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Resumo
A Ponte Infante D. Henrique é mais uma obra singular de Engenharia enriquecendo o património
de magníficas pontes sobre o Rio Douro, entre as cidades do Porto e de Gaia. Uma ponte para o
século XXI entre duas pontes do século XIX. Uma ponte inovadora na concepção formal, no arrojo
estrutural e nas soluções construtivas.
Estruturalmente, a Ponte do Infante é constituída por dois elementos fundamentais em interacção
mútua: um tabuleiro muito rígido, em betão armado pré-esforçado, apoiado sobre um arco muito
flexível, em betão armado. O vão entre arranques do arco é de 280 m e a flecha entre o fecho e
os arranques é de 25 m, numa relação de abatimento superior a 11.
O comportamento da estrutura é determinado pela relação entre esses dois elementos de rigidez
tão desigual. A Ponte afasta-se do funcionamento clássico de uma ponte de arco rígido, pois a
grande rigidez do tabuleiro face ao arco, aliada ao forte abatimento deste, aproxima o
funcionamento da estrutura da Ponte do Infante ao de uma ponte onde é o tabuleiro que vence o
vão completamente por flexão, tal como numa ponte contínua convencional, mas proporcionando
o arco apoios elásticos intermédios através dos montantes entre o arco e o tabuleiro.
O grande abatimento do arco encontra-se fora do âmbito aconselhável para pontes, cujas
relações de abatimento devem estar entre 5 e 10. Acima deste limite, incrementam-se de forma
rápida os esforços axiais no arco, assim como as flexões geradas pelas cargas móveis, pelos
possíveis assentamentos diferenciais e pelos efeitos térmicos e reológicos, que podem chegar a
produzir diminuições importantes da flecha do arco e a proporcionar a aparição de efeitos
hiperestáticos por deformações de 2ª ordem não desprezáveis.
Construir um arco tão delgado e tão abatido ao longo de 280 m foi um grande desafio para
Projectistas e Construtores. Um arco tão delgado necessita do “amparo” constante do tabuleiro,
que por isso avançou à frente do arco. Este procedimento só uma vez havia sido utilizado, no
Japão, num arco com 100 m de vão e 19 m de flecha.
Pode dizer-se que se está perante o arco de betão mais solicitado e, também, mais “delicado” em
todo o mundo. Apesar de ser um record mundial em esbeltez, nele está instalado o maior esforço
axial de todos os arcos alguma vez construídos.
Por outro lado, a construção de uma ponte de grande vão com as singularidades de
funcionamento estrutural da Ponte Infante D. Henrique obrigou à utilização de materiais
estruturais de elevado desempenho, a um rigoroso controlo geométrico e à monitorização
eficiente do comportamento da estrutura e das fundações durante todas as operações inerentes à
sua construção.
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1. Introdução
O concurso da Ponte Infante D. Henrique, sobre o rio Douro, ligando as cidades do Porto
e de Gaia e localizada a meio caminho entre a ponte Luiz I e a ponte Maria Pia,
estimulava, de uma forma bem explícita, a uma concepção cujas qualidades técnica e
estética teriam de ombrear com aquelas duas pontes, qualquer delas grandes obras de
Engenharia. A responsabilidade em conceber uma tal Ponte era ainda acrescida pelo
facto de ela ter sido baptizada com o nome de Infante D. Henrique, sem dúvida um dos
mais ilustres filhos da cidade do Porto e de Portugal e que liderou a Europa na aventura
de ir ao encontro de outras Civilizações.
Os autores do projecto entenderam que essas qualidades teriam de se apresentar
discretamente, sem aparato e sem adornos. Uma Ponte que, sem apoiar-se no leito do
rio, sem apoiar-se sequer nas suas margens, voasse como um pássaro sobre as águas
nobres do rio Douro, com uma grande limpeza e sensibilidade, expressando-se do modo
mais puro possível.
Uma Ponte com um carácter geométrico muito peculiar, formada por grandes planos,
tanto os arcos como os montantes, e pela grande viga do tabuleiro de secção constante.
A estrutura é um conjunto de rectas e planos, não de elementos curvos, que afinal melhor
corresponde ao antifunicular dos esforços e facilita o processo construtivo. Este aspecto
levemente quebrado, além de ser mais funcional, dá à Ponte uma personalidade muito
especial que se pode apreciar na Figura 1.

Figura 1 – Alçado da Ponte em final de construção

Não há nada nesta Ponte que seja acrescentado decorativamente. Não há nada que não
responda às exigências funcionais. Tudo tem um sentido ao mesmo tempo estrutural e
funcional. Por isso tem a virtude da simplicidade, a pureza estrutural e a regularidade
geométrica (Figura 2).
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Figura 2 – Alçado da Ponte já construída, vista do tabuleiro inferior da ponte Luiz I

Este projecto foi desenvolvido por uma equipa em que o primeiro autor desta
comunicação, da AFAssociados – Projectos de Engenharia, SA, e os Professores
Engenheiros José Antonio Fernández Ordóñez† e Francisco Millanes Mato, da IDEAM,
SA, foram os responsáveis da concepção da Ponte e os chefes das respectivas equipas
de projecto. Como principais colaboradores, referem-se os Engenheiros Renato Bastos,
Pedro Fradique Morujão e Luís Pedro Moás, da AFAssociados – Projectos de
Engenharia, SA, os Engenheiros Luis Matute Rubio, Javier Pascual Santos e Arturo
Castellano Ortuño, da IDEAM, SA, e, como especialistas em geotecnia, os Engenheiros
José António Mateus de Brito e José Manuel Romeiro, da CENOR – Projectos de
Engenharia, Lda. Por outro lado, tratou-se de um projecto de concepção/construção
ganho em concurso internacional pelo Consórcio Construtor formado pelas empresas de
construção EDIFER – Construções, SA e NECSO – Entrecanales y Cubiertas, SA.

