 19,44 8R φ12//0,2 45,20 2,81 

P5 326573 33168 72,69 14R φ12//0,2 79,10 4,51 

PT5 7857 440 30,67 8R φ12//0,2 45,20 0,42 

P6 326573 33168 72,69 14R φ12//0,2 79,10 4,51 

PT6 7857 440 30,67 8R φ12//0,2 45,20 0,42 

P7 29432 3061 14,77 8R φ12//0,2 45,20 2,14 

P8 29432 2966 14,32 8R φ12//0,2 45,20 2,07 

P9 29432 3386 16,34 8R φ12//0,2 45,20 2,36 

P10 29432 3826 18,47 8R φ12//0,2 45,20 2,67 

P11 29432 4783 23,08 8R φ12//0,2 45,20 3,34 

 
8.2.5 Fundações 
A verificação das segue a mesma metodologia adotada para a verificação da solução de betão. Verifica-

se a capacidade resistente das estacas à compressão definindo-se uma armadura de flexão e esforço 

transverso, por fim, verifica-se os maciços de encabeçamento. 
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Verificação da compressão nas estacas – A solução adotada, em termos de maciço e número de 

estacas, já foi descrita na secção 3.3.3 Tabela 5. De seguida, na Tabela 86 e 87, apresentam-se os 

esforços da fundação de cada pilar de cada alinhamento para a estaca mais comprimida e para a 

estacas menos comprimida. As Tabelas 88 e 89 apresentam os esforços para os mesmos elementos, 

para a ação sísmica, condicionante apenas para a zona da ponte atirantada. 

Tabela 86 – Solução B – Esforços nas estacas dos pilares do viaduto para AC1-C1 

Alinhamentos de Pilares 
Pilar  P1 P2 P3 P4 P7 P8 P9 P10 P11 

Rei [kN] 5089 5089 5089 5089 5089 5655 5089 5089 5089 
Estaca Mais Comprimida [kN] -4010 -4447 -4679 -4182 -4628 -5324 -4999 -4899 -4469 

Estaca Menos Comprimida [kN] -1761 -1550 -1570 -467 -212 -1257 -1245 -1359 -1429 

Tabela 87 – Solução B – Esforços nas estacas dos pilares das torres para AC1-C1 

Alinhamentos de Pilares 
Pilar  P5 P6 

Rei [kN] 7952 7952 
Estaca Mais Comprimida [kN] -5717 -6755 

Estaca Menos Comprimida [kN] -3222 -2313 

Tabela 88 – Solução B – Esforços nas estacas dos pilares do viaduto para a ação sísmica 

Alinhamentos de Pilares 
Pilar  P1 P2 P3 P4 P7 P8 P9 P10 P11 

Rei [kN] 5089 5089 5089 5089 5089 5655 5089 5089 5089 
Estaca Mais Comprimida [kN] -2305 -2623 -2813 -2079 -2451 -3564 -3082 -2994 -2512 

Estaca Menos Comprimida [kN] -1903 -1779 -1770 -1152 -935 -1299 -1527 -1632 -1831 

Tabela 89 – Solução B – Esforços nas estacas dos pilares das torres para a ação sísmica 

Alinhamentos de Pilares 
Pilar  P5 P6 

Rei [kN] 7952 7952 
Estaca Mais Comprimida [kN] -6540 -6615 

Estaca Menos Comprimida [kN] -558 -483 
 

Comparando os esforços normais nas estacas com o valor resistente de 5089 KN, conclui-se que todas 

as estacas à exceção do P8 verificam a segurança à compressão, para garantir a verificação foi 

considerado um comprimento maior da estaca, já descrito na secção 3.3.3. Analisando as estacas 

menos comprimidas verifica-se que nenhuma das estacas está à tração, mesmo para a ação sísmica. 

Flexão e esforço transverso nas estacas – A Tabela 90 resume o cálculo do momento fletor máximo 

na estaca que ocorre no topo da mesma assumindo um modelo de uma viga com rotações bloqueadas 

no topo, inserida em meio elástico. 

Tabela 90 – Solução B – Momento fletor máximo nas estacas dos pilares 
Alinhamentos de Pilares 

Pilar  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 
Ve [kN] 114 190 198 152 590 606 157 207 197 197 186 

KS [MPa] 40 
Ep [GPa] 33 

Ip [m4] 0,102 0,249 0,102 
λ 0,23 0,19 0,23 
λL 3,27 2,80 3,62 3,50 2,80 2,80 2,80 3,27 3,27 2,80 2,80 

MMax [kN.m] 187 266 358 266 827 849 221 339 322 276 261 
 

Dimensionando para a estaca mais esforçada, obtém-se uma armadura de flexão de 75,36 cm2 - 24φ20 

para as fundações do viaduto e de 117,84 cm2 - 24φ25 para as fundações da zona atirantada  
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distribuídos pelo perímetro da secção circular e 15,80 cm2/m - φ10//0,10 (2 ramos) de armadura de 

esforço transverso ao longo do fuste da estaca. 

Verificação dos maciços de encabeçamento – Considerando, para cada pilar, a combinação mais 

desfavorável, obtiveram-se os seguintes valores de esforços de compressão nas estacas, presentes 

na Tabela 91. A Tabela 92 apresenta os valores obtidos para o equilíbrio de forças do modelo de 

escoras e tirantes bem como as armaduras adotadas. 

Tabela 91 – Solução B – Estacas mais comprimidas dos pilares 

Alinhamentos de Pilares 
Pilar  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

N [kN] 3463 3673 3870 3164 7199 7378 3456 4316 4041 3990 3652 
 

Tabela 92 – Solução B – Esforços e armaduras dos maciços dos pilares 

Alinhamentos de Pilares 
Pilar P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Fc [kN] 5353 5677 5982 4891   5342 6672 6246 6167 5646 
FT,Total [kN] 4082 4329 4562 3729   4073 5088 4763 4703 4305 
FT,L [kN] 3944 4183 4408 3604   3936 4916 4602 4544 4160 
FT,T [kN] 1052 1115 1175 961   1050 1311 1227 1212 1109 

ASL, adopt [cm2] 
98,20 333,88 98,20 

2*φ25//0,10 2*φ25//0,05 2*φ25//0,10 

AST, adopt [cm2] 
31,40 687,40 31,40 

φ16//0,15 2*φ25//0,05 φ16//0,15 
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9 DIMENSIONAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS ENCONTROS, 
APARELHOS DE APOIO E JUNTAS DE DILATAÇÃO 

A verificação de segurança dos encontros compreende a verificação da combinação sísmica, 

enunciada na secção 5.4 para os estados limites últimos de flexão e esforço transverso. Apenas o 

encontro poente é verificado, visto que é o mais esforçado de ambos os encontros (que são 

geometricamente iguais). As verificações são efetuadas para a secção de base de cada gigante, que 

corresponde à secção mais condicionante e esforçada do mesmo. 

