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Abstract: This paper describes the construction method of the Pedestrian Bridge over the 
Carpinteira brook and the most important options in its conception and design. 

1 LOCALIZAÇÃO E ÂMBITO DA PONTE 

O Vale da Carpinteira localiza-se na cidade da Covilhã e caracteriza-se por encostas de 
inclinação acentuada onde socalcos criados por muros de alvenaria se enchem de uma vegeta-
ção densa que esconde construções dispersas e em parte abandonadas mas que recordam o 
passado industrial da cidade. Para Oeste levanta-se a imponência da Serra da Estrela e para 
Este estende-se a imensidão da Cova da Beira. 

A Ponte insere-se no Plano de Urbanização do Vale da Carpinteira, promovido pelo Pro-
grama Polis e da autoria do Arquitecto Teotónio Pereira. Com ela estabelecer-se-á a ligação 
pedonal entre as duas encostas a uma altura de 52 m acima da Ribeira. 

O Projecto da Ponte foi desenvolvido em colaboração com o Arquitecto João Luís Carrilho 
da Graça e caracteriza-se especialmente por o percurso no tabuleiro manter o carácter de 
sinuosidade dos caminhos nas encostas em que se desenvolve a cidade da Covilhã. 

Em alçado, a Ponte tem uma continuidade visual simultaneamente muito forte e simples no 
desenho que se projecta no cenário magnífico da montanha da Serra da Estrela. 

2 PRINCIPAIS CONDICIONALISMOS 

A acentuada inclinação das duas encostas, a distância a vencer e a altura dos pilares foram 
os principais condicionalismos ao projecto da Ponte. A consideração de um maior número de 
vãos do que os definidos resultaria num aumento significativo do custo final da obra devido à 
grande altura dos pilares mais centrais e às condições difíceis de execução das fundações nas 
encostas. Mas vãos com comprimentos elevados, e consequentemente mais flexíveis, reque-
rem um controlo mais rigoroso do processo construtivo e uma avaliação muito correcta do 
comportamento da Ponte “efectivamente construída”, em particular perante as acções dinâmi-
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cas transmitidos pelos peões, com eventual necessidade de introdução de elementos estabili-
zadores passivos ou até activos. 

Por outro lado, as características diversificadas dos substratos geológicos nos horizontes 
mais próximos e as condições topográficas e de trabalho nos vários locais de fundação dos 
encontros e dos pilares determinaram a opção por distintas soluções de fundação desses ele-
mentos estruturais. 

3 BREVE DESCRIÇÃO DA PONTE 

A Ponte estabelece a ligação a cota constante entre os dois encontros, serpenteando sobre o 
vale numa extensão de aproximadamente 220 m. Em planta, o tabuleiro divide-se em três tro-
ços distintos: o central alinha-se segundo as pendentes de maior declive das encostas enquan-
to que os laterais se orientam na perpendicular aos encontros, conforme se apresenta na “Fig. 
1”. Em alçado, a leveza visual pretendida traduz-se na esbelteza da secção transversal, que, 
com 1,75 m de altura e 4,40 m de largura, surge à distância como uma mera linha de atraves-
samento do vale. 

Os pilares centrais, fundados nas encostas opostas do Vale, são mistos em aço e betão e li-
gados rigidamente ao tabuleiro metálico com continuidade total de esforços e deformações. 
Pelas suas características geométricas e material de acabamento, os dois pilares extremos 
“desligam-se” visualmente da restante estrutura. Têm uma secção circular em betão armado 
mas são parcialmente revestidos com pedra de granito definindo uma espiral em volta dos 
pilares. 

 
Fig. 1: Maqueta - Vista geral 

4 CARACTERIZAÇÃO GEOMÉTRICA DA PONTE 

O tabuleiro da Ponte desenvolve-se a uma cota constante em todo o seu comprimento e é 
essencialmente constituído por duas vigas metálicas longitudinais de alma cheia que, em con-
junto com a estrutura transversal que suporta o pavimento, formam uma secção transversal em 
“U” ao longo dos 5 vãos. Em planta, a Ponte descreve um “S” com três troços rectos unidos 
por pequenas curvas circulares localizadas nos 2º e 4º vãos, sendo os 1º, 3º e 5º vãos total-
mente rectos, conforme se apresenta na “Fig. 2”. A Ponte está, desta forma, dividida em cinco 
tramos contínuos com 42,267 m, 48,406 m, 49 m, 49,302 m e 31,769 m, perfazendo o com-
primento total de 220,744 m, medidos segundo o eixo longitudinal da Ponte. 
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Fig. 2: Planta e alçado 