2. A estrutura
A Ponte do Infante é constituída por dois elementos fundamentais em interacção mútua:
uma viga caixão, muito rígida, em betão armado pré-esforçado, de 4,50 m de altura,
apoiada sobre um arco muito flexível, em betão armado, com 1,50 m de espessura,
conforme alçado e cortes transversais apresentados na Figura 3. O vão entre arranques
do arco é de 280 m e a flecha entre o fecho e os arranques é de 25 m, numa relação de
abatimento superior a 11.
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Figura 3 – Dimensões gerais da Ponte

Nos 70 m centrais da estrutura, o arco une-se ao tabuleiro formando uma secção em
caixão com 6 m de altura cujas faces laterais apresentam um recorte que mantém a
continuidade formal dos volumes correspondentes ao tabuleiro e ao arco.
O comportamento da estrutura é determinado pela relação que se estabelece entre esses
dois elementos de rigidez tão desigual. A Ponte afasta-se do funcionamento clássico de
uma ponte de arco rígido, trabalhando este basicamente à compressão. Um tal arco
liberta de flexões o tabuleiro ou reduz as flexões apenas às distâncias entre montantes.
Na Ponte Infante D. Henrique, a grande rigidez do tabuleiro face ao arco, aliada ao forte
abatimento deste, aproxima o funcionamento da estrutura da Ponte ao de uma ponte em
que o tabuleiro vence o vão completamente por flexão, tal como numa ponte contínua
convencional, mas proporcionando o arco vários apoios elásticos intermédios através dos
montantes afastados de 35 m entre si.
O grande abatimento do arco encontra-se claramente fora do âmbito aconselhável para
pontes, cujas relações de abatimento se recomenda estejam entre 5 e 10. Acima deste
limite, incrementam-se de forma rápida os esforços axiais no arco, assim como as flexões
geradas pelas cargas móveis, pelos possíveis assentamentos diferenciais e pelos efeitos
térmicos e reológicos, que podem chegar a produzir diminuições importantes da flecha do
arco e a proporcionar a aparição de efeitos hiperestáticos por deformações de 2ª ordem
não desprezáveis.
O arco, de espessura constante, responde ao incremento de esforços axiais do fecho até
aos arranques recorrendo a um aumento da sua largura, cuja projecção em planta segue
um contorno poligonal desde os 10 m no tramo central até os 20 m nas nascenças. Os
dois primeiros tramos do arco, dada a sua grande largura, contêm aligeiramentos
interiores com o intuito de reduzir o seu peso próprio, que penalizaria a quantidade de
pré-esforço no tabuleiro e a flexão devida ao peso próprio do arco durante os avanços em
consola, na sua construção.
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A Ponte Infante D. Henrique, além de possuir qualidades formais e estéticas indiscutíveis,
representa um enorme avanço tecnológico que começa na magnitude das suas
dimensões mas que se pode reconhecer no conjunto dos pontos seguintes:
- é o segundo maior arco europeu em betão; com um vão L = 280 m, só é superada
pela Ponte de Krk, na Croácia, construída em 1979 e que, com o vão de 390 m, foi
record mundial durante 18 anos, até 1997;
- é o record mundial na tipologia de arco laminar; com uma espessura constante de
1,50 m (aproximadamente L/187), distingue-se por ser extremamente esbelto em
relação aos valores habituais das soluções convencionais de arco rígido (ente L/40
e L/60);
- a flecha f = 25 m traduz-se num grande abatimento (L/f = 11,2) do arco que não
tem paralelo no âmbito das pontes de grande vão;
- o seu “coeficiente estático” (L2/f > 3000), directamente proporcional ao esforço axial
instalado no coroamento do arco (Figura 4), é o maior de todos os arcos de betão
até hoje construídos.

H =

p  L2 
× 
8  f 

Figura 4 – Resposta estrutural de um “arco perfeito”

Pode dizer-se que se está perante o arco de betão mais solicitado e, também, mais
“delicado” de todo o mundo. Apesar de ser um record mundial em esbeltez, nele está
instalado o maior esforço axial de todos os arcos alguma vez construídos.

3. Análise da resposta estrutural da Ponte
A resposta estrutural do conjunto “arco flexível - tabuleiro rígido” tem as características
fundamentais seguintes [1]:
- exceptuando as inevitáveis flexões de compatibilidade nos arranques encastrados,
ausência de momentos flectores importantes no arco, consequência da sua
pequena rigidez; a perda de flecha devida às acções térmicas e reológicas são
controladas e distribuídas pela rigidez do tabuleiro, impedindo que aquela perda de
flecha alcance valores importantes e portanto garantindo que as variações de
esforços axiais no arco são relativamente moderadas;
- o tabuleiro apresenta um comportamento de viga contínua sobre os apoios
elásticos proporcionados pelos montantes afastados de 35 m; com efeito, a
contribuição do tabuleiro na resistência às cargas verticais aplicadas é de cerca de
15% para as acções permanentes e sobrecargas simétricas, percentagem que
aumenta para cerca de 20% no caso de sobrecargas assimétricas; este aumento
significa que são evitadas as habituais flexões elevadas no arco, face a solicitações
cujos antifuniculares se afastam da forma do arco;
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-

nas uniões arco-tabuleiro, a excentricidade entre a directriz do arco e a directriz do
caixão do tramo central de 70 m implica o aparecimento de flexões negativas
localizadas que são muito elevadas e que conseguem eliminar as flexões positivas
em todo o referido tramo central, mantendo-o em compressão composta nas
envolventes de sobrecarga mais desfavoráveis; essa compressão permite
dispensar completamente o pré-esforço definitivo nesse tramo; no entanto, a
compatibilidade nas zonas adjacentes do tabuleiro faz aumentar as flexões
positivas nas secções que antecedem as uniões arco-tabuleiro.

A adopção de uma única secção em caixão nos 70 m centrais, onde se “aglutina”
rigidamente o arco com o tabuleiro, foi também um importante factor de optimização da
estrutura. Com efeito, o peso próprio dos elementos estruturais nesta zona, por metro de
desenvolvimento do tabuleiro, é cerca de metade do peso próprio por metro no resto da
Ponte, onde o tabuleiro e o arco estão separados.
Fora daquele tramo central, o conjunto arco-tabuleiro separa a função de “área do arco” à
compressão da função de “inércia do tabuleiro” à flexão. Mas ao tirar partido da área do
caixão no tramo central, de que normalmente só é aproveitada a sua inércia,
conseguiu-se realizar o vão central de 70 m sem recurso a pré-esforço definitivo.
Mais, ao comprimir-se fortemente o banzo inferior do caixão às entradas do tramo central
e ao introduzirem-se os consequentes grandes momentos negativos, asseguram-se
momentos desse sinal ao longo de todo esse tramo central, e portanto curvaturas
convexas (Figura 5) que contrariam as deformações ocorridas na restante parte da
estrutura.

a)

b)

Figura 5 – a) Modelo de elementos finitos de casca; b) Deformada devida ao peso próprio