9.1 SOLUÇÃO A 
A força longitudinal transmitida aos encontros da solução de betão é limitada pelos aparelhos 

óleodinâmicos instalados, que no caso do encontro poente é de 9272 kN. 

9.1.1 Estados Limites Últimos 
Na Tabela 93 apresentam-se os esforços atuantes e a armadura de flexão adotada, em cada direção, 

em cada gigante. Dada o baixo valor do momento fletor na direção transversal, dispensa-se a 

verificação da flexão desviada. Na Tabela 94 apresentam-se os esforços atuantes, a armadura de 

esforço transverso adotada e a verificação das bielas comprimidas, em cada montante. A 

pormenorização das armaduras dos encontros é representada na Figura 44. 

Tabela 93 – Solução A – Esforços e armaduras de flexão dos gigantes 

Gigantes 
 G1 G2 G3 G4 G5 

Nb [KN] 429 2396 470 2396 429 
Mb,T [KN.m] 140 140 140 140 140 
Mb,L [KN.m] 6027 6027 6027 6027 6027 

AST, adopt [cm2] 
87,98 

4φ25 + 34φ16 

ASL, adopt [cm2] 
209,04 
26φ32 

Tabela 94 – Solução A – Esforços e armaduras de esforço transverso dos gigantes 

Gigantes 
 G1 G2 G3 G4 G5 

Vb,T [KN] 43 43 43 43 43 
Vb,L [KN] 1854 1854 1854 1854 1854 

AST, adopt [cm2/m] 
30,67 

8R φ10//0,20 

ASL, adopt [cm2/m] 
7,90 

2R φ10//0,20 
 σc,T [MPa] 0,10 
 σc,L [MPa] 3,73 

 σc, max [MPa] 10,56 
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Figura 44 – Solução A – Pormenorização das armaduras dos encontros 

 
9.1.2 Fundações 
A verificação das fundações do encontro segue a mesma metodologia adotada para a verificação da 

das fundações dos pilares. Verifica-se a capacidade resistente das estacas à compressão definindo 

uma armadura de flexão e esforço transverso, por fim, verifica-se os maciços de encabeçamento. 

Verificação da compressão nas estacas – A solução adotada, em termos de maciço e número de 

estacas, já foi descrita na secção 3.3.4.1. De seguida, na Tabela 95, apresentam-se os esforços da 

fundação de cada gigante para a ação sísmica. Comparando os esforços normais nas estacas com o 

valor resistente de 5655 KN, conclui-se que todas verificam a segurança à compressão. Analisando as 

estacas menos comprimidas verifica-se que nos gigantes G1, G2 e G3 as mesmas estão sob tração, 

contudo, com um valor muito baixo, pelo que a segurança está verificada. 

Tabela 95 – Solução A – Esforços nas estacas dos gigantes para a ação sísmica 

Gigantes 
 G1 G2 G3 G4 G5 

Rei [KN] 5655 5655 5655 5655 5655 
Estaca Mais Comprimida [KN] -4462 -5445 -4482 -5445 -4462 

Estaca Menos Comprimida [KN] 406 -578 385 -578 406 

Flexão e esforço transverso nas estacas – A Tabela 96 resume o cálculo do momento fletor máximo 

na estaca que ocorre no topo da mesma assumindo um modelo de uma viga com rotações bloqueadas 

no topo, inserida em meio elástico. Para uma estimativa de cálculo da armadura de flexão e de esforço 

transverso nas estacas determinou-se uma secção retangular equivalente à secção circular, cujas 

dimensões são de 1,08 m de largura por 1,20 m de altura. Dimensionando para a estaca mais 

esforçada, obtém-se uma armadura de flexão de 98,2 cm2 - 20 φ 25 mm distribuídos pelo perímetro da 

secção circular e 15,8 cm2/m - φ10//0,10 (2 ramos) ao longo do fuste da estaca. 

Tabela 96 – Solução A – Momento fletor máximo nas estacas dos gigantes 

Gigantes 
Pilar  G1 G2 G3 G4 G5 

Ve [kN] 927 
KS [MPa] 40 
Ep [GPa] 33 

Ip [m4] 0,102 
λ 0,23 
λL 3,62 

MMax [kN.m] 1678 
 

Verificação dos maciços de encabeçamento - Os maciços são verificados determinando uma 

armadura de tração a dispor ao longo dos eixos das fibras tracionadas segundo um modelo de 

encaminhamento de cargas pelo princípio do modelo de escoras e tirantes entre a base do gigante e o 
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topo das estacas. Considerando, para cada gigante, a estaca mais comprimida, obtêm-se os seguintes 

valores de esforços de compressão nas estacas apresentadas na Tabela 97. A Figura 45. Apresenta 

o modelo de escoras e tirantes para o dimensionamento dos maciços. 

Tabela 97 – Solução A – Estacas mais comprimidas dos gigantes 
Gigantes 

 G1 G2 G3 G4 G5 
N [kN] 4462 5445 4482 5445 4462 

 

 

Figura 45 – Modelos de escoras e tirantes para os maciços dos encontros 

A Tabela 98 apresenta os valores obtidos para o equilíbrio de forças do modelo de escoras e tirantes 

bem como as armaduras adotadas. Dimensionando a armadura para resistir à força mais elevada de 

tração obtém-se 131,88 cm2 a distribuir longitudinalmente (duas camadas de Φ20//0,10). Esta 

armadura é distribuída sobre cada alinhamento de estacas em planta numa largura de 2,20 m. 

Tabela 98 – Solução A – Esforços e armaduras dos maciços dos gigantes 

Gigantes 
 G1 G2 G3 G4 G5 

Fc [kN] 5621 6422 5286 6422 5621 
FT [kN] 2789 3403 2801 3403 2789 

ASL, adopt [cm2] 
131,88 

2*φ20//0,10 
Fc. - Força de Compressão na Biela; FT – Força de Tração 

9.2 SOLUÇÃO B 

9.2.1 Estados Limites Últimos 
Na Tabela 99 apresentam-se os esforços atuantes e a armadura de flexão adotada, em cada direção, 

em cada gigante. Dada o baixo valor do momento fletor na direção transversal, dispensa-se a 

verificação da flexão desviada. 