As duas vigas metálicas longitudinais definem uma largura útil do tabuleiro de 3,5 m, entre 
banzos. A secção transversal de cada viga é constituída por dois banzos descentrados de uma 
alma vertical e por duas células diagonais que garantem a classificação dos banzos como sen-
do da classe 3 descrita no Eurocódigo 3 [1]. A estabilização dos banzos comprimidos da sec-
ção transversal da Ponte é assegurada pelo efeito de pórtico dos “U” formados pelas nervuras 
verticais em ½ HEA450 e pelos perfis transversais (carlingas) em HEB300. A estabilização 
da Ponte face às acções horizontais faz-se à custa de um contraventamento horizontal em cruz 
de Santo André localizado sob o pavimento da Ponte e materializado com perfis tubulares 
100x100x6 e 150x100x10. Este contraventamento une as duas longarinas de modo a formar 
uma viga deitada que distribui pelos pilares e encontros as acções horizontais aplicadas ao 
tabuleiro. O pavimento em madeira de azobé é suportado por um conjunto de madres longitu-
dinais em HEA100 que por sua vez se apoiam nas carlingas (ver “Fig. 3”). 

 
Fig. 3: Secção transversal 

A altura dos dois pilares centrais, que serão mistos de aço-betão armado, é de aproxima-
damente 40 m e 36 m, e a altura dos pilares laterais, que serão exclusivamente em betão 
armado, é de aproximadamente 20 m e 18 m. A secção transversal dos pilares é vazada inte-
riormente de modo a diminuir o seu peso sobre as fundações, conseguindo-se igualmente uma 
redução do custo total da sua execução. 

A deficiente capacidade mecânica dos extractos mais superficiais identificados nas áreas 
de implantação dos encontros Norte e Sul ditou a opção por fundações indirectas para esses 
elementos, mas são as condições topográficas e de acesso que aconselham o recurso a 
microestacas. Pelo contrário, as fundações dos pilares são directas. No entanto, a altura eleva-
da de alguns pilares e a dificuldade em construir grandes sapatas em encostas de fortes pen-
dentes impõem a introdução de ancoragens definitivas nas suas fundações, para equilíbrio da 
Ponte sob o efeito das acções horizontais. 
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5 COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DA PONTE 

A resposta estrutural da Ponte na direcção longitudinal perante acções verticais é essen-
cialmente a de duas vigas contínuas paralelas, apoiadas pontualmente em quatro pilares e nos 
dois encontros, nos quais se materializam rótulas fictícias sem transmissão de momentos flec-
tores nas zonas curvas do traçado. A condução transversal das cargas do pavimento é assegu-
rada pelas carlingas que, em conjunto com as nervuras verticais, garantem também o contra-
ventamento dos banzos comprimidos das vigas principais e a transmissão dos momentos tor-
sores. As forças horizontais geradas pelas acções do sismo, do vento e dos peões são transmi-
tidas aos pilares e encontros através de uma treliça deitada em que os banzos são materializa-
dos pelas vigas principais, os montantes pelas carlingas e as diagonais pelo contraventamento 
horizontal em cruz. 

Particularmente importantes são os efeitos da temperatura, do vento e da acção sísmica, os 
quais condicionaram o estabelecimento das condições de apoio da Ponte nos encontros e 
sobre os pilares. Os pilares são encastrados nas suas bases mas as ligações entre estes e a 
estrutura metálica da Ponte têm em consideração a necessidade de garantir simultaneamente o 
travamento dos pilares na direcção de menor inércia e a minimização dos efeitos das defor-
mações do tabuleiro devidas às variações térmicas. Assim, os dois pilares centrais mistos, de 
grande altura, são contínuos com o tabuleiro, enquanto que os pilares laterais estão dotados de 
aparelhos de apoio que permitem a rotação do tabuleiro mas são fixos para deslocamentos nas 
direcções longitudinal e transversal. 

5.1 Análise estrutural 

Para o dimensionamento desta Ponte foi desenvolvido um modelo matemático tridimen-
sional (ver “Fig. 4”), em que todos os elementos são modelados por elementos finitos de barra 
posicionados nos respectivos centros de gravidade. Prestou-se atenção especial às caracterís-
ticas geométricas e mecânicas das barras (área e momentos de inércia), uma vez que o modelo 
se revelou bastante sensível a pequenas alterações de rigidez. Este modelo foi também utili-
zado para a análise dinâmica da estrutura, tendo os efeitos da acção sísmica sido avaliados 
mediante uma análise espectral. Em cada encontro, as longarinas têm um apoio deslizante em 
todas as direcções e um apoio guiado (fixo numa direcção). Dada a geometria em planta da 
Ponte, a orientação desse último apoio foi determinada de forma a não haver impedimento à 
deformação das longarinas perante a acção da variação uniforme de temperatura, ou seja, de 
forma a que a reacção horizontal seja nula para esse caso de carga. A ligação dos pilares cir-
culares ao tabuleiro foi modelada por duas barras rígidas e articuladas que representam os 
aparelhos de apoio fixos instalados nestes pilares. Por sua vez, os pilares rectangulares foram 
ligados rigidamente ao tabuleiro. 