4. Pré-esforço
O traçado dos cabos de pré-esforço é recto para todas as famílias de cabos, estando
todos eles localizados no tabuleiro. Esta opção foi a correcta face ao processo construtivo
adoptado (avanços em consola, quer do tabuleiro quer do arco, de facto em simultâneo
mas com o arco suspenso do tabuleiro), o qual aconselha ao uso da máxima
excentricidade negativa para o pré-esforço "de montagem", isto é, ao alojamento dos
cabos na laje superior do tabuleiro; foi também correcta face à necessidade de ocupar as
almas com as diagonais provisórias da triangulação arco-tabuleiro.
Existem então dois tipos de famílias de pré-esforço: as famílias "S", alojadas no banzo
superior do caixão, e as famílias "I”, alojadas no banzo inferior do caixão. A colocação e o
tensionamento das diferentes famílias de pré-esforço foram criteriosamente estudados de
modo a controlar as tensões no tabuleiro ao longo de todas as fases construtivas.
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Durante a execução da estrutura, antes do fecho do arco, predominaram os momentos
negativos na viga-caixão. Assim, grande parte do pré-esforço "S" foi sendo colocado com
o avanço das consolas. Após o fecho do arco, portanto já com a topologia definitiva da
estrutura, estabeleceu-se o pré-esforço final ao reforçar-se o pré-esforço "S" sobre os
montantes nos arranques do arco, ao acrescentarem-se as famílias de cabos "I" entre os
montantes mais centrais e as uniões arco-tabuleiro dos lados correspondentes e ao
retirar-se o pré-esforço provisório.
Utilizou-se pré-esforço provisório, sempre no banzo superior, em três situações distintas:
- para fazer face ao elevado momento negativo sobre os pilares provisórios;
- para construir em consola as zonas antes da união arco-tabuleiro, nas quais
ocorrem, em fase definitiva, os momentos positivos máximos;
- para construir em consola o tramo central da Ponte, que em fase definitiva está
fortemente comprimido.
A Figura 6 mostra que o diagrama de momentos flectores no tabuleiro da Ponte
construída por fases (acumulado de fases) apresenta uma translação no sentido dos
momentos negativos em comparação com o correspondente à estrutura que fosse
executada de uma só vez (estrutura cimbrada).
Viga
-600000
Estrutura Cimbrada

-500000

Acumulado de Fases

Momento flector (kNm)

-400000
-300000
-200000
-100000
0
x (m)
100000
200000
300000
400000
0

35

70

105

140

175

210

245

280

315

350

385

Figura 6 – Comparação dos diagramas de momentos flectores

À primeira vista, esta diferença é especialmente inconveniente no tramo central da
estrutura, onde, por efeito da elevada compressão excêntrica vinda do arco, se geram
momentos negativos muito elevados. O banzo inferior da secção em caixão poderia ficar
então sujeito a tensões de compressão que não seriam admissíveis, e a “centralização”
daquela compressão não pode ser conseguida à custa de pré-esforço na própria secção,
dado que o pré-esforço em secções tubulares é pouco eficiente para contrariar as
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compressões nas fibras opostas às dos cabos. Pelo contrário, se forem de sinal favorável,
os efeitos hiperestáticos do pré-esforço podem conseguir baixar com sucesso as tensões
de compressão, pois os efeitos hiperestáticos geram esforços de flexão importantes e
esforços axiais desprezáveis.
Observando a Figura 7, que apresenta o diagrama dos coeficientes de influência* de uma
das secções (junto às uniões arco-tabuleiro) do tramo central onde o momento flector
negativo tem os valores máximos, identificam-se bem quais os cabos de pré-esforço mais
eficazes para controlar as tensões nessas mesmas secções. Quanto ao pré-esforço no
banzo inferior, constata-se que as tensões induzidas pelos efeitos hiperestáticos do
pré-esforço, colocado após o fecho da Ponte, entre os montantes M3 (abcissa 140) ou M4
(abcissa 280) e as correspondentes uniões arco-tabuleiro (abcissas 175 e 245,
respectivamente) tem um efeito favorável já muito significativo. Por outro lado, a retirada
do pré-esforço, apenas no banzo superior, utilizado na execução por avanços sucessivos
das consolas do tramo central (entre abcissas 175 e 245) provoca também um importante
momento hiperestático de sinal favorável. Ora, pelo somatório destes dois efeitos
atingem-se os objectivos pretendidos de baixar os momentos flectores negativos no tramo
central da Ponte, especialmente nos seus extremos, junto às uniões arco-tabuleiro.
Viga - nó 42
1200
1000
800

η'' (kNm/1000kNm)

600
400
200
0
0

35

70

105

140

175

210

245

280

315

350

385

-200
-400
-600
-800
x (m)

nó 42

Figura 7 – Linha dos coeficientes de influência do nó 42 do tramo central
* Define-se coeficiente de influência (η’’M) em j como sendo o momento flector hiperestático M na secção i devido a uma
força unitária (P=1) de pré-esforço aplicada com uma excentricidade unitária (e=1) ao longo de um elemento de
comprimento unitário (L=1) em j. Assim, o momento hiperestático total do pré-esforço em i é dado por (1):
L

M = ∫ P(x ).e(x ).η′M′ .dx

(1)

0
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5. O processo construtivo
Definitivamente, um arco tão abatido e tão esbelto só pode funcionar estruturalmente em
conjunto com o tabuleiro. Na realidade, a Ponte é “muito” uma ponte em viga. Então, os
processos construtivos clássicos de pontes em arco não serão os mais apropriados. Pelo
contrário, se a Ponte é “muito” uma ponte em viga, os processos construtivos de tais
pontes serão os mais convenientes.
Em fase de concurso, foi proposto um sistema de construção que envolvia a colocação de
torres de atirantamento simultâneo do tabuleiro e do arco, mas reconhecer-se-á que é
intrinsecamente pouco lógico construir primeiro uma ponte atirantada e depois
transformá-la numa ponte em arco (Figura 8).

Figura 8 – Processo construtivo proposto em fase de concurso (1997)

Ao iniciar-se o projecto de execução da Ponte, o processo construtivo foi repensado e foi
finalmente adoptado o apresentado neste trabalho, pelo qual se constrói “apenas uma
ponte” [2].
Em termos gerais, o processo construtivo consistiu no avanço da estrutura a partir de
cada uma das margens mediante a execução de dois pilares provisórios de modo a
diminuir o vão em fase construtiva para 210 m, e a colocação de diagonais e montantes
provisórios (a somar aos definitivos) entre o tabuleiro e o arco, de modo a formar duas
consolas de inércia variável em que o tabuleiro era o banzo traccionado, o arco era o
banzo comprimido e as diagonais e os montantes eram “as almas”.
Na realidade, esteve-se perante duas estruturas trianguladas de altura considerável que
se sustentaram em consola até à materialização do fecho do arco, conforme sequência
apresentada na Figura 9.
Para o exterior do arco definiram-se igualmente estruturas trianguladas envolvendo o
tabuleiro, os encontros, o pilar P1 (do lado de Gaia – Figura 10), escoras em betão
armado, trabalhando em compatibilidade com os maciços rochosos, e diagonais.
Os montantes provisórios foram realizados em aço e as diagonais eram constituídas por
cabos de pré-esforço cuja sequência de colocação permitiu regular a força instalada de
forma a corrigir em cada fase a resposta da estrutura.
Com as estruturas trianguladas no exterior do arco pretendeu-se, afinal, transmitir às
fundações as forças de tracção instaladas no tabuleiro sobre os montantes na vertical dos
pilares provisórios, e tal foi feito essencialmente por meio de diagonais, nesta função
designadas por cabos de retenção, que “agarram” o tabuleiro às sapatas dos encontros,
do pilar P1 e dos arranques do arco.
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Figura 9 – Alçado geral durante a construção