Tabela 99 – Solução B – Esforços e armaduras de flexão dos gigantes 
Gigantes 

 G1 G2 G3 G4 
Nb [kN] 495 1706 1706 495 

Mb,T [kN.m] 311 311 311 311 
Mb,L [kN.m] 2792 2792 2792 2792 

AST, adopt [cm2] 
87,98 

4φ25 + 34φ16 

AST, adopt [cm2] 
88,38 
18φ25 

Na Tabela 100 apresentam-se os esforços atuantes, a armadura de esforço transverso adotada e a 

verificação das bielas comprimidas, em cada gigante. A pormenorização das armaduras dos encontros 

é representada na Figura 46. 
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Tabela 100 – Solução B – Esforços e armaduras de esforço transverso dos gigantes 

Gigantes 
 G1 G2 G3 G4 

Vb,T [kN] 96 96 96 96 
Vb,L [kN] 859 859 859 859 

AST, adopt [cm2/m] 30,67 
8R φ10//0,20 

AST, adopt [cm2/m] 5,00 
2R φ8//0,20 

 σc,T [MPa] 0,22 
 σc,L [MPa] 1,73 

 σc, max [MPa] 10,56 

 

 

Figura 46 – Solução B – Pormenorização das armaduras dos encontros 

 
9.2.2 Fundações 
A verificação das fundações do encontro segue a mesma metodologia adotada para a verificação da 

das fundações dos pilares. Verifica-se a capacidade resistente das estacas à compressão armando-a 

para a flexão e esforço transverso, por fim, verifica-se os maciços de encabeçamento. 

Verificação da compressão nas estacas – A solução adotada, em termos de maciço e número de 

estacas, já foi descrita na secção 3.3.4.2. De seguida, na Tabela 101, apresentam-se os esforços da 

fundação de cada gigante para a ação sísmica. 

Tabela 101 – Solução B – Esforços nas estacas dos gigantes para a ação sísmica 

Gigantes 
 G1 G2 G3 G4 

Rei [kN] 5089 5089 5089 5089 
Estaca Mais Comprimida [kN] -3642 -4248 -4248 -3642 

Estaca Menos Comprimida [kN] -1387 -1992 -1992 -1992 
 

Comparando os esforços normais nas estacas com o valor resistente de 5089 kN, conclui-se que todas 

verificam a segurança à compressão. Analisando as estacas menos comprimidas verifica-se que 

nenhuma das estacas está sob tração. 

Flexão e esforço transverso nas estacas – A Tabela 102 resume o cálculo do momento fletor máximo 

na estaca que ocorre no topo da mesma assumindo um modelo de uma viga com rotações bloqueadas 

no topo, inserida em meio elástico. Para uma estimativa de cálculo da armadura de flexão e de esforço 

transverso nas estacas determinou-se uma secção retangular equivalente à secção circular, cujas 

dimensões são de 1,08 m de largura por 1,20 m de altura. 

Dimensionando para a estaca mais esforçada, obtém-se uma armadura de flexão de 68,74 cm2 - 14 

varões de 25 mm de diâmetro distribuídos pelo perímetro da secção circular e 15,8 cm2/m - φ10//0,10 

(2 ramos) ao longo do fuste da estaca. 
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Tabela 102 – Solução B – Momento fletor máximo nas estacas dos gigantes 

Gigantes 
 G1 G2 G3 G4 

Ve [kN] 430 
KS [MPa] 40 
Ep [GPa] 33 

Ip [m4] 0,102 
λ 0,23 
λL 3,50 

MMax [kN.m] 753 

 

Verificação dos maciços de encabeçamento – Considerando, para cada gigante, a estaca mais 

comprimida, obtêm-se os seguintes valores de esforços de compressão apresentados na Tabela 103. 

A Tabela 104 apresenta os valores obtidos para o equilíbrio de forças do modelo de escoras e tirantes 

bem como as armaduras adotadas. 

Tabela 103 – Solução B – Estacas mais comprimidas dos gigantes 

Gigantes 
 G1 G2 G3 G4 

N [KN] 3642 4248 4248 3642 
 

Tabela 104 – Solução B – Esforços e armaduras dos maciços dos gigantes 

Gigantes 
Pilar  G1 G2 G3 G4 

Fc [KN] 4295 5009 5009 4295 
FT [KN] 2276 2655 2655 2276 

ASL, adopt [cm2] 
62,80 

2*φ20//0,10 
 

Dimensionando a armadura para resistir à força mais elevada de tração obtém-se um total de 62,80 

cm2 a distribuir longitudinalmente (duas camadas de Φ20//0,10). Esta armadura deve ser distribuída 

sobre cada alinhamento de estacas em planta, na direção longitudinal, numa largura de 1,10. 

 

9.3 APARELHOS DE APOIO E JUNTAS DE DILATAÇÃO 
Para o dimensionamento e verificação dos aparelhos de apoio, é necessário ter em consideração as 

reações nos apoios, para cada direção, e ainda o deslocamento permitido, também para cada direção, 

para a combinação rara de ações. As juntas de dilatação por sua vez são dimensionadas tendo em 

conta a máxima compressão (δ-) devido à ação do sismo com a temperatura uniforme positiva e a 

máxima tração (δ+) devido à ação do sismo, temperatura uniforme negativa e retração. 

 

9.3.1 Solução A 
Os encontros e os pilares contam com 4 e 2 aparelhos de apoio, respetivamente. A Tabela 105 reúne 

as forças atuantes e os máximos deslocamentos longitudinais que ocorrem em cada aparelho de apoio 

bem como a força resistente e o deslocamento máximo admissível necessários para os mesmos. 
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Tabela 105 – Solução A – Aparelhos de apoio nos pilares 

Localização VSd [kN] HSd [kN] δMáx [mm] VRd [kN] HRd [kN] δAdm [mm] 

Viaduto 
Nascente 

E Nascente 1021 2319 210 1500 2700 250 
P1 10904 18 199 12000 100 210 
P2 11490 61 181 13000 100 200 
P3 12587 108 164 15000 150 200 
P4 7949 31 147 9000 100 200 