Fig. 4: Modelo matemático tridimensional 

Primeiro, todos os elementos foram dimensionados a partir dos resultados obtidos da análi-
se efectuada com o modelo descrito. Posteriormente, a partir deste modelo elaboraram-se 
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outros modelos que permitiram ter em conta o efeito do faseamento construtivo na distribui-
ção dos esforços. Para tal, as cargas actuantes na Ponte foram aplicadas em três fases, con-
soante o tipo de sistema estrutural existente na altura da sua aplicação. Posteriormente, os 
esforços de todas as fases foram somados, obtendo-se a distribuição final de esforços. 

O modelo estrutural da fase 1 (ver “Fig. 5”) corresponde à montagem dos dois tramos 
extremos e do tramo central, todos com consolas com 7 m de comprimento nos tramos inter-
médios. 

Dado que estas quatro consolas não atingem os troços curvos da Ponte, não se geram 
quaisquer momentos torsores no tabuleiro. 

 
Fig. 5: Modelo de cálculo para a fase 1 

A fase 2 corresponde à montagem dos restantes troços do tabuleiro, portanto nos 2º e 4º 
tramos. Esta fase é particularmente delicada, pois corresponde à montagem dos troços com 
zonas curvas. Com efeito, mesmo que apenas como fase intermédia de montagem, estes tro-
ços não podem ser simplesmente apoiados nos troços existentes, pois ocorreriam deformações 
inaceitáveis nas zonas curvas. É então necessário realizar as soldaduras definitivas com os 
troços da fase 2 “agarrados” pelas gruas e com ligações provisórias de continuidade. A tercei-
ra fase de cálculo corresponde à aplicação de todas as acções variáveis no modelo global. 

Como as consolas dos troços montados na primeira fase não atingem as secções de 
momento nulo da estrutura contínua, os momentos positivos máximos gerados são superiores 
(em cerca de 12%) aos que se obteriam se todas as acções fossem aplicadas à estrutura na sua 
configuração final. 

5.2 Critérios de dimensionamento para o tabuleiro 

5.2.1 Efeito de torção nas vigas principais 

Dado que os centros de gravidade e de corte das vigas principais não coincidem, foi neces-
sário introduzir um momento torsor “adicional” nas solicitações do tabuleiro. Se for despre-
zada a contribuição das células diagonais junto aos banzos superior e inferior, a excentricida-
de entre o centro de corte e o centro de gravidade pode ser determinada com a Eq. (1), a qual 
é deduzida a partir das equações de equilíbrio interno de tensões tangenciais na secção: 

( )
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I
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em que bf e ef representam respectivamente a largura e a espessura dos banzos superior e infe-
rior, h é a distância entre os seus centros de gravidade, I é o momento de inércia da secção e 
AG é a distância entre o centro de gravidade da secção e o eixo da alma vertical. 

Foi então considerado um momento de torção uniformemente distribuído nas vigas princi-
pais igual à carga vertical aplicada psd multiplicada pela excentricidade e. Mas como não se 
está perante uma secção fechada, a sua rigidez à torção é diminuta e o principal mecanismo de 
resistência é dado pelo binário de esforços de corte nos banzos, provocando flexão destes no 
plano horizontal acompanhada de um acréscimo de tensões longitudinais com empenamento 
da secção. 

Por simplificação, considerou-se que o momento torsor aplicado pode ser decomposto por 
um binário de cargas horizontais Hsd de sinal oposto aplicadas nos dois banzos. Para avaliar o 
acréscimo máximo de tensões longitudinais nos banzos, elaborou-se um modelo de cálculo 
em que se representam os banzos apoiados elasticamente nas nervuras verticais. Tendo-se 
aplicado a acção Hsd, foi possível calcular o acréscimo máximo de tensão a ter em conta na 
verificação de segurança em estado limite último. 