O sistema resistente escolhido para responder aos desequilíbrios resultantes do avanço
das “consolas” sobre o rio, e portanto para fixar aquelas sapatas aos maciços rochosos,
consistiu na realização de ancoragens inclinadas a partir dessas mesmas sapatas,
complementadas por escoras betonadas contra o terreno capazes de absorver, em
conjunto com os maciços rochosos, as componentes horizontais das forças dos cabos de
retenção (Figura 10).

Figura 10 – Cabos de retenção, escoras e ancoragens ao terreno do lado de Gaia
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De facto, na concepção das fundações da Ponte Infante D. Henrique procurou-se reduzir
as forças transmitidas às escoras pelos cabos de retenção fazendo intervir os maciços
rochosos como elementos resistentes, por mobilização de tensões normais e de corte. A
avaliação das forças efectivamente resistidas pelos maciços rochosos, resultantes da
interacção solo-estrutura, foi efectuada através de um modelo de elementos finitos
elasto-plástico com comportamento de Mohr-Coulomb, comprovando-se que se
conseguia, em fase construtiva, uma significativa alteração da direcção de actuação da
força resultante sobre as sapatas do arco.
Nas primeiras fases construtivas, procedeu-se à execução do tabuleiro com recurso a
cimbre ao solo nos vãos para fora do arco. A partir dos montantes extremos M1 (Gaia) e
M6 (Porto), sobre os arranques do arco, a execução do tabuleiro e do arco fez-se por
avanços sucessivos até se alcançarem os montantes M2 (Gaia) e M5 (Porto), na vertical
dos pilares provisórios. Dada a elevada flexibilidade do arco e a considerável rigidez da
viga, durante o processo construtivo o peso do arco é suspenso da viga por cabos de
pré-esforço e barras tipo “Dywidag”. Aliás, sem estarem instalados os esforços axiais no
arco, este não é capaz de resistir às flexões provocadas pelo seu peso próprio. Nos
módulos extremos (M1-M2 e M5-M6), o arco é suspenso a partir dos septos sobre os
montantes M1 e M6 através de cabos de pré-esforço inclinados (Figura 11), enquanto que
nos módulos interiores a suspensão é realizada por barras verticais a partir do tabuleiro.

Figura 11 – Cabos e barras de suspensão do arco
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O avanço por aduelas sucessivas em consola tanto do caixão como do arco a partir dos
montantes M2 e M5 fez-se até se atingirem os 20 m de vão, instante em que se procedeu
à colocação de uma diagonal (de facto um par de conjuntos de cabos) e de um montante
(de facto um par de montantes) provisórios em cada meia-ponte em construção (Figura
12).

a)

b)

Figura 12 – a) Diagonal provisória D1; b) Diagonal provisória D2

A construção prosseguiu depois até ao montante seguinte, altura em que se repetiram os
trabalhos descritos, incluindo o ajuste das forças instaladas nas "barras activas" - cabos
de retenção e diagonais provisórias – de modo a alterar os esforços e/ou deslocamentos
instalados na estrutura. A determinação analítica das forças de ajuste de um tal sistema
hiperestático fez-se com recurso à matriz de influência dos esforços axiais das barras
activas.
Entre os montantes M3 (lado de Gaia – Figura 12 b) ou M4 (lado do Porto) e as
correspondentes uniões arco-tabuleiro, o afastamento entre montantes provisórios
reduziu-se para cerca de 10 m para que as diagonais tivessem uma inclinação que as
mantivesse eficazes.
A Figura 13 mostra a Ponte numa fase já avançada da sua construção. Os 70 m centrais
da Ponte (zona em que a viga do tabuleiro está “aglutinada” com o arco) foram
executados também por aduelas (cuja secção transversal tem 6 m de altura) em avanços
sucessivos definindo duas consolas com o vão máximo de 35 m.
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Figura 13 – Estado da construção em Janeiro de 2002

Após a betonagem da aduela de fecho (Figura 14), procedeu-se à desmontagem dos
cabos de retenção, das diagonais, dos montantes e dos pilares provisórios, tudo numa
sequência tão criteriosa quanto a utilizada na sua montagem [2].

Figura 14 – Elementos provisórios à data da betonagem da aduela de fecho

Diversas técnicas e procedimentos do processo construtivo da Ponte Infante D. Henrique
podem, pela sua singularidade, considerar-se como inovadoras. Inovações que esta obra
acrescentou ao património actual das pontes em arco de grande vão. Aliás, a construção
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de uma grande Ponte com critérios de precisão geométrica nunca dantes exigidos
constituiu, só por si, um grande desafio lançado aos Construtores. E construir um arco tão
delgado e tão abatido ao longo de 280 m determinou um processo construtivo que só uma
vez havia sido utilizado, na Ponte de Nakatanigawa, no Japão, onde o arco tem 100 m de
vão e 19 m de flecha. Um processo construtivo em que o tabuleiro avançou à frente do
arco.
Também se salienta a generalização do uso de sistemas comandados e assistidos por
computador no dia a dia da construção, situação que vai certamente caracterizar as
“construções do século XXI”. Como exemplos, referem-se os pontos seguintes:
- O posicionamento da plataforma de suporte à cofragem do arco foi ajustado ao
milímetro, antes da betonagem de cada uma das aduelas do arco, utilizando duas
centrais automáticas que comandavam os sistemas hidráulicos de suspensão das
referidas plataformas;
- O acompanhamento do comportamento estrutural da Ponte em todas as fases
construtivas foi efectuado com sistemas informáticos de recolha, armazenamento,
gestão e interpretação das leituras fornecidas pelos dispositivos de monitorização
“interna” dos pontos mais relevantes dos elementos estruturais da Ponte;
- As operações especiais de introdução de levantamentos e assentamentos nos
apoios sobre os pilares provisórios, bem como o desapoio da Ponte desses pilares
provisórios, foram comandadas pelas referidas centrais computadorizadas e
assistidas pelos sistemas informáticos de gestão da instrumentação da Ponte;
- A desmontagem dos pilares provisórios foi conseguida com um sistema de rotação
e translação de cada um dos pilares de 800 toneladas por inteiro (Figura 15), com
controlo e ajuste permanente da força introduzida pelos macacos hidráulicos que
suspendiam o eixo de rotação localizado a meio do pilar.