Viaduto 
Poente 

P7 8058 1303 114 9000 1500 150 
P8 13154 1405 114 15000 1600 150 
P9 11847 1375 148 13000 1600 200 

P10 12118 807 164 14000 1000 200 
P11 11112 254 181 13000 300 200 

E Poente 1031 2372 199 1500 2700 250 
No que diz respeito aos aparelhos de apoio dos pilares das torres, utilizam-se HDRB’s com a 

capacidade resistente e os deslocamentos máximos admissíveis necessários apresentados na Tabela 
106. A Tabela 107 apresenta a verificação da segurança para as juntas de dilatação 

Tabela 106 – Solução A – Aparelhos de apoio nos pilares das torres 

Localização VSd [kN] HSd [kN] δMáx [mm] VRd [kN] HRd [kN] δAdm [mm] 
Ponte de 
Tirantes 

P5 3209 4647 114 3500 5000 150 
P6 3214 6253 114 3500 7000 150 

Tabela 107 – Solução A – Juntas de dilatação 
Localização δ+

Máx [mm] δ-
Máx [mm] δ+

Adm [mm] δ-
Adm [mm] 

E Nascente 212 -79 240 -100 
E Poente 231 -83 240 -100 

9.3.2 Solução B 
Os encontros e os pilares contam com 4 e 2 aparelhos de apoio, respetivamente. A Tabela 108 resume 

as forças atuantes e os máximos deslocamentos longitudinais que ocorrem em cada aparelho de apoio 

bem como a força resistente e o deslocamento máximo admissível necessários. 

Tabela 108 – Solução B – Aparelhos de apoio nos pilares 

Localização VSd [kN] HSd [kN] δMáx [mm] VRd [kN] HRd [kN] δAdm [mm] 

Viaduto 
Nascente 

E Nascente 602 913 138 700 1100 160 
P1 6518 278 129 7500 300 150 
P2 6900 453 113 8000 600 130 
P3 7367 469 96 8500 600 110 
P4 4633 344 77 5500 400 90 

Viaduto 
Poente 

P7 4966 478 57 6000 600 70 
P8 7934 730 59 9000 900 70 
P9 7326 487 79 8500 600 90 

P10 7343 481 98 8500 600 110 
P11 6704 299 114 8000 200 130 

E Poente 603 954 129 700 1100 150 
Nos aparelhos de apoio dos pilares das torres, utilizam-se HDRB’s com a capacidade resistente e os 

deslocamentos máximos admissíveis necessários apresentada na Tabela 109. A Tabela 110 apresenta 

as especificações para as juntas de dilatação 

Tabela 109 – Solução B– Aparelhos de apoio nos pilares das torres 

Localização VSd [kN] HSd [kN] δMáx [mm] VRd [kN] HRd [kN] δAdm [mm] 
Ponte de 
Tirantes 

P5 1043 2323 57 1200 2600 70 
P6 1045 3127 59 1200 3500 70 

Tabela 110 – Solução B – Juntas de dilatação 

Localização δ+
Máx [mm] δ-

Máx [mm] δ+
Adm [mm] δ-

Adm [mm] 
E Nascente 119 -30 180 -50 
E Poente 136 -36 180 -50 
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10 CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS DO PROJETO 
10.1 CONCLUSÕES 
Na presente dissertação projetou-se a nível de projeto base uma ponte rodoviária com duas soluções 

de tabuleiro, uma de betão armado pré-esforçado e outra mista aço-betão, comparando não só o seu 

funcionamento a nível estrutural como também a sua viabilidade económica. A solução consiste numa 

estrutura constituída por dois viadutos e uma ponte de tirantes, perfazendo um comprimento total de 

494 m. 

Os métodos construtivos adotados dependeram da altura da rasante ao terreno e da solução do 

tabuleiro. Nas zonas dos vãos correntes dos viadutos, uma vez que a altura máxima é de cerca de 

20 m utiliza-se no tabuleiro em betão a construção por cimbre ao solo, com betonagem e pré-esforço 

tramo a tramo, e na zona dos tirantes, tendo em conta a tipologia da estrutura, utiliza-se a técnica 

construtiva dos avanços sucessivos. Em relação ao tabuleiro misto, utiliza-se o lançamento incremental 

da estrutura metálica, seguido da execução da laje in-situ ou com recurso a pré-lajes. 

No âmbito do projeto base é realizado o dimensionamento geral das soluções, quantificam-se as ações, 

definem-se os critérios gerais de dimensionamento e apresentam-se as principais verificações da 

estrutura. As soluções são definidas nas peças desenhadas incluídas nos Anexos A e B. 
Da realização desta dissertação destacam-se as seguintes conclusões gerais:  
• As alterações relativamente ao estudo prévio, que passam pela eliminação dos pilares de transição 

e juntas de dilatação associadas, passando a estrutura funcionar como um todo e não como três 

estruturas em separado, permitem não só eliminar as reações negativas que se verificavam nos 

pilares de transição como também melhorar consideravelmente o comportamento dinâmico da 

estrutura; 

• Esta opção reduz também a deformabilidade que se registava no tramo central atirantado; 

• A opção por encontros móveis e um tabuleiro contínuo apoiado em pilares que permitem o 

movimento longitudinal do tabuleiro implica juntas de dilatação maiores nos encontros e no caso 

da solução de betão torna mais complexo o traçado dos cabos de pré-esforço; 

• O dimensionamento dos pilares e encontros é condicionado não só pelas cargas verticais 

transmitidas pelo tabuleiro, mas também pela ação sísmica; A opção de dois encontros móveis 

afigura-se como a mais favorável, contudo, a solução de betão ao mobilizar mais massa gera 

esforços mais elevados e para um melhor o controlo das forças sísmicas transmitidas aos mesmos 

e dos deslocamentos longitudinais registados no caso de uma ação sísmica de projeto, adota-se 

uma solução com aparelhos de amortecimento sísmico em ambos os encontros. 

• O dimensionamento dos tirantes foi realizado para que em ambas as soluções de tabuleiro as 

forças máximas em serviço estejam abaixo de 0,5Fgut e nos estados limites últimos 0,7Fgut; 

• Em relação ao comportamento dinâmico da estrutura é de referir que a solução de betão apresenta 

frequências próprias dos primeiros modos de flexão e torção que permitem antever um 

comportamento adequado em serviço; contudo, a solução mista apresenta um primeiro modo de 

vibração de torção com frequência relativamente baixa (0,26 Hz), que permite antever alguma 

sensibilidade do vão central tabuleiro para ações excêntricas.  
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• Em relação à solução de betão, a adoção de um nível elevado de pré-esforço longitudinal no 

tabuleiro em conjunto com a compressão introduzida pelos tirantes permite reduzir a armadura 

necessária à mínima exceção feita à secção do tramo central do tabuleiro. 

