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Resumo. Este artigo descreve as soluções desenvolvidas e as suas principais condicionantes,
e ainda as soluções propostas para a sequência do processo construtivo da nova Ponte Ped
Pedonal
e Ciclável sobre a 2ª Circular, em Lisboa.

1. Introdução
A melhoria da qualidade ambiental e de vida nas cidades implica a criação de condições atra
atractivas e seguras de circulação de peões e de bicicletas. Também nesta aspiração tem a cidade
de Lisboa acompanhado a evolução de outras capitais europeias. Vários percursos têm sido
s
criados e novos percursos vão sendo pensados e estudados por toda a cidade. Um novo pe
percurso entre as Torres de Lisboa e a ciclovia da Quinta da Granja – Entrecampos obriga à paspa
sagem sobre a 2ª Circular de Lisboa
Lisboa.

Fig. 1: Localização

O projecto desta Ponte Pedonal e Ciclável para a 2.ª Circular, junto às Torres de Lisboa,
resulta da proposta apresentada pelo agrupamento formado pelo atelier de arquitectura MXT
MXTstudio e pelo gabinete de engenharia Adão da Fonseca - Engenheiros Consultores, e conte
contemplada com o Primeiro Prémio no “Concurso Internacional de Ideias para Nova Ponte Ciclável
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em Lisboa”, desenvolvida no âmbito da edição de 2009 e do tema “It’s about time to be positive” da Experimenta Design (EXD 09), promovido pela Fundação GALP Energia na iniciativa “Pontes para um futuro mais positivo”.
A ponte pretende ser um elemento modelador dos fluxos viários terrestres, assumindo um
papel determinante num universo ligado à deslocação individual, a pé, de bicicleta, de skate
ou patins, de segway, etc; essencialmente transportes não motorizados e não poluentes. Neste
sentido, a Ponte torna-se um referencial à mobilidade, simultaneamente vinculado e vinculante de cenários urbanos futuros, cúmplice de uma urbanidade cujos contornos são definidos,
cada vez mais, sobre conceitos de desenvolvimento sustentável e constituindo simultaneamente um legado para Lisboa e seus habitantes.

Fig. 2: Fotomontagem da ponte vista do lado norte

2. Condicionantes e critérios de desenvolvimento
As necessidades de espaço necessário à passagem dos dois grandes tipos de atravessamento,
pedonal e ciclável, no tabuleiro da ponte levaram à proposta de hierarquização dos diversos
tramos da ponte, definindo claramente as prioridades de uso em toda a superfície da ponte.
Esta hierarquização aproveita de forma óptima as características morfológicas da solução, que
se constitui como uma rede de caminhos sobre a 2ª Circular, e não como uma passagem única.

a) Circuito prioritário para ciclistas

b) Circuito prioritário para peões

Fig. 3: Prioridades de uso

A cota altimétrica a que se faz o atravessamento foi definida de tal modo que sob a estrutura da ponte resulte sempre uma altura livre de passagem maior ou igual a 5,5 m, constituindose como a principal condicionante na definição das diversas acessibilidades, e impondo comprimentos mínimos e critérios de optimização para a definição das soluções de apoio e ligação
ao terreno natural.
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Sob o ponto de vista da promoção da acessibilidade a utilizadores com mobilidade condicionada, a hierarquização de circuitos atrás referida permitiu reservar prioritariamente ao trânsito pedonal os tramos de menor pendente possível, sempre abaixo dos 5%, com a única
excepção do tramo de arranque do solo no lado Sul - Nascente em que essa inclinação é de
8%, complementada com o conjunto de corrimãos a duas alturas conforme previsto nas
actuais “Normas técnicas para melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada”.
As pendentes referidas levam a que as rampas de acesso sejam especialmente compridas,
facilitando-se o acesso rápido de peões à ponte através de tramos em escada de ambos os
lados da 2ª Circular.
Uma evolução importante da solução de concurso, foi a supressão dos pilares previstos
para o apoio do tramo central, o que se revelou viável estruturalmente, mas constituí um claro
desafio do ponto de vista do custo total da ponte.

