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RESUMO 
 
O artigo descreve os aspectos mais relevantes relacionados com a concepção, o dimen-

sionamento e o processo construtivo da Ponte Pedonal e de Ciclovia sobre o rio Mondego, 
actualmente em construção na cidade de Coimbra. Apresenta-se o projecto desta Ponte singu-
lar salientando a especificidade do seu comportamento e descrevem-se as análises efectuadas 
para o seu dimensionamento. Trata-se de uma estrutura assinalável que abre novos desafios 
para a concepção de pontes pedonais sem recorrer a decorativas e caras soluções estruturais. 

 
 

1. LOCALIZAÇÃO E ALMA DA PONTE  
 
O rio Mondego é o maior rio com traçado totalmente em Portugal, passando a sul de 

Coimbra antes de decidir caminhar definitivamente para Ocidente, para o Oceano Atlântico. 
Imediatamente a jusante da cidade, uma barragem pouco alta assegura a existência de uma 
albufeira que não só proporciona água de irrigação para os produtivos campos de cultivo que 
bordejam o rio até à sua foz mas também coloca aos pés de Coimbra um refrescante lago com 
mais de 200 m de largura onde os desportos de água se têm vindo a desenvolver. Coimbra é 
também a cidade dos estudantes que sempre fizeram das margens do rio Mondego os lugares 
favoritos para descanso e sonho. 

Essas margens, muito baixas, são frequentemente inundadas nos Invernos um pouco 
mais chuvosos. Consequentemente, a construção de edifícios respeitou sempre algum afasta-
mento do rio, há poucos anos se tendo decidido construir parques verdes nessas mesmas mar-
gens. O parque da margem direita foi aberto recentemente e atrai já milhares de pessoas, espe-
cialmente nos fins de tarde que tão quentes podem ser no Verão de Coimbra. O parque da 
margem esquerda vai iniciar brevemente a sua construção, e será então a Ponte Pedonal e de 
Ciclovia que unirá esses dois parques. 
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É neste contexto excepcional que se concebeu e desenvolveu o projecto da Ponte [1], a 
qual se pretende venha a ser uma referência para a cidade de Coimbra do século XXI. Uma 
referência na inovação da solução estrutural, como atributo à Universidade no alto da colina 
na margem direita, e na simplicidade da sua forma, como atributo ao Convento Carmelita no 
alto da colina na margem esquerda.  

 
 

2. CONDICIONALISMOS AO PROJECTO DA PONTE  
 
A Ponte tem de possibilitar a realização de desportos aquáticos tais como remo, vela 

com pequenas embarcações e windsurf. No caso do remo, tem até de ser possível organizar 
competições passando sob a Ponte. Tais condicionalismos traduziram-se nos requisitos de que 
o tabuleiro e seus apoios têm de assegurar simultaneamente um vão livre mínimo de 81 m 
com 2 m de gabarit e uma secção livre de 7 m de altura ao longo de 30 m. 

Por outro lado, as rampas têm de ser utilizáveis com pleno conforto de todos os seus 
utilizadores, incluindo dos que a atravessem em cadeiras de rodas. E ao longo da Ponte tem de 
existir um ambiente de descanso e repouso sobre as águas calmas do lago fluvial quase sem-
pre proporcionado pelo rio Mondego.  

 
 

3. BREVE DESCRIÇÃO DA PONTE 
 
Mas o mais importante condicionalismo à concepção da Ponte veio da paisagem e 

topografia local. Os caminhos pedonais nas margens do rio estão apenas cerca de 20 cm acima 
do nível das águas. Para atravessar o rio, é preciso subir para o tabuleiro, o que implica que 
ele esteja tão baixo quanto possível. Portanto, tem de ser conseguido um vão livre de mais de 
81 m com um tabuleiro que não deverá subir muito para além de 10 m sobre as águas.  

Evidentemente, uma viga para esse vão e a uma cota tão baixa surgiria imensa e pesa-
da. As soluções mais transparentes e mais leves são as de tabuleiros suspensos ou atirantados. 
Mas muito perto, a montante, foi construída recentemente uma ponte rodoviária atirantada e 
as duas entrariam em conflito visual. Por outro lado, as pontes suspensas ou de tirantes são 
caras e o seu custo ultrapassaria muito o máximo estabelecido. 

A alternativa foi conceber e dimensionar uma ponte de arcos muito abatidos. De facto, 
uma ponte de arcos abatidos definindo uma estrutura reticulada de grandes dimensões (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1 – Fotomontagem. Vista geral 



Mas uma ponte é mais do que uma passagem sobre água. Assim, esta Ponte tem uma 
forma geométrica peculiar, anti-simétrica (Fig. 2) quer no plano quer transversalmente, que 
define um espaço de encontro entre a sabedoria intelectual da Universidade e a sabedoria espi-
ritual do Mosteiro. Uma Ponte que proporcionará um ambiente de paragem, descanso, refle-
xão e pensamento. 