• A solução mista é condicionada pelas secções sobre os apoios interiores, sendo a resistência 

determinada pela máxima tensão no aço do banzo inferior, contudo todas as secções verificam a 

segurança com uma boa margem. 

• As secções de vão do tabuleiro misto possuem uma elevada reserva de resistência em relação 

aos momentos fletores de dimensionamento, assim, no projeto de execução poder-se-à encarar a 

possibilidade de otimizar as espessuras das chapas nestas secções, o que permitirá reduzir a 

quantidade de aço estrutural total. 

Foi realizada uma medição das principais quantidades de materiais estruturais para cada uma das 

soluções (Anexo G). Utilizando custos unitários correntes deste tipo de obras obteve-se uma estimativa 

de custo total da solução de betão de 5.740.000€, o que corresponde a um índice de 595€/m2 de área 

em planta de tabuleiro. Deste valor, só 17% corresponde ao custo do tabuleiro. 

A estimativa de custo da solução mista conduziu a um custo total da obra de 7.8100.000€, o que 

corresponde a 809€/m2 de área em planta de tabuleiro (Anexo H); 35% do total corresponde ao custo 

do tabuleiro, o qual sobressai a percentagem de 31% correspondente ao custo do aço estrutural. 

Os custos associados aos processos construtivos do tabuleiro não foram considerados nestas 

estimativas, tendo em conta que eles dependem muito dos equipamentos disponíveis pelo 

adjudicatário. Este fator pode reduzir a diferença entre os custos totais das soluções. 

 

10.2 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
Tendo sido realizado um projeto base, são necessários, essencialmente, desenvolvimentos no domínio 

do cálculo e verificações de segurança da estrutura, na fase de Projeto de Execução. De seguida 

destacam-se os aspetos a ser desenvolvidos em fases mais avançadas do projeto: 

• Recolha de nova informação geotécnica complementar, com a realização de sondagens nas zonas 

onde se localizam os pilares, que permitam confirmar os parâmetros considerados para o cálculo 

da capacidade resistente das fundações indiretas;  

• No domínio da análise e verificação de segurança da solução mista, julga-se necessário efetuar 

as seguintes verificações adicionais: 

o Fadiga nas soldaduras, no aço estrutural e ligações metálicas;   

o Verificação de resistência das ligações metálicas, incluindo chapas de ligação; 

o Verificações da segurança dos reforços das almas no vão e nos apoios;  

o Verificação de segurança das carlingas transversais. 

• Verificações adicionais dos capiteis das torres; 

• Desenhos de faseamentos e pormenores construtivos necessários à fase de execução;   

Revisão dos preços unitários adotados no presente orçamento bem como uma estimativa dos preços 

referentes aos equipamentos necessários para a construção do tabuleiro. 
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ANEXOS 
ANEXO A – DESENHO Nº 1 – SOLUÇÃO DE BETÃO 
  



E1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 E2
Viaduto Nascente

88,0

92,7

86,0
84,7

83,183,582,9

86,5
88,2

89,5
91,0

92,7

100,6 100,6

km 0 + 000 km 0 + 133 km 0 + 325 km 0 + 494
Ponte de tirantes Viaduto Poente

36 2536 36 36 3646100

2,5%2%

Apoio Vão

2,5% 2%

Planta da obra de arte

Alçado da obra de arte com geotecnia

Dissertação de Mestrado

Dimensionamento geral -
Solução de Betão

João Francisco Mendes Ferreira
70720

Orientador: José Oliveira PedroUnidade [m]

Desenho nº

1

1,00 3,00 0,40 0,60

19,5

0,25

0,75 0,475 0,90

0,20

Betão betuminoso com 5 cm

0,25
0,55

1,10

E1

Perfil dos cabos de pré-esforço

10 cabos 0,6''-19

Armadura do tabuleiro do viaduto

Pré-esforço transversal da ponte de tirantes

5,0 6,5 7,8 9,5
12,8 12,5 10,0

8,0
11,3

12,9
12,8

76,9 76,7 77,2

72,4
71,2

62,6

71,2

67,8
69,4

70,7

75,7
77,4

Projecto Base

Tirante
Nº Cordões

T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12
61 61 55 55 55 55 55 55 55 55 61 61

T07 T08 T09 T10 T11 T12T01 T02 T03 T04 T05 T06

Armadura Tipo Pilar-Torre

Esc. 1:1000

Esc. 1:1000

1,30

Armadura do tabuleiro de tirantes

Φ10//0,10

Φ10//0,20

Φ12//0,10

Φ12//0,20

12Φ32

7 cabos 0,6''-19

10 cabos 0,6''-19

   Armadura Tipo Pilar-Viaduto

N cabos 6''-19

C30/37 XC4, Dmax 0.2 S3 

BETÃO
MATERIAIS

Tabuleiro

AÇO

Encontros

Tabuleiro

Encontro

3 cm

4 cm

 Eurocódigo

Pilares

Fundações

C30/37 XC4, Dmax 0.2 S3 

C30/37 XC4, Dmax 0.2 S3 

Pilares 3 cm

C30/37 XC4, Dmax 0.2 S3 

Encontros

Pilares

C30/37 XC4, Dmax 0.2 S3 

Fundações 5 cm

A500 NRArmaduras 

fp0,1k/fpuk 1670/1860

Alta Resistência - Pré-Esforço

fp0,1k/fpuk 1670/1860
Alta Resistência - Tirantes

cordões 0,6''S (1,5 cm2) 

Φbainha 102 mm

cordões 0,6''S (1,5 cm2) 

RECOBRIMENTOS

15 Φ1,5

6 Φ1,2 6 Φ1,2

6 Φ1,2 6 Φ1,2 6 Φ1,2
6 Φ1,2 6 Φ1,2 6 Φ1,2

6 Φ1,2
10 Φ1,2

0,251,003,003,75 0,25

0,75

Φ=0,9

Apoio Vão

Esc. 1:100

Esc. 1:100

Φ10//0,10

Φ10//0,20

Φ12//0,20

Φ12//0,20

44Φ32 10 cabos 0,6''-19

Apoio Vão

14Φ32

14Φ32

0,50 0,90 0,750,475

Tirante
Nº Cabos

T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12
4 5 5 6 7 7 7 6 5 5 4

Esc. 1:100

Esc. 1:500

Perfis Tipo
Esc. 1:100

Esc. 1:100 Esc. 1:100

   Armadura Tipo Pilar-Torre
Esc. 1:100

Total Armadura
Long:    2x80Φ32
Transv: 2x80Φ32

Total Cintas
Long:    Φ12//0,20 (14 ramos)
Transv: Φ12//0,20 (14 ramos)