5.2.2 Verificação de tensões normais nos banzos comprimidos das longarinas 

Além da habitual verificação de tensões normais em regime linear elástico nas fibras ex-
tremas da secção, foi realizada a verificação da segurança em relação a fenómenos de encur-
vadura e bambeamento através da análise de tensões nos banzos comprimidos. O comprimen-
to de encurvadura do banzo superior é definido através da Eq. (2): 
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em que I1 e I2 são respectivamente os momentos de inércia das nervuras verticais (½HEA450) 
e das carlingas (HEB300), a é o espaçamento entre contraventamentos (a = 3,50 m), h e b são 
respectivamente os comprimentos das nervuras verticais e das carlingas, e Iz é o momento de 
inércia do banzo comprimido no sentido em que processa o modo de encurvadura. 

5.2.3 Verificação da estabilidade da alma ao enfunamento 

A estabilidade ao enfunamento de todos os painéis de alma entre nervuras verticais foi 
verificada através do método preconizado na norma espanhola MV103 [2]. Nas zonas curvas 
da Ponte foi necessário reforçar os painéis com uma nervura longitudinal intermédia “Fig. 6”. 

 
a) Secção corrente b) Secção reforçada 

Fig. 6: Verificação dos painéis de alma 
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5.2.4 Nervuras verticais 

As nervuras verticais são dimensionadas à flexão composta plana, com um esforço axial de 
compressão igual ao esforço transverso das vigas principais e esforços de flexão basicamente 
devidos à acção do vento sobre o tabuleiro e à torção das vigas principais. A meio vão, as ner-
vuras servem ainda de contraventamento para o banzo superior pelo que ficam sujeitas a uma 
carga no topo igual a 1% do esforço axial deste. Nas zonas curvas, as nervuras verticais estão 
também sujeitas a elevados esforços de flexão resultantes da torção do tabuleiro e da flexão 
das longarinas no plano horizontal. 

O comprimento de encurvadura Le das nervuras verticais pode ser calculado a partir da 
Eq. (3): 
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As nervuras verticais cumprem ainda os critérios de rigidez mínima estabelecidos pela 
norma espanhola RPM-95 [3]. 

5.2.5 Carlingas 

O dimensionamento das carlingas foi condicionado por critérios de rigidez, de modo a 
assegurar o contraventamento eficaz do banzo superior das longarinas e a reduzir o compri-
mento de encurvadura das nervuras verticais. 

5.2.6 Contraventamentos 

Dada a geometria da Ponte em planta, nas zonas curvas não é possível estabelecer o equilí-
brio apenas com esforços de tracção nos contraventamentos em X. Então, este elementos de-
vem ser verificados em relação ao estado limite último de encurvadura. O comprimento de 
encurvadura de uma barra intersectada por outra idêntica no seu ponto médio varia entre 0,7L 
e L, quando a segunda barra está submetida a um esforço axial nulo ou igual ao da barra em 
causa, respectivamente. Este valor pode ainda ser reduzido até ao mínimo de 0,5L no caso da 
segunda barra estar submetida a um esforço axial de tracção superior a 2/3 do esforço de com-
pressão da barra em estudo. A “Fig. 7” apresenta a variação do coeficiente de encurvadura β 
com a relação entre esforços axiais das barras concorrentes (α=N2/N1 com N2≤N1). 
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Fig. 7: Comprimento de encurvadura dos contraventamentos 
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5.3 Dimensionamento dos pilares 

Existem dois tipos de pilares: pilares circulares (P1 e P4), ocos, de betão armado revestidos 
a pedra de granito, com um diâmetro de 2,50 m e uma espessura de parede de 0,25 m, e pila-
res mistos rectangulares (P2 e P3), ocos, com dimensões exteriores de 4,40 m por 1,75 m, 
uma espessura de parede de 0,20 m e revestidos por uma chapa de 8 mm ligada ao betão atra-
vés de conectores de 19 mm de diâmetro. No troço superior de 1,25 m de comprimento destes 
pilares, a secção é maciça e a chapa de aço passa a ter uma espessura de 12 mm. Junto às fun-
dações, a espessura de betão é aumentada de 0,15 m de modo a permitir o desvio das armadu-
ras junto às nervuras da base da chapa estrutural de revestimento dos pilares. 

A transferência de forças do tabuleiro para estes pilares dá-se através da ligação de duas 
carlingas e das almas das vigas principais às chapas dos pilares “Fig. 8”. As forças são depois 
partilhadas com a secção de betão através de conectores. 

[Home use only]  
Fig. 8: Coroamento dos pilares P2 e P4 

5.4 Dimensionamento das fundações 

Para garantir a estabilidade externa das sapatas de fundação dos pilares perante as elevadas 
acções horizontais, nomeadamente para a acção do vento, foi necessário recorrer a ancoragens 
definitivas pré-esforçadas. Utilizaram-se barras em aço de alta resistência com 36 mm de diâ-
metro dispostas perimetralmente nas sapatas.  