  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Fig. 2 – Secções transversais junto aos arranques do arco e a meio-vão, e perspectiva da Ponte 
 
Com um comprimento total de 274,5 m e uma largura de 4 m, a Ponte apoia-se num 

arco central com 110 m de vão que se eleva a 10 m sobre a água (Fig. 3). 
 

 
 

 
 

Fig. 3 – Planta e alçado 
 
As duas rampas laterais têm a mesma geometria transversal em L mas são anti-

simétricas uma da outra. As rampas são apoiadas em meios-arcos laterais em continuidade 
com os meios-arcos centrais. Na margem esquerda, a rampa passa sobre o canal dos barcos a 
remos. Ao centro, no meio do rio, o encontro entre as duas meias-pontes desfasadas em planta 
materializa uma praça central com 8 m de largura e cerca de 12 m de comprimento (Fig. 4). 

 

  
Fig. 4 – Fotomontagens da Ponte 



 
4. CARACTERIZAÇÃO GEOMÉTRICA DA PONTE 

 
Em termos geométricos, a Ponte é essencialmente composta por um arco central de 

directriz parabólica e dois meios arcos laterais sobre os quais assenta o tabuleiro da Ponte. A 
flecha do arco central é de 9,362 m para uma corda de 110 m, resultando assim numa relação 
de abatimento de quase 1/12. 

Longitudinalmente, o tabuleiro desenvolve-se ao longo de duas rampas de inclinação 
constante e igual a 4% cuja concordância é efectuada através de um pequeno tramo parabólico 
na zona central que também é pertença do arco central. 

O arco é composto por uma secção transversal em caixão inteiramente em aço com 
1,35 m de largura e 1,8 m de altura, anti-simétrica em cada meio arco relativamente ao eixo 
longitudinal da Ponte. Nas zonas extremas dos vãos laterais e na zona central parabólica, o 
tabuleiro funde-se com o arco e forma uma secção transversal constante com 4 m de largura e 
0,9 m de altura. Na margem esquerda, a Ponte prolonga-se sobre o canal de acesso dos barcos 
a remos, mas antes “repousa” num apoio intermédio materializado por um pilar implantado na 
península que se forma entre o rio e o referido canal. Os vãos que daqui resultam são de 
30,5 m e 64 m, respectivamente. Na margem direita, o tabuleiro alcança o encontro num único 
vão de 64 m. Sobre este encontro existe um vão de compensação com 6 m que possibilita o 
encastramento da Ponte, aproximando assim o seu funcionamento ao do vão lateral na outra 
margem, o qual tem continuidade com o primeiro tramo da Ponte. 

A secção transversal do tabuleiro sobre o arco central e sobre os meios-arcos laterais é 
constituída por um “caixão metálico” assimétrico. O caixão é “fechado” na face superior com 
uma laje mista que apoia em perfis HEA alinhados com as nervuras transversais da secção e 
com um afastamento médio de 2,5 m. As almas e as faces inferiores do caixão são compostas 
por chapas metálicas com nervuras longitudinais em forma de “U” e de “T” travadas entre 
nervuras transversais (Fig. 5). 

 

 
a) com nervura transversal b) sem nervura transversal 
Fig. 5 – Secção transversal na zona de união do arco com o tabuleiro. 

 
 

5. RESPOSTA ESTRUTURAL DA PONTE 
 
A resposta estrutural na direcção longitudinal do sistema resistente da Ponte é coman-

dada pela relação de rigidez entre as duas grandes células triangulares e o conjunto 
arco/fundação. Dada a falta de capacidade resistente do solo no leito do rio, as fundações da 
Ponte são indirectas com estacas verticais fundadas a cerca de 30 m de profundidade (Fig. 6). 



 

 

Fig. 6 – Perfil geológico 
 
A pouca rigidez horizontal das fundações, resultado do tipo de solução escolhida (esta-

cas verticais) e das reduzidas características mecânicas das diversas camadas de solo atraves-
sadas, implica um “relaxar” do efeito de arco em favor de um comportamento global de 
“arco+viga” onde se geram quer esforços de compressão quer esforços de flexão. Com efeito, 
a diminuição do “efeito de arco” mobiliza as duas células triangulares e converte parcialmente 
o funcionamento estrutural em arco da Ponte no funcionamento de uma viga contínua de inér-
cia variável cuja flexão global negativa na zona dos apoios se traduz em compressão nas esco-
ras dos arcos e tracção no tirante do tabuleiro (Fig. 7). 

 

 

Fig. 7 – Elementos estruturais da Ponte 
 
Apesar de em cada um dos maciços de encabeçamento convergirem duas “escoras” 

que constituem os arcos, não há equilíbrio de forças horizontais dado que a força transmitida 
pelo arco central é sempre maior do que a transmitida pelos arcos laterais. Este desequilíbrio 
tem de ser absorvido pelas reacções do solo ao longo da estaca. Portanto, o comportamento 
estrutural da Ponte é muito dependente das características efectivas do solo em que está fun-
dada. Um solo mais flexível torna a estrutura “mais viga”, agravando o efeito de flexão e con-
sequentemente o dimensionamento da zona central da Ponte. Pelo contrário, um solo mais 
rígido torna a estrutura “mais arco”, contribuindo assim para um aumento do esforço de com-
pressão no arco e para uma diminuição dos esforços de flexão na zona de viga.  