Total Armadura
Long:    2x28Φ25
Transv: 2x26Φ25

Total Cintas
Long:    Φ12//0,20 (8 ramos)
Transv: Φ12//0,20 (8 ramos)

Total Armadura
Long:    2x50Φ32
Transv: 2x44Φ32

Total Cintas
Long:    Φ12//0,20 (8 ramos)
Transv: Φ12//0,20 (8 ramos)

Pormenor
Ancoragem de um Tirante

Esc. 1:250

Encontro
Esc. 1:200

M1 M2 M3 M4 M5

4,8 4,0 4,0 4,8

0,65

3,5

1,0

1,5

3
2

97,0

92,7

0,10

Aparelhos Oleodinâmicos
Fmax=2500KN

Φ=0,5    Estaca Pilar-Torre
Esc. 1:100

   Estaca Pilar-Viaduto
Esc. 1:100

   Estaca Encontro
Esc. 1:100

Total Armadura
      24Φ20

Total Cintas
    Φ10//0,10 (2 ramos)

Total Armadura
      20Φ25

Total Cintas
    Φ10//0,10 (2 ramos)

Total Armadura
     24Φ25

Total Cintas
    Φ10//0,10 (2 ramos)

2,0

0,1

82,9

62,6

15 Φ1,5

6,0

3,5

2,8

1,5

Comprimento de sobreposição e empalme   L=50ø

Dimensões

10 Φ1,2

36 463625

P1 P2 P3 P4 Torre 5

0,15 0,15 0,15 0,15

0,85 0,850,85

0,15

1,35 1,35 1,35

0,25 3,75 0,50 0,400,60 0,50

(A)

(S)

(A)

0,40

0,50

Laje com folga longitudinal de 10 cm
para deslocamento relativo
entre o tabuleiro e as torres

8,5 17,2 18,0 18,0 18,0 18,0 20,6 15,4 46 50

(S)

23,0

4,5

1,0
3,5

1,0
3,5

4,375 4,375
1,875

1,875

0,40 0,40 0,40 0,40

0,30

21,0

6,0

12,0
9,6

(A)

(S)

(A)

(S)

(A)

(S)

A2

6

21,0

7,0

Φ16//0,10

Φ16//0,10

J.B.J.B.J.B.

0,30
0,35

3,5

4,00

0,35

1,35



 

 85 

ANEXO B – DESENHO Nº 2 – SOLUÇÃO MISTA 
  



E1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 E2
Viaduto Nascente

100,6 100,6

km 0 + 000 km 0 + 133 km 0 + 325 km 0 + 494
Ponte de tirantes Viaduto Poente

25 36 36 36 2536 36 36 3646 46100

Planta da obra de arte

Dissertação de Mestrado

Dimensionamento geral -
Solução Mista

João Francisco Mendes Ferreira
70270

Orientador: José Oliveira PedroUnidade [m]

Desenho nº

2

M1 M2 M4

0,40 6,15 0,40 5,6 0,40

2,03,5

1,0

1,5

3
2

96,6

92,7

Projecto Base

Tirante
Nº Cordões

T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12
43 37 37 37 31 31 31 31 37 37 37 43

T07 T08 T09 T10 T11 T12T01 T02 T03 T04 T05 T06

2%

Apoio

2,5% 2%

Betão betuminoso com 5 cm

0,25
0,55

1,10

1,40

0,25

1,00 3,00 3,75 0,50 0,40 0,60

19,5

0,05

0,05

M3

0,40

Armadura Tipo Pilar-Torre    Armadura Tipo Pilar-Viaduto
Esc. 1:100 Esc. 1:100

   Armadura Tipo Pilar-Torre
Esc. 1:100

   Estaca Pilar-Torre
Esc. 1:100

   Estaca Pilar-Viaduto
Esc. 1:100

   Estaca Encontro
Esc. 1:100

Total Armadura
      24Φ20

Total Cintas
    Φ10//0,10 (2 ramos)

Total Armadura
      14Φ25

Total Cintas
    Φ10//0,10 (2 ramos)

Total Armadura
     24Φ25

Total Cintas
    Φ10//0,10 (2 ramos)

1,003,003,750,500,400,60

82,9

67,6

82,9

67,6

0,1

0,10

86,5
88,2

89,5
91,0

92,7

76,9 76,7 77,2

72,4
71,24 Φ1,2 4 Φ1,2

4 Φ1,2 4 Φ1,2

8 Φ1,2

88,0

92,7

86,0
84,7

83,183,5

71,2
68,8

70,4

73,7
75,7

77,4

4 Φ1,2
4 Φ1,2 4 Φ1,2

4 Φ1,2
8 Φ1,2

4 Φ1,2

12 Φ1,5 12 Φ1,5

6,15

Pormenor
Ancoragem de um Tirante

Esc. 1:250

Vão

PL = 500x50 [mm]

PL = 1400x20 [mm]

PL = 500x50 [mm]

Viga Principal e Carlingas do Apoio e Tirantes
Esc. 1:40

200 200

3  conectores Φ22 // 200 a 400
175

Φ12//0,15 Φ16//0,10

Φ16//0,10

Φ12//0,125

Φ10//0,20

1,5 6,5

Alçado da obra de arte com geotecnia
Esc. 1:1000

Perfis Tipo
Esc. 1:100 Encontro

Esc. 1:100

Esc. 1:1000

C40/50 XC4, Dmax 0.2 S3 

BETÃO
MATERIAIS

Tabuleiro

AÇO

Encontros

Tabuleiro

Encontro

3 cm

4 cm

 Eurocódigo

Pilares

Fundações

C30/37 XC4, Dmax 0.2 S3 

C30/37 XC4, Dmax 0.2 S3 

Pilares 3 cm

C30/37 XC4, Dmax 0.2 S3 

Encontros

Pilares

C30/37 XC4, Dmax 0.2 S3 

Fundações 5 cm

A500 NRArmaduras 

fp0,1k/fpuk 1670/1860
Alta Resistência - Tirantes

cordões 0,6''S (1,5 cm2)