Figura 15 – Desmontagem do pilar provisório do lado do Porto
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O processo construtivo adoptado obrigou, também, ao projecto e fabrico de um carro de
avanços duplo muito engenhoso (Figura 16), que se pode qualificar como obra singular de
construção metálica industrial. Esse carro duplo permitiu a execução simultânea das
aduelas do arco e do tabuleiro, operação que chegou a ser muito difícil quando a
distância vertical entre ambos se tornou muito pequena. Mas sempre com tolerâncias
geométricas extremamente apertadas.

Figura 16 – Carro de avanços

6. Comparação entre processos construtivos
Se a solução estrutural da Ponte é arrojada, não surpreende que a sua construção tenha
sido difícil e complexa. E isto qualquer que fosse o processo construtivo adoptado. Entre
as diversas alternativas estudadas, concluiu-se que o processo construtivo desenvolvido
era o mais conveniente, por uma diversidade de razões de que se salientam, de uma
forma não exaustiva, as seguintes:
- No processo construtivo adoptado, os maciços rochosos nas nascenças do arco
foram sendo gradualmente comprimidos com a evolução da construção; as
vantagens que resultaram de tal facto são evidentes e importantíssimas; esta razão
é tão forte que se poderia considerar mais do que suficiente para justificar a opção
feita;
- No processo construtivo adoptado, o arco foi sendo gradualmente comprimido com
a evolução da construção, o que permitiu controlar e compensar durante a fase
construtiva o seu encurtamento elástico e reduzir e compensar de forma
significativa os efeitos das deformadas de retracção e de fluência; portanto, desde
o início da sua construção, o arco funcionou do modo para o qual foi concebido,
isto é, à compressão; as cargas foram introduzidas de modo gradual, o que foi
muito vantajoso; como exemplo, apresentam-se na Tabela 1 os esforços actuantes
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no arranque do arco da meia-ponte do lado de Gaia, nas fases construtivas mais
significativas;
Tabela 1 – Evolução dos esforços axiais no arranque do arco do lado de Gaia

-

-

-

-

-

Fase da obra

Esforço axial (kN)

Ao atingir-se o montante M2

12280

Ao atingir-se o montante M3

29770

Ao realizar-se a união arco-tabuleiro

174470

No fecho da Ponte

269280

Após retirar as diagonais, cabos de retenção e barras de suspensão do arco

278650

No processo construtivo adoptado, o valor mais elevado da compressão no arco
ocorreu quando as diagonais foram retiradas, portanto quando a estrutura ficou na
sua constituição definitiva, registando-se um acréscimo pequeno do esforço no
arco relativamente à força já instalada mesmo antes do seu fecho; pelo contrário,
na estrutura construída por atirantamento (processo proposto em fase de
concurso), o esforço axial de 278650 kN seria quase totalmente instalado de uma
só vez, com a libertação dos tirantes; uma tal transferência “brusca” do esforço
para o arco não seria certamente uma boa solução, sendo muito mais seguro
fazê-lo de modo gradual e muito lento, especialmente num arco tão esbelto como
este;
O processo de construção com um sistema de atirantamento a partir de torres
juntaria à complexidade do controlo geométrico as incertezas resultantes das
redistribuições hiperestáticas por efeitos térmicos entre tabuleiro e tirantes; em tal
caso, existiria um maior risco de desvio de esforços e tensões no tabuleiro;
No processo construtivo adoptado, a repartição de esforços entre tabuleiro, arco e
diagonais é, na generalidade, muito menos sensível ao referido tipo de
redistribuição, que se sublinha ser de difícil avaliação e controlo;
Com o processo de atirantamento a partir de torres, em fase construtiva o arco
apenas constituiria um “peso morto”, a ser suportado pelos tirantes, não
desempenhando qualquer função estrutural, o que não acontece no processo
construtivo adoptado; este último é então muito mais eficiente do ponto de vista de
aproveitamento dos materiais e elementos estruturais;
A viga treliça, construída por avanços sucessivos, constitui um sistema estrutural
muito mais rígido do que o proposto em concurso, sendo totalmente aplicáveis as
técnicas de correcção das cofragens próprias dos carros de avanços sucessivos
em consola tradicionais.

7. Correcção estrutural
7.1. Actuação em barras activas para correcção estrutural
Quando se procedeu ao ajuste das forças instaladas nas "barras activas" - cabos de
retenção e diagonais provisórias - procurou-se alterar os esforços e/ou deslocamentos
gerados na estrutura. Neste trabalho, as barras activas são também designadas por
tirantes, pois são realizadas com cabos de pré-esforço localizados no exterior das peças
de betão armado.
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É importante salientar que estando "compensado" o acumulado de esforços e
deslocamentos até uma determinada fase construtiva, através do tensionamento dos
tirantes nas fases anteriores, as variações das forças nos tirantes na fase construtiva
seguinte só dependiam dos esforços e/ou deslocamentos dessa mesma fase. Isto é
verdade a menos dos efeitos diferidos do betão, que eram pouco relevantes para a
"compensação" em causa ao longo das fases construtivas.
Sendo assim, conhecendo as parcelas "compensadas" (peso próprio + pós-tensão dos
tirantes) em cada fase, as suas somas resultavam obviamente "compensadas" e
representavam o acumulado de esforços e deslocamentos em cada fase.
Durante o processo construtivo, já foi referido que o tabuleiro realizou as funções de
banzo traccionado das treliças. Mas acrescenta-se que cada meio-tabuleiro em
construção foi "agarrado" ao encontro de modo a minimizar os deslocamentos da
estrutura ao longo de cada fase de execução, pois a rigidez à flexão do encontro era
superior à rigidez axial dos cabos de retenção. Deste modo, o encontro foi solicitado por
esforços de flexão resultantes da sua contribuição para equilibrar o esforço axial de
tracção transmitido pelo meio-tabuleiro. Mas com os sucessivos ajustes das forças
instaladas nos cabos de retenção, o encontro era "aliviado" ao passar o esforço axial de
tracção do meio-tabuleiro para os cabos de retenção. Estrategicamente, os esforços de
flexão no encontro foram até invertidos, pois a componente horizontal das forças nos
cabos de retenção ultrapassaram, em cada ajuste, a força axial de tracção no
meio-tabuleiro.
Distintamente, o ajuste das forças instaladas nas diagonais provisórias teve apenas como
função alterar os esforços de flexão no tabuleiro, modificando simultaneamente os
deslocamentos da estrutura. Com este processo pretendeu-se compensar, em cada fase
de execução das consolas, os momentos negativos resultantes da sua construção,
evitando o acumular de flexões negativas no tabuleiro.