Fig. 4: Fotomontagem da ponte vista da 2ª circular

3. Concepção estrutural
A secção transversal aparente da ponte é constante e definida por um triângulo equilátero com
3,3 m de lado, estando o pavimento para os peões e bicicletas 0,7 m abaixo do lado superior
desse triângulo de modo a incorporar parte do guarda corpos. O pavimento e guardas da ponte
serão revestidos com uma camada betuminosa similar à utilizada nos percursos cicláveis que
levam à ponte, evitando qualquer descontinuidade. O exterior da ponte será realizado em aço,
pintado de cor de laranja.
A secção transversal resistente (figura 5) é realizada em chapa de aço com espessura
mínima de 12 mm na ponte principal e 10 mm nas rampas. Existe ainda uma laje mista que se
apoia nas nervuras transversais da secção, tendo estas um afastamento médio de 2,6 m. Não
existe revestimento exterior, sendo a chapa exterior pintada da cor desejada. De modo a obter
a forma triangular final, as guardas são conseguidas com uma estrutura de perfis que dá apoio
a chapas de revestimento exteriores.
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Fig. 5: Secção transversal tipo

Em planta, a ponte caracteriza-se por ter um tramo central segundo o eixo da 2ª Circular
com 18 m de comprimento (tramo 07), que apoia nos tramos principais que vencem o vão por
cima da 2ª Circular (tramos 03, 04, 08, 09). Estes 4 tramos estão oblíquos em relação ao tramo
central, tendo cada um cerca de 26 m de comprimento. Três dos tramos principais dividem-se
em escadas e rampas laterais em direcções opostas (tramos 01, 02, 05, 06, 10 e 11), mas o
tramo 08 é contínuo com a rampa na mesma direcção, até encontrar o terreno.

Fig. 6: Planta

A solução ganhadora do concurso previa pilares de apoio no tramo central da ponte, pilares
que se localizariam no separador central da 2ª Circular. Durante a fase do Estudo Prévio,
perante a posição da Câmara Municipal de Lisboa de não permitir qualquer ocupação do solo
dentro dos limites da 2ª Circular, optou-se por colocar 4 pilares principais nos pontos de intersecção das rampas laterais com os tramos principais, embora estes pilares sejam inclinados
longitudinalmente de modo a reduzir o vão dos tramos principais sobre a 2ª Circular e de
modo a resistirem melhor às acções horizontais longitudinais. Nas rampas laterais também
existem pilares intermédios.
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Fig. 7: Alçado e planta tipo de uma rampa
O posicionamento e a definição da forma dos pilares assumiram nesta obra uma importância particular. Tentou-se que, além de transmitirem uma clara sensação de harmonia entre a
estética estrutural e o próprio conceito arquitectónico, também obedecessem a critérios puramente estruturais e económicos.
No caso dos pilares das rampas, a sua disposição em “A” transversal ao tabuleiro – ao
materializar um apoio com uma rigidez muito superior face a uma possível opção por um pilar
único – consegue garantir uma frequência transversal do tabuleiro acima dos limites mínimos
a partir dos quais se dispensa a instalação de TMD’s que evitem o efeito “lock in”; o que do
ponto de vista económico é muito significativo. Estes pilares caracterizam-se por uma secção
mista circular constituída por um perfil metálico tubular CHS 273x14 preenchido no seu interior com betão C35/45.

Fig. 8: Pilares das rampas – Corte transversal

Os pilares centrais encontram-se inclinados na direcção da 2ª circular (20 graus), situandose no plano vertical definido pelo eixo do tabuleiro. À semelhança dos pilares das rampas, a
secção destes pilares também é do tipo misto, constituída por um perfil tubular CHS 406.4x16
preenchido com betão C35/45.
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Fig. 9: Pilares centrais – Alçado

Estruturalmente, tanto os pilares das rampas como os pilares centrais encontram-se na sua
extremidade inferior encastrados aos maciços de encabeçamento de estacas. Na extremidade
superior a ligação dos pilares ao tabuleiro é constituída por uma cavilha – garantindo-se assim
a materialização de uma rótula na direcção da cavilha.
Dada a falta de capacidade resistente dos estratos superiores do solo desta zona, e de acordo com o estudo geotécnico, “os resultados das sondagens configuram condições geotécnicas
desfavoráveis para a prática de fundações directas dos apoios principais da estrutura. Tais
condições legitimam portanto o apelo a solução de fundação indirecta, do tipo estaca ou micro
estaca, encastrando vigorosamente as formações argilosas miocénicas caracterizadas por valores de NSPT > 60, assinalados a partir dos 9 m no lado norte e dos 12 m no lado oposto”.[1]
Assim recorreu-se a fundações indirectas por meio de estacas, tanto para os pilares como
para os encontros, excepto no caso dos pilares das rampas Sul, por estarem situados sobre o
talude da 2ª Circular e dada a dificuldade de acesso à parte superior do maciço de encabeçamento, em que se optou pela utilização de mico-estacas.
No caso dos pilares das rampas Norte, para evitar tracções nas estacas impossíveis de
absorver por atrito lateral, recorreu-se à utilização de varões selados na extremidade inferior
das estacas; beneficiando assim de forma mais económica das camadas mais consistentes do
substrato miocénico caracterizadas por solos de consistência (muito) rija representada por
registos de Nspt > 60.
De forma a satisfazer as exigentes expectativas de integração paisagística e ambiental da
ponte, tentou-se – ao contrário daquilo que é comum neste tipo de estruturas – que os encontros não sobressaíssem relativamente ao próprio tabuleiro, induzindo assim a sensação que a
ponte se funde naturalmente com o terreno.
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Fig. 10: Alçado de um encontro tipo

