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RESUMO: a escolha da solução a adotar para o tabuleiro durante a fase de projeto de 
uma ponte pedonal em meio urbano deve obedecer a uma série de critérios que vão 
desde a estética à economia. As soluções hibridas, em que o tabuleiro é realizado em 
betão armado insitu ou pré-fabricado nos vãos e rampas de aproximação aos vãos 
principais, onde são utilizados tabuleiros em aço, podem ser uma excelente solução 
para as passagens superiores pedonais e cicláveis em ambientes urbanos. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
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. Estudos em 
andamento sobre os movimentos nas cidades 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. Nas cidades europeias, novos 
percursos têm sido pensados e criados, não só como percursos de lazer, mas também 
como meio de ligação dos bairros residenciais aos centros urbanos com maior 
concentração de locais de trabalho. 
 

 
Figura 1. Meios de transporte individuais e sustentáveis. 

 
 
No entanto, em territórios urbanos há muito consolidados, existem obstáculos criados 
pelo homem ao longo dos tempos, nomeadamente estradas, vias rápidas, linhas de 
comboio e canais que é necessário transpor, pelo que se torna inevitável a construção 
de pontes pedonais com vãos importantes para os ultrapassar. No entanto, estas vias 
rodoviárias e ferroviárias em ambientes urbanos são fulcrais ao funcionamento das 
cidades, não podendo de modo nenhum ser temporariamente fechadas para a 
construção de uma ponte pedonal, o que leva a utilização de estruturas pré-fabricadas, 



nomeadamente tabuleiros em betão pré-fabricado ou tabuleiros em aço. A decisão de 
utilizar um ou outro material de construção é essencialmente feita em função do vão a 
vencer. Num vão relativamente curto, poderá ser utilizado um tabuleiro em betão pré-
fabricado que tem a vantagem de normalmente levar a soluções mais económicas 
mas mais pesadas, enquanto que, se o vão for mais comprido, terá que ser utilizado 
um tabuleiro em aço. Por outro lado, este tipo de pontes pedonais, têm normalmente 
um grande comprimento de rampas de acesso de modo a levar o peão ou ciclista a 
uma cota suficientemente alta para passar por cima do obstáculo. Essas rampas não 
têm normalmente condicionalismos que obriguem a grandes vãos, pelo que deve ser 
naturalmente procurada a solução mais económica que satisfaça os requisitos 
estéticos do tabuleiro, o que leva naturalmente a soluções em betão armado. Por outro 
lado, as intervenções em territórios urbanos consolidados exigem cuidados estéticos e 
arquitetónicos que não devem de modo nenhum ser desprezados. As populações 
urbanas estão cada vez mais atentas e exigentes neste aspeto, exigindo qualidade 
arquitetónica aliada à economia e funcionalidade das soluções propostas. Por fim, é 
essencial que a escolha da solução a adotar obedeça a critérios estruturais coerentes 
e lógicos. 
 
Assim, a escolha da solução a adotar no projeto de uma ponte pedonal em meio 
urbano deve obedecer a uma série de critérios que se podem resumir na figura 
seguinte: 

 
 

Figura 2. Critérios a ponderar para a escolha a utilizar no tabuleiro de uma ponte pedonal em 
meio urbano. 

 
 
Recentemente, a AdF participou em dois projetos de pontes em ambientes urbanos 
em que se utilizou o conceito de uma Solução Hibrida  para fazer face aos desafios e 
condicionalismos dos atravessamentos, conseguindo aliar a estética a soluções 
economicamente viáveis dentro dos orçamentos do dono de obra. Tratam-se de 
pontes pedonais em que o tabuleiro é realizado em betão armado insitu ou pré-
fabricado nos vãos e rampas de aproximação aos vãos principais, onde são utilizados 
tabuleiros em aço. 
Estas pontes pretendem 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 
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motorizados e não poluentes. Neste sentido, as Pontes 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 as cidades e seus habitantes. 
 

2 PONTE PEDONAL DA 2ª CIRCULAR 

2.1 Conceito 
 
Em Lisboa, em conjunto com o atelier de arquitetura MXTstudio, a AdF ganhou 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 3 – Vista aérea da ponte 

 
 
A "2ª Circular" é a estrada mais movimentada dentro de Lisboa, literalmente cortando 
a cidade em duas metades. Trata-se de uma cicatriz na superfície da cidade que deve 
ser humanizada. 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. 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. 
 
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 - Rede de caminhos à volta da ponte 

 
 
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, constituindo-se 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”. 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. 

2.2 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. 
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Figura 5 – Secção estrutural em aço e em betão 
 
 
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.  
 

 
Figura 6 – Fotografia da secção triangular 

 
 

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 
2,50m. 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. 
 

 
Figura 7 – Planta Estrutural 

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

C o n e  tip o  2 * *

C o n e  tip o  2 * *

B an z o
s u p e r io r

B a n zo
s u p e r io r

B a n zo
s u p e r io r

C h.  d e  l ig a ç ã o  d o s
b a n zo s  s u p e rio re s

i= 0 %   ? 1 5

S e p to  ? 1 2

S e p to  ? 1 2

S ep to  ? 1 2

5 0 2 5 0

N e rv u ra  d e
r ig id ez

P o rm e no r d e
t ra n s iç ão

P o rm e n o r d e
tra n s iç ã o

P o rm e n o r d e
t ra ns iç ão

1
.00

? 1 2

? 1 2

? 1 2

B a n zo
s u p e r io r

B an z o
s u p e r io r

B a n zo
s u p e rio r

s up e r io re s

1
.0

0

P o rm e no r d e
tra n s iç ã o

P o rm e no r d e
tra n s iç ã o

C on e  tip o  2 * *

P o rm e no r d e
t ra ns iç ã o

C o n t ra v e n ta m en to s
s u p er io res

C o n t ra v e n ta m e nt o s
s u p er io re s

 