RECOBRIMENTOS

Comprimento de sobreposição e empalme   L=50ø

Dimensões

S355 NLEstrutural

5,0 6,5 7,8 9,5
12,8 12,5 10,0

8,0
11,3

12,9
12,86,0

3,5

2,8

23,0

4,5

1,0
3,5

1,0
3,5

1,5

0,25 0,25 0,250,25

Total Armadura
Long:    2x80Φ32
Transv: 2x80Φ32

Total Cintas
Long:    Φ12//0,20 (14 ramos)
Transv: Φ12//0,20 (14 ramos)

Total Armadura
Long:    2x28Φ25
Transv: 2x26Φ25

Total Cintas
Long:    Φ12//0,20 (8 ramos)
Transv: Φ12//0,20 (8 ramos)

Total Armadura
Long:    2x24Φ25
Transv: 2x22Φ25

Total Cintas
Long:    Φ12//0,20 (8 ramos)
Transv: Φ12//0,20 (8 ramos)

(A)

Laje com folga longitudinal de 10 cm
para deslocamento relativo
entre o tabuleiro e as torres

4,375 4,375

2,5

1,125

Carlingas de Vão
Esc. 1:40

200 200

175
3  conectores Φ22 // 300

PL = 500x35 [mm]

PL = 1400x14 [mm]

PL = 500x35 [mm]

(A)

T07T08T09T10T11T12 T01T02T03T04T05T06

(A) (A) (A)
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ANEXO C – SOLUÇÃO DE BETÃO – DIAGRAMAS DE ESFORÇOS 
Diagrama de Momentos Fletores – Cargas Permanente + Tirantes 

 
Diagrama de Esforço Axial – Cargas Permanente + Tirantes 

 
Diagrama de Momentos Fletores – UDL 
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Diagrama de Momentos Fletores – VT 

 
Diagrama de Momentos Fletores – ∆Tdif+ 

 
Diagrama de Momentos Fletores – ∆Tdif- 
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Diagrama de Momentos Fletores – ∆Tret+flu 

 
 
  



 

 90 

ANEXO D – SOLUÇÃO DE BETÃO – TRAÇADO DE PRÉ-ESFORÇO SAP2000 
Traçado Viaduto Nascente 

 
 

 
Traçado Ponte de Tirantes – Tramo lateral nascente e metade do vão central 

 
 

 
Traçado Viaduto Poente 
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ANEXO E – SOLUÇÃO MISTA – DIAGRAMAS DE ESFORÇOS 
Diagrama de Momentos Fletores – Peso Próprio 

 
Diagrama de Momentos Fletores – Ação dos Tirantes 

 
Diagrama de Esforço Axial – Tirantes 
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Diagrama de Momentos Fletores – UDL 

 
Diagrama de Momentos Fletores – VT 

 
Diagrama de Momentos Fletores – ∆Tdif+ 
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Diagrama de Momentos Fletores – ∆Tdif- 

 
Diagrama de Momentos Fletores – ∆Tret 
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ANEXO F – SOLUÇÃO MISTA – DIAGRAMAS DE TENSÕES E EXTENSÕES 
(ELU) 

 

 

 

Apoio condicionante dos viadutos – Momentos Negativos 

  

Diagrama de extensões Distribuição de tensões com  σs=-311 MPa (no 
banzo inferior) e  σs=198 MPa (nas armaduras) 

 
 
 
 

Meio vão condicionante dos viadutos – Momentos Positivos 

  

Diagrama de extensões Distribuição de tensões com  σs=234 MPa (no 
banzo inferior) e  σc=-7 MPa (na laje) 
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Apoio (Pilar-Torre 5) da Ponte de Tirantes – Momentos negativos 

  

Diagrama de extensões Distribuição de tensões com  σs =-276 MPa (no 
banzo inferior) e  σs =140 MPa (nas armaduras) 

 
 
 

Apoio (Pilar-Torre 6) da Ponte de Tirantes – Momentos negativos 

  

Diagrama de extensões Distribuição de tensões com  σs =-101 MPa (no 
banzo inferior) e  σs =-12 MPa (nas armaduras) 
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Meio vão central da Ponte de Tirantes – Momentos positivos 

  

Diagrama de extensões Distribuição de tensões com  σs =176 MPa (no 
banzo inferior) e  σc =-6 MPa (na laje) 
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ANEXO G – SOLUÇÃO DE BETÃO – ORÇAMENTO 
                

Código Designação dos Trabalhos   Unid. Quantidade Preço 
unitário Total 

                
                
    OBRAS DE ARTE INTEGRADAS   

        
    Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e 

satisfazendo o especificado no C.E. 
  

        
               
    -  I  - 

SUPERSTRUTURA 
  

        
               
    

PREÇO GLOBAL 
  

        
               
1 - Cofragem (excluindo cimbres e cavaletes):           
               

1,1   Para betão de pilares, encontros, fundações e 
tabuleiro: 

  
        

1.1.1    - em encontros e respectivas fundações; m2 844 15,00 € 12.660,00 € 
1.1.2   - em fundações;   m2 1.851 15,00 € 27.765,00 € 
1.1.2    - na superfície exterior e interior do fuste de pilares e torres; m2 1.751 15,00 € 26.265,00 € 
1.1.4    - na superfície exterior do tabuleiro.   m2 11.850 15,00 € 177.750,00 € 

               
1.2   Em moldes perdidos.   m2 3.339 25,00 € 83.475,00 € 

                
                
2 - Betões, incluindo fornecimento e colocação:           
               

2.1   Betão tipo C 30/37:           
2.1.1     - pilares, encontro e tabuleiro   m3 9.230 150,00 € 1.384.500,00 € 

                
               
3 - Aços, incluindo fornecimento  e montagem:           
               

3.1   Aço A 500 NR:           
3.1.1     - pilares, encontro e tabuleiro   kg 813.063 1,00 € 813.063,00 € 

                
3.2   Aços de Alta Resistência :           

3.2.2        - no tabuleiro, em pré-esforço longitudinal.   kg 221.901 3,75 € 832.128,75 € 
3.2.3        - no tabuleiro, em pré-esforço transversal.   kg 19.528 4,25 € 82.994,00 € 
3.2.4        - no tabuleiro, em tirantes   kg 61.161 12,50 € 764.512,50 € 

                
    TOTAL I - SUPERSTRUTURA E 

MESOESTRUTURA 

    
4.205.113,25 €     
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-  II  - 
INFRAESTRUTURAS E DIVERSOS 

  

        
               
    

SÉRIE DE PREÇOS 
  

        
               
1 - Fundações Especiais:           
               