7.2. Determinação analítica das forças de ajuste
Em cada fase construtiva calcularam-se os esforços provocados pelas cargas gravíticas
aplicadas nessa fase. Calcularam-se também os esforços correspondentes a uma
deformação imposta em cada uma das "barras activas" (cabos de retenção e diagonais
provisórias). Os esforços finais de cada fase eram então uma combinação linear dos
casos de carga descritos. Os coeficientes de combinação determinaram-se impondo
tantas condições quantas as barras activas presentes nessa fase, conforme se descreve
em 7.3.
Para melhor entendimento dessa combinação, tome-se como exemplo a betonagem do
tabuleiro e do arco entre os últimos montantes provisórios e as correspondentes uniões
arco-tabuleiro. Na Figura 17 apresentam-se os diagramas de momentos flectores e de
deslocamentos verticais do tabuleiro nos casos de ser efectuado ou não o ajuste das
diagonais. No decorrer do processo construtivo, a aplicação sucessiva das cargas
gravíticas gerou esforços e deslocamentos que foram sendo “compensados” pelo ajuste
das forças instaladas nas "barras activas".
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Figura 17 – a) Diagramas de momentos flectores; b) Deslocamentos verticais

7.3. Formulação do ajuste da tensão em barras activas
O ajuste das forças instaladas nas barras activas foi realizado segundo um critério de
esforços, para o que se estabeleceram as equações seguintes:

n

f jpp + ∑ f jiTi xi = b j
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onde
n - nº de barras activas (barras a pós-tensionar)
m - nº de barras do modelo estrutural de ajuste da tensão em barras activas (>n)
n+1 - nº de casos de carga do modelo estrutural de ajuste da tensão em barras
activas
i - caso de carga i
Caso 1 – cargas gravíticas actuantes; Caso 2 – tensão no tirante 1; ... ;
Caso n+1 – tensão no tirante n

f jpp

- esforço na barra j devido às cargas gravíticas actuantes

f jiTi

- esforço na barra j devido ao tensionamento do tirante i

xi

- factor de escala, ou coeficiente de combinação, a afectar o caso de carga
correspondente à pós-tensão do tirante i

bj

- valor (nulo ou não) do esforço na barra j

Impondo valores em n linhas do vector bj (m×1), puderam determinar-se os factores xi
(n×1) de combinação dos casos de carga referentes ao tensionamento das barras activas.
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A "força de actuação" em cada barra activa i era então a que resultava da multiplicação
do factor xi pelo esforço gerado nessa barra no caso de carga correspondente ao seu
tensionamento.
Força de actuação na barra activa i = f kiTi xi
onde k é a linha correspondente à barra activa i na matriz de influência (2).
A força de ajuste, isto é, a variação do esforço instalado na barra activa i no final de cada
fase, dependia não só da sua “força de actuação” mas também da resposta da barra em
causa face ao tensionamento de todas as outras barras activas.
n

f jiTi xi
∑
i =1

Força de ajuste na barra activa i =

Finalmente, o esforço instalado numa barra geral (activa ou não) j no final de cada fase
era dado por
n

Esforço final na barra geral j = f jpp + ∑ f jiTi xi = b j
i =1

Da mesma forma se obtêm os deslocamentos verticais de todos os nós q da estrutura:
n

u qpp + ∑ u qiTi xi = u q
i =1

onde
u qpp

- deslocamento vertical do nó q devido às cargas gravíticas actuantes

u qiTi

- deslocamento vertical do nó q devido ao tensionamento do tirante i

xi

- factor de escala, ou coeficiente de combinação, a afectar o caso de carga
correspondente à pós-tensão do tirante i

uq

- valor final do deslocamento vertical no nó q

8. Modelos matemáticos usados na análise do processo construtivo
8.1. Análise evolutiva
Com recurso ao programa de cálculo automático ROBOT [3], realizou-se uma análise
elástica linear “instantânea”, fase a fase, para determinar a evolução das forças a instalar
nos cabos de retenção e nas diagonais provisórias, e assim possibilitar a realização do
dimensionamento geral dos elementos estruturais da Ponte e “afinar” o processo
construtivo.
A metodologia de ajuste das forças instaladas nas barras activas expressou-se no
conceito de matriz de influência das forças dos tirantes, tendo sido utilizadas como
restrições do ajuste a eliminação da flexão nos encontros e a imposição de flexões
positivas numa extensão do tabuleiro tão grande quanto possível. Com essas forças
aplicadas nas barras activas, determinaram-se as deformadas “instantâneas” ao longo de
todo o processo construtivo.
Posteriormente, foram realizados, separadamente, dois cálculos evolutivos considerando
os efeitos diferidos do betão através da correcta modelação do comportamento
visco-elástico dos materiais. Esses modelos matemáticos estavam codificados nos
programas de cálculo automático DIFEV [4] e FASES [5], que confirmaram os critérios do
ajuste utilizados no cálculo inicial.
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O cálculo com o programa DIFEV considerou 58 fases, sendo menos pormenorizado do
que o cálculo com o programa FASES, em que a modelação de mais de 1000 fases foi
feita aduela a aduela e foram consideradas separadamente todas as operações inerentes
à execução de cada uma delas. A modelação do comportamento visco-elástico do betão
é diferente nos dois programas, sendo o primeiro de acordo com o MC78 (modelo aditivo)
[5] e o segundo de acordo com o MC90 (modelo multiplicativo) [6]. Esta diferença
permitiu, desde logo, avaliar a sensibilidade da estrutura aos efeitos diferidos,
necessariamente distintos nos dois modelos.
Paralelamente ao modelo evolutivo do programa FASES, foi desenvolvida, no programa
ROBOT, uma modelação “instantânea”, aduela a aduela, com o mesmo grau de detalhe,
que além de servir de controlo mútuo, teve sobretudo como finalidade o estabelecimento
das matrizes de influência das barras activas, aduela a aduela. Permitiu, ainda, estudar a
sensibilidade da estrutura em relação a eventuais correcções de geometria e esforços, e
aos efeitos de eventuais variações térmicas diferenciais, nomeadamente entre os cabos
de retenção e as diagonais provisórias.