Para isso, a secção transversal dos encontros teria sempre que ser, nos seus limites exteriores, igual à secção da própria ponte. Esta imposição estética levantou necessariamente grandes
desafios à transmissão de esforços entre o tabuleiro e os encontros. Assim, à chegada aos
encontros, a secção da ponte teve de ser substancialmente reduzida de forma a conseguir
“enfiar-se” no próprio encontro.
De modo a não tornar a estrutura demasiado rígida, e assim muito afectada pelas variações
de temperatura e efeitos da retracção, optou-se por libertar o tabuleiro nos encontros mais
afastados do centro de rigidez. Assim, aos encontros E1, E5 e E11 conferiu-se liberdade de
movimentos no sentido longitudinal. Já nos restantes encontros – tramos das escadas e o tramo do eixo 8 – optou-se por fixar os movimentos longitudinais de modo a garantir um bom
comportamento perante as acções sísmicas e as vibrações induzidas pelos peões.
Os encontros são constituídos por paredes de betão armado, assentes em estacas.

a) Encontros com liberdade de movimento na direcção longitudinal

b) Encontros com ligação fixa ao tabuleiro

Fig. 11: Encontros tipo

A face superior da secção transversal do tabuleiro é composta por uma laje mista com chapa colaborante tipo Haircol 59S. As nervuras da laje desenvolvem-se na direcção longitudinal
da Ponte, estando apoiadas em perfis transversais afastados de cerca de 2,60 m. O funcionamento estrutural da Ponte é caracterizado pelo funcionamento corrente de uma estrutura metálica com funcionamento misto nas zonas onde a laje superior está comprimida. Para garantir
um funcionamento conjunto das secções, colocam-se conectores de ligação entre a estrutura
metálica e a laje mista.
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Fig. 12: Secção tipo da laje mista colaborante
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Nas zonas traccionadas da laje mista, existe armadura ordinária de modo a satisfazer as
verificações de segurança em condições de serviço e em estado limite último. Onde a tensão
na laje de betão é superior a fctk, apenas se considera como resistente a armadura da laje mista.
Sobre os pilares existe betão de fundo de modo a conseguir um funcionamento do tipo dupla
acção mista.
Nervuras de rigidez

Septo sobre o pilar

Betão de fundo

Fig. 13: Betão de fundo

De modo a garantir que não há distorção da secção transversal durante o transporte e montagem dos tramos metálicos, existe uma treliça horizontal ao nível do banzo superior da secção constituída por cantoneiras metálicas.