 
 

Figura 8 – Nó central 
 
 
Outra zona de grande importância 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 9 – Montagem de um dos tramos em aço 

 
 
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, os vãos centrais do tabuleiro em aço foram colocados em obra 
durante a noite, sendo apoiados num cavalete na divisória central da estrada e nas 
faixas laterais, procedendo-se à soldadura entre tramos em obra 
 

 
Figura 10 – Fotografia noturna 

 
 



3 PASSAGEM SUPERIOR DO FORTE DA CASA 

3.1 Conceito 
 
Em Vila Franca de Xira, também com o atelier de arquitetura MXTstudio, a AdF ficou 
classificada em 1º lugar no concurso limitado por prévia qualificação, promovido pelo 
município de vila franca de xira. 
“A nova ponte pedonal configura-se num único objeto de forte identidade. Um gesto 
simples numa realidade urbana complexa capaz de se tornar referente do próprio 
espaço da localidade do Forte da Casa e no espaço da lezíria.” (Telmo Cruz) 
 

 
Figura 11 - Conceito 

 
 

A ponte estabelece a ligação a uma inclinação constante entre Parque Urbano do 
Forte da Casa com o Parque Linear Ribeirinho, atravessando o vale numa extensão 
de aproximadamente 220 m. Em planta, o percurso é reto, dividindo-se em sete troços 
distintos. Em alçado, a leveza visual pretendida traduz-se na esbelteza da secção 
transversal, que, com 1,85 m de altura e 3,75 m de largura, surge à distância como 
uma mera linha de atravessamento do vale. Esta passagem superior interliga três 
pontos principais, a saber: a poente da EN10 o centro urbano do Forte da Casa; a 
nascente da N10 um corredor de espaços ocupados por edifícios de habitação e um 
conjunto de espaços comerciais dos quais se destaca o Lezíria Park; a nascente do 
canal ferroviário o parque da margem direita do Tejo. 
 

 
Figura 12 – Fotografia lateral com linha do norte e ponte pedonal 



A cota altimétrica mínima de atravessamento sobre a via ferroviária está pouco abaixo 
da cota mínima de atravessamento sobre a N10, razão pela qual é pertinente interligar 
os três pontos referidos, com um único objeto linear, com as vantagens de uso que daí 
decorrem. Por outro lado, a relativamente elevada altura a que a ponte passará sobre 
a via férrea aconselha a utilização de guarda corpos opacos e de altura considerável 
para atenuar, quer algum sentimento de vertigem, quer a exposição ao vento. 

3.2 Conceção Estrutural 
 
Uma secção resistente em U, com 3.25m de largura exterior, em betão armado ao 
longo de praticamente toda a sua extensão, com introdução de estruturas resistentes 
em aço apenas nos tramos sobre a via férrea, onde o vão é substancialmente maior 
que no restante desenvolvimento da ponte. Nesse tramo de montagem 
obrigatoriamente rápida o recurso à pré-fabricação do tabuleiro em aço, parece ser a 
solução capaz de integrar quer as necessidades estruturais e de montagem, quer as 
de proteção e expressão. 
 

 
Figura 13 – Montagem tramo metálico sobre a linha do norte 

 
 
Trata-se de uma tipologia de ponte já testada, com eficácia comprovada, que integra 
vigas e guarda-corpos num só elemento, otimizando o uso do material. Este elemento 
híbrido viga/guarda corpos integra ainda um conjunto de instalações técnicas das 
quais se destaca a iluminação, que deverá recorrer a luminárias que otimizam a 
relação custo obra/custo manutenção desses elementos. 
 

  
Figura 14 – Tabuleiro de aço e tabuleiro de betão 

 



Os vãos da ponte estão extremamente condicionados pela linha do norte, pela estrada 
nacional N10 e pelos diversos acessos locais, pelo que a localização dos pilares tem 
que ser tal que não haja interferência nestes acessos. Assim, o vão por cima da linha 
do norte será de cerca de 46 m e de 35 m por cima da N10. O vão sobre a EN10 é um 
vão extremo da ponte, havendo depois mais 3 vãos intermédios de aproximadamente 
27 m e um outro adjacente ao vão sobre a linha do norte de cerca de 30 m. Nesse 
vão, a estrutura passa a ser em aço, para passar por cima da linha do norte, passando 
outra vez a ser um tabuleiro em betão até se chegar ao ponto de acesso ao parque 
ribeirinho. 
O tabuleiro da Ponte descreve um percurso totalmente reto em planta, sendo 
ligeiramente inclinado em direção à Lezíria. É constituído por duas secções 
transversais idênticas em forma, mas de diferentes materiais: Secção metálica em “U” 
por cima da linha do norte e secção em betão armado em “U” no resto da ponte. 
 

 
Figura 15 – Fotografia do lado sul 

 
 

4 CONCLUSÃO 
 
Pode-se considerar que a Ponte Pedonal sobre a 2ª Circular e da Passagem Superior 
sobre o Forte da Casa podem ser consideradas Pontes híbridas , justificando-se a 
utilização de tramos de aço por cima das zonas de alta densidade de tráfego 
rodoviário e ferroviário, já que são fáceis de montar durante a noite com gruas móveis, 
quando o tráfego é muito baixo. Por outro lado, nas rampas e vãos de acesso não há 
restrições ao comprimento dos vãos ou à utilização de cimbres ao solo, pelo que se 
justifica a utilização de um tabuleiro em betão armado. 
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