8.2. Critérios de controlo geométrico
O conhecimento das matrizes de influência das barras activas, aduela a aduela, permitiu
tomar decisões acerca de possíveis correcções de geometria e da sua repercussão em
termos de esforços nos elementos estruturais da Ponte. Estas correcções eram “acções
instantâneas”, pelo que, para a determinação do seu valor, foi necessário conhecer
apenas os módulos de elasticidade dos betões nesse instante. A decisão do valor da
correcção resultou sempre de um cálculo evolutivo, mas a forma de conseguir essa
correcção foi sempre com uma solicitação rápida na estrutura que, portanto, foi passível
de ser calculada com recurso às matrizes de influência “instantâneas” referentes a cada
uma das aduelas, que se repete serem dependentes apenas dos valores dos módulos de
elasticidade dos betões nesse instante.
Os critérios de controlo geométrico da Ponte foram os seguintes:
-

condições geométricas do traçado da via:
i) rasante da estrada a tempo infinito;

-

condições geométricas ligadas ao funcionamento estrutural:
ii) configuração resistente do conjunto, nomeadamente no que diz respeito à
flecha do arco e ao ângulo de desvio sob os montantes a tempo infinito,
dado que qualquer perda de flecha era prejudicial para o funcionamento
estrutural de um arco tão abatido, podendo, no caso de desvios
importantes, originar efeitos de 2ª ordem não desprezáveis;
iii) forma do arco, que apresenta propositadamente contraflechas não afins
dos modos de encurvadura fundamentais, por forma a obterem-se
factores de segurança adicionais em relação à instabilidade por
encurvadura de uma peça tão esbelta e tão fortemente comprimida como
é o arco da Ponte Infante D. Henrique.

A tomada de decisões acerca de eventuais correcções, bem como da própria metodologia
de correcção, foi fundamentada nos modelos desenvolvidos, devidamente corrigidos e
actualizados com os dados que foram “colhidos” no evoluir da obra, quer quanto à
resposta deformacional quer quanto à resposta tensional da estrutura, onde assumem
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relevância especial os resultados, devidamente
monitorização internos e externos da Ponte.

tratados,

dos

dispositivos

de

Logicamente, qualquer intervenção era uma alteração à sequência de construção
estabelecida nos modelos matemáticos, pelo que as análises evolutivas detalhadas
tinham que introduzir essa alteração. Só no final dessas análises, com a desmontagem de
todos os elementos estruturais provisórios, se podia avaliar os efeitos daquela
intervenção.
Mais, obtida a configuração da estrutura após a desmontagem dos elementos provisórios
e sendo conhecidos os esforços nessa fase, bem como as extensões e curvaturas em
todas as secções, avaliava-se a sua evolução por efeito da fluência, bem como a resposta
da estrutura à “fatia” da retracção que ainda não tinha ocorrido até esse instante, tendo
esta análise sido feita de forma automática nos modelos evolutivos utilizados. Finalizado
este processo, era conhecida a posição dos nós da estrutura no instante que se
convencionou como tempo infinito, e os esforços instalados em todas as secções dos
elementos estruturais da Ponte.
Salienta-se que, neste intervalo de tempo, as redistribuições ocorridas se deviam em
grande parte à diferença das idades dos betões dos diversos elementos estruturais, mais
do que ao constrangimento, por alteração do sistema estrutural resistente, da evolução
das curvaturas instaladas nas secções. De facto, ao estarem em posições muito distintas
da curva de fluência (betão jovem versus betão idoso), as secções respondiam
diferentemente e portanto ocorriam redistribuições de esforços não desprezáveis.

9. Controlo do processo construtivo
9.1. Controlo de geometria
O estabelecimento de critérios rígidos e de tolerâncias quase nulas durante a construção
da Ponte pretendeu assegurar as condições geométricas implícitas ao funcionamento
estrutural requerido. Nomeadamente, assinalam-se as duas condições seguintes:
- a flecha do arco e os ângulos de desvio sob os montantes, a tempo infinito, sendo
determinantes para a configuração resistente do conjunto arco-tabuleiro, tinham de ser
garantidos com precisão máxima;
- o arco, em que pela primeira vez em Portugal se utilizou betão de alto desempenho
(C60/75), apresenta propositadamente as contraflechas conforme Figura 18, portanto
não afins dos modos de encurvadura fundamentais, contraflechas essas que tinham
também de ser conseguidas com precisão máxima (ver Figura 19, onde as curvas
“antes” e “após” se confundem).
δ2

δ3

δ1

δ1,t∞ = 0,10 m
δ2,t∞ = 0,15 m
δ3,t∞ = 0,10 m

Figura 18 – Definição das contraflechas de cada meio arco
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Figura 19 – Comparação entre as contraflechas de projecto e executadas

9.2. Monitorização da construção
A construção desta Ponte beneficiou de um sistema de monitorização muito completo,
instalado quer na Ponte (superestrutura e fundações) quer nos maciços rochosos das
encostas (Figura 20).

Figura 20 – Sistema de monitorização implementado durante a construção
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9.2.1. Instrumentação dos maciços rochosos e fundações
Nos maciços graníticos de ambas as encostas, foram instalados 14 inclinómetros (9 no
lado do Porto e 5 no lado de Gaia) que atingiram a profundidade aproximada de 40 m. No
lado do Porto, dentro do túnel da Alfândega, foram também instrumentadas três secções
transversais com os sistemas de convergência de observação óptica apresentados na
Figura 21. Em ambas as encostas instrumentaram-se, ainda, um total de 11 ancoragens.

Figura 21 – Sistema de convergência de observação óptica no túnel da Alfândega
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9.2.2. Instrumentação “interna” da superestrutura
O sistema de instrumentação “interna” da Ponte foi especialmente relevante [8]. Ele
assentou em dois sistemas informáticos colocados dentro do caixão da Ponte (um em
cada meia-ponte), funcionando independentemente mas transmitindo toda a informação
por via telefónica para outras consolas de trabalho (no Estaleiro, na Fiscalização, nos
Projectistas – AFAssociados, no Porto, e IDEAM, em Madrid – e ainda na empresa
Kinesia - Ingeniería de Auscultación, responsável pelo sistema). O sistema permitiu
conhecer os valores de grandezas físicas de natureza diversa, como sejam as reacções
em apoios e os momentos flectores, esforços axiais, rotações e temperaturas em secções
escolhidas do arco, do tabuleiro e dos pilares (montantes). Foi instalado um total de 120
sensores (extensómetros, clinómetros, termómetros e células de carga), conforme
apresentado na Figura 22 e na Tabela 2.