4. Comportamento estrutural
A análise da resposta estrutural da Ponte foi realizada com um modelo de elementos finitos de
barra, em que os tramos da ponte foram modelados com as características da secção mista.
As cargas verticais foram aplicadas às barras do modelo. As cargas horizontais, nomeadamente o vento, foram aplicadas considerando um momento torsor devido à excentricidade da carga.
A ponte tem um comportamento do tipo “viga contínua” com apoios nos pilares e nos
encontros extremos. O facto de o traçado da ponte ser poligonal leva a que também apareçam
momentos flectores no plano horizontal e momentos torsores que são absorvidos pelo comportamento torsional da secção.
A solução estrutural da ponte é marcada por uma considerável esbelteza dos seus elementos, facto que, aliado à localização da ponte e à atracção que esta pode exercer sobre os habitantes da cidade de Lisboa, obriga a garantir que não se podem originar níveis de vibração na
ponte mais ou menos significativos em resultado do atravessamento desta por grupos de
peões. As vibrações de ressonância não podem existir em situação alguma para garantir que
não há problemas de segurança em relação a estados limites de utilização. [2]
Salienta-se que as acções dinâmicas induzidas por ciclistas são negligenciáveis quando
comparadas com as acções causadas por peões em andamento ou corrida. [2]
Recentemente, algumas pontes pedonais foram excitadas lateralmente por densos fluxos de
peões, tendo-se registado uma interacção entre os peões e as vibrações da ponte. Uma resposta auto-excitada de grande amplitude causa desconforto. Por isso, o projecto de pontes pedonais deve ser desenvolvido de forma a que o fenómeno de interacção peões - ponte, também
designado de “lock-in”, não tenha lugar. [2]
Outra acção dinâmica em pontes pedonais é a excitação intencional produzida por pessoas,
em ressonância, de modo a produzirem vibrações significativas. Neste caso, os requisitos de
conforto podem não ser cumpridos, mas a estabilidade da estrutura não pode ser posta em
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causa. Portanto, no dimensionamento desta ponte, a análise das vibrações induzidas pela
acção humana foi considerada de forma a assegurar que:
• As vibrações devidas ao tráfego de peões são aceitáveis para os utilizadores;
• O fenómeno de “lock-in” não tem lugar;
• A estabilidade da ponte pedonal é garantida quando sujeita a excitação intencional; [2]
Na análise e dimensionamento foram consideradas as normas internacionais, que estabelecem limites de conforto para 1 peão na ponte. Foram também consideradas as recomendações
da Hivoss (Human Induced Vibration os Steel Stuctures) [2] que estabelece classes de tráfego
e classes de conforto na ponte, estabelecendo também modelos de carga para fluxos de peões.
Na análise e dimensionamento da ponte foram também consideradas as normas internacionais, que estabelecem limites de conforto para 1 peão na ponte. Finalmente, foram consideradas as recomendações da Hivoss, que definem classes de tráfego e classes de conforto na ponte, estabelecendo também modelos de carga para fluxos de peões.
Para a ponte pedonal sobre a 2ª circular, foram adoptados as seguintes classes de conforto
para as diversas classes de tráfego:
Tabela 1: Classes de tráfego e respectivas classes de conforto
Classe de
tráfego

Densidade d (P
= peão)

TC2
TC3
TC4

Grupo de 15 P:
d = 15 P / (BL)
0.2 P/m2
0.5 P/m2
1.0 P/m2

TC5

1.5 P/m2

TC1

Classe de
conforto

Grau de
conforto

Tráfego muito fraco

CL1

Tráfego fraco
Tráfego denso
Tráfego muito denso
Tráfego excepcionalmente denso

Descrição

alimite
vertical
2

(m/s )

alimite horizon2
tal (m/s )

Máximo

< 0.5

< 0.1

CL1
CL2
CL3

Máximo
Médio
Mínimo

< 0.5
0.5 a 1.0
1 a 2.5

< 0.1
0.1 a 0.3
0.3 a 0.8

CL3

Mínimo

1 a 2.5

0.3 a 0.8

Os valores das frequências fundamentais da estrutura, assim como os respectivos modos de
vibração, foram calculados no programa ROBOT MILLENNIUM, tendo-se realizado as análises recomendadas no Hivoss, o que permitiu concluir que a estrutura não é sensível às vibrações provocadas pela passagem de peões

5. Processo construtivo
No que diz respeito ao fabrico e montagem, cada um dos tramos é entendido como um segmento distinto, procurando obter simplicidade no processo construtivo. Cada um dos segmentos de aço é produzido em fábrica e são montados rapidamente no local, minimizando o
impacto na estrutura viária.
Os tramos principais da ponte devem ser montados com uma contraflecha de modo a
garantir a cota teórica dos tramos após a colocação de todos os acabamentos.

Eixo da Av. Gen.
Norton de Matos

6ª FASE

2ª CIRCULAR

a) Tramos da Ponte

b) Montagem dos tramos metálicos sobre a 2ª
circular
Fig. 14: Processo construtivo

Os tramos metálicos do tabuleiro das rampas e do tramo central paralelo à 2ª circular são
montados com recurso a cimbre ao solo, sendo a ligação aos tramos já montados executada
por soldadura. Já os tramos sobre a 2ª Circular devem ser colocados em período nocturno ou
no fim-de-semana com recurso a gruas, de modo a minimizar a perturbação do intenso tráfego
na 2ª Circular.
Após a montagem das vigas metálicas, são colocadas as chapas colaborantes e as armaduras, e é realizada a betonagem da laje mista do tabuleiro e colocado o betão de fundo, podendo
ser retirado o cimbre passado o período usual da cura do betão. Por fim, passa-se à fase dos
acabamentos, com a execução dos aterros junto aos encontros, a impermeabilização da laje
mista do tabuleiro, a colocação do guarda corpos da ponte, do equipamento de iluminação e
dos revestimentos e acabamentos finais.
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