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SUMÁRIO
Este artigo apresenta a conceção e dimensionamento geral da ponte pedonal e ciclável
sobre a 2ª Circular, na cidade de Lisboa, Portugal. Esta ponte é uma estrutura única notável
que abre novos desafios para a conceção e desenho de passarelas, sem recurso a soluções
estruturais caras e decorativas.
Palavras-chave: Ponte Pedonal, Conceção e dimensionamento.

1. INTRODUÇÃO
O projeto[1] desta Ponte Pedonal e Ciclável para a 2ª Circular, junto às Torres de Lisboa,
resulta da proposta apresentada pelo agrupamento formado pelo atelier de arquitectura
MXTstudio e pelo gabinete de engenharia Adão da Fonseca - Engenheiros Consultores, e
contemplada com o Primeiro Prémio no “Concurso Internacional de Ideias para Nova Ponte
Ciclável 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”.

Figura 1 – Fotografia da ponte vista de baixo
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A melhoria da qualidade ambiental e de vida nas cidades implica a criação de condições
atrativas 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 criados e novos percursos vão sendo pensados e estudados por toda a cidade. Um
novo percurso entre as Torres de Lisboa e a ciclovia da Quinta da Granja – Entrecampos
obriga à passagem sobre a 2ª Circular de Lisboa.

Figura 2 – Maquete da ponte
Raízes desta ponte encontram-se no futuro, e não no presente. Estudos em andamento
sobre os movimentos da cidade mostram uma combinação cada vez maior de sistemas de
transporte, misturando o transporte individual, em geral, de natureza privada, com o
transporte coletivo. Novos mapas de vias pedonais e cicláveis nas áreas urbanas
testemunham essa nova tendência.
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.

2. CONCEITO
A "2ª Circular" é a estrada mais movimentada dentro de Lisboa, literalmente cortando a
cidade em duas metades. Trata-se, como o atual Presidente da Câmara a descreveu, de
uma cicatriz na superfície da cidade que deve ser humanizada. A ponte está localizada a
meio caminho entre o Estádio da Luz, onde joga o Sport Lisboa e Benfica, do lado sul da
estrada - e do Estádio de Alvalade, onde joga o Sporting Clube de Portugal, no lado norte da
estrada. Esta ponte também irá aproximá-los.
A ponte fica inserida num novo mapa das ciclovias da cidade, onde novos e antigos
caminhos se cruzam e se conectam com os já existentes, tanto individuais como coletivos.
De fato, o cenário e o contexto desta ponte, unindo as pistas e caminhos que atravessam os
novos bairros de Benfica, Luz e Telheiras, geram uma oportunidade para um novo mapa.
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Um novo mapa para os habitantes destes bairros, criando novas passagens que irão animar
a grelha da cidade. A ponte faz surgir uma nova rede de caminhos acima do solo, ao longo
da estrada movimentada da 2ª Circular, apenas deixando para trás um rastro de luz que
produz uma coreografia dos vários modos de movimento[2].
A ponte modela o fluxo de movimentos, tendo o papel central de unir caminhada, ciclismo,
patinagem e segwaying, todos basicamente meios de transporte não-motorizados e não
poluentes. Neste sentido, a ponte torna-se uma marca de referência para a mobilidade,
delimitando futuros cenários urbanos de ligação, como parte de uma nova urbanidade
emergindo de desenvolvimento sustentável.

Figura 3 – Meios de transporte individuais e sustentáveis
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 ótima as
características morfológicas da solução, que se constitui como uma rede de caminhos sobre
a 2ª Circular, e não como uma passagem única.

Figura 4 – Prioridades de uso no tabuleiro da ponte (caminhos pedonais e cicláveis)
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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 otimização para a definição das soluções de apoio e
ligação ao terreno natural.
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 exceção 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
atuais “Normas técnicas para melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade
condicionada”.

Figura 5 – Rampas e escadas de acesso
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.

Figura 6 - Numeração dos tramos

Ponte Pedonal sobre a 2ª Circular

4

5as Jornadas Portuguesas de Engenharia de Estruturas

Em planta, a ponte caracteriza-se por ter um tramo central reto paralelo à 2ª Circular com
18m de comprimento (tramo 7), que apoia nos tramos principais que vencem o vão por cima
da 2ª Circular (tramos 3, 4, 8 e 9). Estes 4 tramos estão oblíquos em relação ao tramo
central, tendo cada um cerca de 26m de comprimento. Três dos tramos principais dividemse em escadas e rampas laterais em direções opostas (tramos 1, 2, 5, 6, 10 e 11), sendo o
tramo 8 contínuo com a rampa na mesma direção, até encontrar o terreno.

Figura 7 – Foto aérea da Ponte quase terminada
3.

CONCEÇÃO ESTRUTURAL

A solução estrutural de uma secção transversal triangular constante garante elegância e
leveza em conjunto com simplicidade do processo de construção. A parte superior do
triângulo funciona como uma plataforma para peões e bicicletas, com a secção estrutural
por baixo.