A solução de fundações proposta para os encontros e muros de suporte consiste na execu-
ção de fundações indirectas por meio de microestacas (Ø200mm) com tubo CHS 139,7x10 
em aço N80. Na verificação da segurança ao estado limite último de encurvadura, a microes-
taca foi considerada como uma viga sobre um meio semi-indefinido elástico, homogéneo e 
isótropo, permitindo deste modo considerar a reacção do terreno sobre o fuste de microestaca. 
O comprimento de encurvadura Le da microestaca é dado pela Eq. (4): 

4
/4 DK

IE
L ee

e ⋅
⋅= π  (4) 

em que Ee é o módulo de elasticidade do material da microestaca, Ie é o seu momento de inér-
cia, K é o módulo de reacção do solo e D é o diâmetro do perfil metálico da microestaca. 
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6 COMPORTAMENTO DINÂMICO DA PONTE 

A oscilação e a vibração das estruturas utilizadas pelo público devem ser controladas de 
forma a evitar desconforto nos utentes. Como primeiro passo, procura-se afastar as frequên-
cias próprias dessas estruturas da gama de frequências predominante na acção dinâmica dos 
peões (1,6 a 2,9 Hz nas verticais e metade dessas nas horizontais). Mas tal como em quase 
todas as pontes com estruturas esbeltas de vão significativo, nesta Ponte ocorrem frequências 
naquelas gamas. Este facto, aliado à localização da Ponte e à atracção que esta pode exercer 
sobre os habitantes da cidade da Covilhã, significa que podem gerar-se valores elevados dos 
deslocamentos de vibração na Ponte se ocorrer ressonância entre as frequências próprias da 
Ponte e as frequências do movimento de um grupo de peões. Tais circunstâncias podem não 
estar associadas a quaisquer problemas de estabilidade global da estrutura, mas podem levar a 
sensações de desconforto e de algum receio por parte dos seus utilizadores. 

Os valores das frequências fundamentais da estrutura estão apresentados na “Tabela 1” e 
os quatro primeiros modos de vibração estão representados na “Fig. 9”. O primeiro modo de 
vibração é lateral e tem uma frequência da ordem de 1 Hz, enquanto que numerosos modos de 
vibração com componente vertical ocorrem com frequências entre 1,6 e 3 Hz, alguns dos 
quais com carácter global. 
 

Tabela 1: Frequências fundamentais da estrutura 

Modo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

f (Hz) 1,14 1,39 1,46 1,65 1,80 1,96 2,17 2,35 2,51 2,69 2,96 3,55 

 

 

 
Fig. 9: Configuração dos primeiros quatro modos de vibração 

Não sendo de considerar uma alteração quer da massa quer da tipologia da Ponte, pode-se 
recorrer à tecnologia de controlo dos níveis de vibração por via do posicionamento criterioso 
de massas dentro da estrutura da Ponte mas ligadas a ela por molas e amortecedores devida-
mente calibrados (“tuned mass dampers” - TMD’s). A decisão final do número desses dispo-
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sitivos e das suas massas exactas e a calibração precisa das molas e amortecedores só pode ser 
feita por via de ensaios dinâmicos realizados na obra completamente acabada. 

Porém, em fase de projecto é indispensável garantir essa solução e estimar essas grandezas 
com recurso a modelos matemáticos, no caso presente prevendo-se um conjunto de 9 TMD’s: 
3 horizontais e 6 verticais. 

7 PROCESSO CONSTRUTIVO 

A construção da Ponte da Carpinteira pode ser realizada por processos e métodos diversos, 
dependendo especialmente dos equipamentos auxiliares disponíveis e possíveis de serem 
colocados em obra, do “know-how” existente e do prazo estabelecido para a sua construção. 

Evidentemente, tratando-se de uma obra que atravessa um vale bastante profundo, as 
características topográficas do local constituem o principal factor a condicionar o processo da 
sua construção, tal como já o foram na concepção estrutural da própria Ponte. 

Nos pilares mistos, as chapas exteriores de aço serão a cofragem exterior das paredes em 
betão armado, mas as cofragens interiores desses mesmos pilares e as cofragens dos pilares 
totalmente em betão armado deverão ser trepantes. Enquanto o tabuleiro não estiver termina-
do, os pilares mais altos necessitam de travamentos provisórios, porventura com tirantes entre 
o topo de cada pilar e a sua própria sapata. Para o tabuleiro propõe-se a sua montagem em 5 
troços na zona de estaleiro e posterior elevação a partir desse local, minimizando assim o 
número de operações de soldadura “in situ”. 

 
Fig. 10: Processo construtivo proposto 
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