1.1   Em estacas moldadas no terreno, verticais, em betão 
armado (C30/37), incluindo execução e materiais:           

1.1.1    - com 1,20 m de diâmetro;   ml 1.058 450,00 € 476.100,00 € 
1.1.2    - com 1,50 m de diâmetro;   ml 600 600,00 € 360.000,00 € 

               
1.3   Ensaios dinâmicos de integridade de estacas. Numero 

das estacas   un 104 50,00 € 5.200,00 € 
               

1.4   Carotagem de estacas. Comprimento das estacas   ml 183 100,00 € 18.300,00 € 
               

1.5   Ensaios "Cross-hole" em estacas 20%   un 21 450,00 € 9.450,00 € 
               
                
2 - Betões, incluindo fornecimento e colocação:           
               

2.1   Betão tipo C 30/37:           
2.1.1    - em fundações dos pilares e encontros m3 3.068 125,00 € 383.500,00 € 

                
                
3 - Aços, incluindo fornecimento  e montagem:           
               

3.1   Aço A 500 NR.   kg 26.992 1,00 € 26.992,00 € 
                
                
4 - Diversos:           
               

4.1   Aparelhos de amortecimento das acções dinâmicas, 
do tipo "aparelhos óleodinâmicos", colocados em obra: 

  

       
4.1.1   - Com uma força máxima de 2500 kN.   un 8 20.800,00 € 166.400,00 € 

              
4.2   Aparelhos de apoio nos encontros e pilares, colocados 

em obra (conforme especificado nas peças 
desenhadas): 

  

un 26 2.000,00 € 52.000,00 € 
               

4.3   Aparelhos de apoio especiais do tipo HRDB a colocar 
nas torres 

  
un 4 4.000,00 € 16.000,00 € 

               
4.4   Fornecimento e colocação  de juntas de dilatação, com 

características definidas no projecto: 
  

        
4.4.1    - nos encontros   ml 39 440,00 € 17.160,00 € 

                
    TOTAL II - INFRAESTRUTURA E DIVERSOS     1.531.102,00 € 

        

    TOTAL SEM ARREDONDAMENTO 
(TOTAL I + TOTAL II)     5.736.215,25 € 

    ARREDONDAMENTO     3.784,75 € 

    TOTAL COM ARREDONDAMENTO     5.740.000,00 € 
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ANEXO H – SOLUÇÃO MISTA –ORÇAMENTO 
                

Código Designação dos Trabalhos   Unid. Quantidade Preço 
unitário Total 

                
                
    OBRAS DE ARTE INTEGRADAS   

        
    Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e 

satisfazendo o especificado no C.E. 
  

        
               
    -  I  - 

SUPERSTRUTURA 
  

        
               
    

PREÇO GLOBAL 
  

        
               
1 - Cofragem (excluindo cimbres e cavaletes):           
               

1.1 - Para betão de pilares, encontros, fundações e 
tabuleiro: 

  
        

1.1.1    - em encontros.   m2 802 15,00 € 12.030,00 € 
1.1.2    -em fundações   m2 1.704 15,00 € 25.560,00 € 
1.1.3    - na superfície exterior e interior do fuste de pilares e torres; m2 1.751 15,00 € 26.265,00 € 
1.1.4    - na laje do tabuleiro   m2 8.910 15,00 € 133.650,00 € 

               
                
2 - Betões, incluindo fornecimento e colocação:           
               

2.1   Betão tipo C 30/37:           
2.1.1     - pilares, encontros e tabuleiro   m3 1.837 150,00 € 275.550,00 € 

               
2.2   Betão tipo C 35/45:           

2.2.1     - tabuleiro   m3 3.253 170,00 € 553.010,00 € 
                
               
3 - Aços, incluindo fornecimento  e montagem:           
               

3.1   Aço A 500 NR:           
3.1.1     - pilares, encontros e tabuleiro   kg 328.735 1,00 € 328.735,00 € 

               
3.2   Aço Estrutural S355:           

3.2.1     - tabuleiro (vigas principais e carlingas) kg 2.452.014 2,00 € 4.904.028,00 € 
                

3.3   Aços de alta resistência :           
3.3.1        - no tabuleiro, em tirantes   kg 39.251 12,50 € 490.637,50 € 

               
3.4   Conectores diâmetro 22mm e h=175mm em 

S235J2G3.   un 44.330 1,50 € 66.495,00 € 
                
      

TOTAL I - SUPERSTRUTURA E 
MESOESTRUTURA 

    
6.815.960,50 €     
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-  II  - 
INFRAESTRUTURAS E DIVERSOS 

  

        
               
    

SÉRIE DE PREÇOS 
  

        
               
1 - Fundações Especiais:           
               

1.1   Em estacas moldadas no terreno, verticais, em betão 
armado (C30/37), incluindo execução e materiais:           

1.1.1    - com 1,20 m de diâmetro;   ml 726 450,00 € 326.700,00 € 
1.1.2    - com 1,50 m de diâmetro;   ml 360 600,00 € 216.000,00 € 

               
1.3   Ensaios dinâmicos de integridade de estacas.   un 76 50,00 € 3.800,00 € 

               
1.4   Carotagem de estacas.   ml 120 100,00 € 12.000,00 € 

               
1.5   Ensaios "Cross-hole" em estacas   un 16 450,00 € 7.200,00 € 

               
                
2 - Betões, incluindo fornecimento e colocação:           
               

2.1   Betão tipo C 30/37:           
2.1.1    - em fundações dos pilares   m3 2.744 125,00 € 343.000,00 € 

                
                
3 - Aços, incluindo fornecimento  e montagem:           
               

3.1   Aço A 500 NR.   kg 16.842 1,00 € 16.842,00 € 
                
                
4 - Diversos:           
              

4.1   Aparelhos de apoio nos encontros e pilares, 
colocados em obra (conforme especificado nas peças 
desenhadas): 

  

un 26 1.500,00 € 39.000,00 € 
               

4.2   Aparelhos de apoio especiais do tipo HRDB a colocar 
nas torres 

  
un 4 3.000,00 € 12.000,00 € 

               
4.3   Fornecimento e colocação  de juntas de dilatação, 

com características definidas no projecto: 
  

        
4.3.1    - nos encontros.   ml 39 440,00 € 17.160,00 € 

               
          

993.702,00 €    TOTAL II - INFRAESTRUTURA E DIVERSOS   
          
                

    TOTAL SEM ARREDONDAMENTO  
(TOTAL I + TOTAL II)     7.809.662,50 € 

    ARREDONDAMENTO     337,50 € 

    TOTAL COM ARREDONDAMENTO     7.810.000,00 € 
 