Figura 8 – Fotografia da secção triangular
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A secção transversal da ponte, incluindo os painéis das guardas, inscreve-se num triângulo
equilátero com 3,30m de lado, com o pavimento para os peões e bicicletas 0,70m abaixo do
lado superior desse triângulo. Sob o pavimento define-se assim um triângulo de menor
dimensão onde se inscrevem os limites da secção estrutural, de forma trapezoidal.
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 pintado.
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Figura 9 – Secção estrutural em aço e em betão

Nos tramos das rampas, a secção estrutural é um caixão triangular em betão armado, em
que o banzo superior é betonado sobre uma prélaje de modo a evitar cofragem perdida.

Figura 10 – Planta Estrutural
Nos tramos principais sobre a 2ª circular, a secção transversal triangular é realizada em
chapa de aço com espessura mínima de 12 mm, com uma laje colaborante que se apoia
nas nervuras transversais da secção, tendo estas um afastamento médio de 2,6m. Visto que
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não são utilizados escoramentos provisórios ou cimbres o caixão metálico deve suportar o
seu peso próprio e o peso da laje do tabuleiro. As vigas possuem um sistema de
contraventamento superior constituído por cantoneiras L70x70x7 que permite controlar a
sua deformabilidade durante o processo construtivo e aumentar consideravelmente a
capacidade resistente à encurvadura por flexo-torção durante esta fase.

Figura 11 – Tramos em aço
A estrutura principal é rigidificada por pórticos transversais afastados de aproximadamente
2.50m. Uma especial atenção foi dada à pormenorização destes elementos transversais
(treliça e pórticos transversais) de forma a evitar detalhes que possam induzir fadiga. Não
existe revestimento exterior, sendo a chapa exterior pintada da cor desejada. De modo a
obter a forma triangular final, as guardas são também uma estrutura de apoio a chapas de
revestimento exteriores.
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 diretas dos apoios principais da
estrutura. Tais condições legitimam portanto o apelo a solução de fundação indireta, do tipo
estaca ou micro estaca, encastrando vigorosamente as formações argilosas miocénicas
caracterizadas por valores de NSPT > 60, assinalados a partir dos 9m no lado norte e dos
12m no lado oposto”.[1]
Assim recorreu-se a fundações indiretas por meio de estacas, tanto para os pilares como
para os encontros, exceto 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.
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 arquitetónico, também obedecessem a critérios
puramente estruturais e económicos.
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 ações horizontais longitudinais. Nas rampas
laterais, também existem pilares intermédios.
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Figura 12 – Pilares principais
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.

Figura 13 - Pilares das rampas
Estruturalmente, tanto os pilares das rampas como os pilares centrais encontram-se
encastrados no tabuleiro na extremidade superior e na sua extremidade inferior encastrados
aos maciços de encabeçamento de estacas.
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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Estudos paramétricos foram realizados a fim de garantir o melhor comportamento estrutural
da ponte para efeitos dinâmicos (vento e sismo) versus a resposta aos movimentos
induzidos (temperatura e retração). A solução final foi fixar os tramos das escadas e o tramo
08 nos maciços de encabeçamento de estacas e libertar o tabuleiro nos encontros no
sentido longitudinal nos tramos 1, 5 e 11.
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Figura 14 – Geometria dos encontros
Uma característica fundamental da ponte é a realização dos nós centrais, onde tramos de
três direções diferentes se encontram e onde forças importantes têm de ser transferidas. A
solução foi a utilização de um nó de aço no qual os três tramos são soldadas. O nó é uma
pirâmide invertida feita de chapas de aço que garantem a continuidade de material em todas
as direções. Estes nós foram modelados com elementos finitos de casca, a fim de se
compreender melhor o mecanismo de transferência de forças.
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Figura 15 – Nó central
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Outra zona fundamental da ponte é a ligação entre os tabuleiros de aço e de betão, onde as
forças provenientes dos tramos em aço têm de ser transferidas para o tabuleiro de betão. A
ligação entre as zonas em betão armado e a zona central metálica é realizada através de
um septo transversal constituído por uma zona maciça em betão armado e por um
diafragma metálico. A conceção do septo de ligação permite assegurar a transmissão de
esforços de corte, torção e de flexão positiva e negativa.

Figura 16 – Ligação entre o tabuleiro metálico e o tabuleiro em betão

4.

PROCESSO CONSTRUTIVO

Os tramos de betão da ponte foram construídos usando o escoramento ao solo tradicional
de todos os tramos. Como mencionado acima, os vãos centrais da ponte estão sobre a
estrada mais movimentada na cidade de Lisboa, pelo que seria impossível cortar o trânsito
por baixo da ponte durante o período de construção da zona central. Assim, justifica-se a
utilização de tramos de aço nesta zona, já que são fáceis de montar durante a noite com
gruas móveis, quando o tráfego é muito baixo. A ponte está finalizada, tendo já sido feitos os
ensaios que confirmaram as propriedades modais da ponte e que não são necessários
TMDs para controlar o seu comportamento dinâmico[3].
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Figura 17 – Montagem de um dos tramos em aço
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