Figura 22 – Localização das secções instrumentadas na meia-ponte do lado de Gaia
Tabela 2 – Sensores na meia-ponte do lado de Gaia
Secção

Sensor

1

Células de carga nos
aparelhos de apoio
Clinómetros

2
Termómetros

Parâmetro medido
Esforço axial no tabuleiro.
Rotação do tabuleiro e do montante
Curvatura média do tabuleiro (momento flector)
Temperatura nos banzos superior e inferior do tabuleiro

3

Clinómetros
Extensómetros

Rotação do tabuleiro, curvatura média do tabuleiro (momento flector)
Esforço axial e momento flector no tabuleiro

4

Extensómetros
Termómetros

Esforço axial e momento flector no tabuleiro
Temperatura nos banzos superior e inferior do tabuleiro

5

Extensómetros

Esforço axial e momento flector no tabuleiro

6

Extensómetros

Esforço axial e momento flector no montante

7

Extensómetros

Esforço axial e momento flector no montante

8

Extensómetros

Esforço axial e momento flector no arco

9

Extensómetros
Termómetros

Esforço axial e momento flector no arco
Temperatura nas faces superior e inferior do arco

10

Extensómetros

Esforço axial e momento flector no arco

11

Extensómetros

Esforço axial e momento flector no arco

12

Extensómetros
Termómetros

Esforço axial e momento flector no pilar provisório
Temperatura nas faces opostas do pilar provisório
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9.2.2.1. Ajuste de modelos de comportamento estrutural
O sistema dispõe de um módulo de “correlação estatística inteligente” que permite
estabelecer, por métodos estatísticos, os ajustes adequados entre as diferentes leituras
dos sensores e os possíveis intervalos de variação dos parâmetros ambientais térmicos e
tenso-deformacionais (fluência, retracção, módulo de elasticidade) dos materiais. A
mais-valia resultante desta abordagem foi fundamental para o controlo e interpretação
dos resultados por parte dos Projectistas. Eliminaram-se, desta forma, os problemas
derivados da visão clássica determinista dos sistemas de instrumentação e utilizaram-se
os recursos da estatística para se obterem “medidas com significado mecânico” fiáveis
que permitiram a comparação com os valores previstos em projecto e a consequente
tomada de decisões.
Em particular, permitiu uma verdadeira “identificação dos parâmetros” do comportamento
mecânico da Ponte, como seja a realização de estimativas fiáveis dos valores reais da
fluência do betão estrutural da obra.
Na Figura 23 apresenta-se um exemplo da correlação das leituras de um dos
extensómetros na base do montante sobre o arranque do arco do lado de Gaia com as
leituras de um dos termómetros instalados no betão. Essa correlação é exibida pelo
gráfico superior direito, no qual estão também considerados automaticamente os efeitos
do comportamento reológico do betão e os carregamentos introduzidos na estrutura.

Figura 23 – Exemplo do tratamento estatístico de leituras
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9.2.2.2. Identificação da necessidade de operações de correcção estrutural
Como exemplo de leituras fornecidas pelo sistema de monitorização que implicaram uma
actuação de “correcção estrutural”, a Figura 24 mostra a evolução das extensões nas
fibras superior e inferior da secção de arranque do arco, numa determinada fase da obra.
O “afastamento” progressivo entre as leituras referentes a cada uma das fibras significa
flexão de sinal negativo devida ao insuficiente tensionamento dos cabos de suspensão
durante a execução do 1º tramo do arco. Esta situação foi compensada por um
retensionamento dos tirantes, ainda antes do apoio no pilar provisório.

N/mm²

Ponte Infante D. Henrique
Semiestrutura Porto
Registo histórico

17

12

7

2

-3

-8

-12

-17

-22

-27

-32
30-04-01 07:00

27-07-01 09:00

X: auto, Y: c 12 - s train gage ( upper fibr e)
X: auto, Y: c 15 - s train gage ( low er fibr e)

Figura 24 – Evolução das extensões das fibras superior e inferior da secção de arranque do arco
V Simpósio EPUSP sobre Estruturas de Concreto

26

9.2.2.3. Acompanhamento da resposta estrutural durante as operações especiais
O processo construtivo estabelecia duas operações especiais em que se recorria a
actuações com conjuntos de macacos hidráulicos (com uma capacidade total de
100 000 kN): uma a meio do avanço em consola do tramo central e outra após o fecho da
Ponte, para desapoiar a Ponte dos pilares provisórios. Tratava-se de materializar
assentamentos de apoio “precisos e controlados”, sobre os referidos pilares, de 25 e
90 mm, respectivamente. Estas delicadíssimas operações, que solicitavam pela primeira
vez a resposta estrutural global arco laminar / tabuleiro rígido, foram controladas em
tempo real pelo sistema de instrumentação, o que permitiu verificar segundo a segundo a
sua adequação aos cálculos realizados previamente. Na Figura 25 estão representadas
as comparações entre os valores esperados e os valores medidos das extensões nas
fibras superiores e inferiores da secção do tabuleiro sobre o pilar provisório do lado do
Porto, durante a operação de desapoio.
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Figura 25 – Extensões na secção do tabuleiro sobre o pilar provisório do lado do Porto
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9.2.2.4. Acompanhamento da resposta estrutural durante os ensaios de carga
O sistema de instrumentação possibilitou também o seguimento, directo e imediato, do
comportamento da Ponte durante os ensaios de carga.
A Figura 26 apresenta os “valores medidos” das linhas de influência das extensões nas
fibras superiores e inferiores de 3 secções do tabuleiro, obtidas com a passagem de 4
camiões de cerca de 30 toneladas com velocidade constante de 5 km/h.
Nesta figura constata-se a elevada precisão e fiabilidade das leituras, como aliás era
conhecido face às múltiplas comparações que foram sendo efectuadas ao longo da
construção da obra.

Figura 26 – Linhas de influência das extensões em 3 secções do tabuleiro

9.2.3. Monitorização das forças instaladas nos tirantes provisórios
Por outro lado, a “leitura” directa das forças de tracção instaladas nos cabos (retenções e
diagonais) provisórios exigiria um número elevado de sensores, com custos que foram
considerados não justificados.
Assim, optou-se por proceder à determinação daquelas forças separadamente, com base na
teoria das cordas vibrantes [9].
Como exemplo, na Figura 27 apresenta-se a comparação entre os valores esperados e os
valores medidos da variação do esforço axial instalado na diagonal provisória D1 [10].
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Figura 27 – Variação do esforço axial instalado na diagonal D1 (medido versus esperado)

O sistema de monitorização não anulou as leituras topográficas habituais, com as quais
foram feitas as correlações mais diversas, controlando-se todo o processo construtivo em
termos geométricos, em termos de esforços instalados e quanto às decisões de intervenção.
Projectistas e construtores reconhecem que a construção da Ponte do Infante foi
extremamente difícil, mas foi realizada sempre com total segurança e controlo do seu
comportamento estrutural, em grande parte graças à fiabilidade e capacidades do sistema
de monitorização instalado.
E assim, certamente que as Pontes Maria Pia e Luiz I receberam bem, entre elas, a Ponte
Infante D. Henrique, como se pode constatar pela Figura 28.

Figura 28 – Vista aérea das Pontes Maria Pia, Infante D. Henrique e Luiz I
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