Sendo o funcionamento estrutural da Ponte muito dependente da rigidez horizontal da 
fundação, impõe-se uma análise cuidada dos efeitos da interacção solo/estrutura. Assim, reali-
zaram-se estudos paramétricos da sensibilidade das tensões e deformações da Ponte perante 
variações da rigidez da fundação, quer quanto às dimensões das estacas quer quanto às carac-
terísticas do terreno. 

De forma a controlar possíveis desvios de comportamento em relação aos esforços e 
deslocamentos calculados para a Ponte, será realizado um ensaio de carga horizontal durante a 
execução das fundações para aferir a rigidez real do conjunto estacas / solo de fundação. 

 
5.1 Modelação numérica 

 
A análise da resposta estrutural da Ponte foi realizada com dois modelos matemáticos 

distintos, o primeiro de elementos finitos de barra (Fig. 8) e o segundo de elementos finitos de 
casca (Fig. 10). Estes dois modelos foram convenientemente testados e comparados, sendo 
totalmente coerentes nos resultados obtidos. 



No primeiro modelo, o tabuleiro e o arco foram discretizados em elementos de viga 
com as características geométricas e mecânicas referidas ao centro de gravidade das secções 
transversais. Mas na aplicação das cargas teve-se em conta que o centro de corte das secções 
não coincide nem com o seu centro de gravidade nem com o centro geométrico do pavimento 
da Ponte. Assim, o peso próprio da secção metálica foi aplicado no centro de gravidade da 
secção através de forças distribuídas e forças concentradas verticais nos nós da estrutura com-
plementadas por momentos distribuídos resultantes da excentricidade existente entre o centro 
de corte e o centro de gravidade das secções. Do mesmo modo, o peso próprio da laje mista, 
as restantes cargas permanentes e a sobrecarga de utilização foram aplicados no centro de gra-
vidade da secção através de forças distribuídas e forças concentradas verticais nos nós da 
estrutura complementadas por momentos distribuídos resultantes da excentricidade existente 
entre o centro de corte das secções e o centro geométrico do pavimento da Ponte. 

 

 
Fig. 8 – Modelo de elementos finitos de barra 

 
O modelo de elementos finitos de barra incluiu ainda a modelação das estacas (ele-

mentos de barra) e do solo atravessado (apoios não lineares). A lei de comportamento dos 
apoios foi do tipo “elástico – perfeitamente plástico” e foi obtida a partir do modelo geotécni-
co estabelecido com base na campanha de prospecção realizada. Para cada profundidade do 
terreno definiu-se não só a rigidez equivalente da “mola” a aplicar mas também o valor limite 
da resistência do terreno. A título de exemplo, na Fig. 9 apresenta-se a lei de comportamento 
de um dos apoios considerados. 

 

 
Fig. 9 – Lei de comportamento dos apoios não lineares 

 
Este modelo permitiu estudar os efeitos da interacção solo/estrutura, os quais se revela-

ram fundamentais para analisar a resposta estrutural da Ponte. Os resultados obtidos permiti-
ram definir “constantes elásticas equivalentes ao conjunto estacas/solo de fundação” para uti-
lizar nas análises seguintes, de modo a minorar o esforço de cálculo na análise dinâmica, na 
análise geometricamente não linear e na análise com o modelo de elementos finitos de casca. 

Apesar do modelo de barras ser consideravelmente mais “leve” e de representar ade-
quadamente o funcionamento da Ponte, procedeu-se à sua modelação em elementos finitos de 
casca dado que este modelo representa melhor alguns dos efeitos da “tridimensionalidade” da 



estrutura e simplifica o processo de dimensionamento que se baseia na verificação das tensões 
instaladas em cada elemento metálico. 

 

  

a) Zona de apoio dos arcos b) Zona central 
Fig. 10 – Modelo de elementos finitos de casca (pormenores) 

 
No modelo em elementos finitos de casca considerou-se a espessura real das chapas 

metálicas que compõem a secção e uma espessura minorada da laje mista de modo a simular 
os efeitos da fluência do betão. As nervuras transversais espaçadas de cerca de 2,5 m foram 
simuladas com elementos de barra. 

Com este modelo calcularam-se, em todos os elementos finitos, as tensões instaladas 
que permitiram a verificação do dimensionamento das espessuras das chapas das secções 
transversais da Ponte. 

 
5.2 Critérios de dimensionamento 

 
5.2.1 Estado limite último de resistência sem plastificação 

 
De acordo com o artigo 41.4 do REAE[2], no caso de estados de tensão duplos a verifi-

cação de segurança em relação ao estado limite último de resistência sem plastificação consis-
te em satisfazer em cada ponto a condição expressa na Eq. (1): 
 RdrefSd σσ ≤,  (1) 

em que 
Rdσ  tem o valor de ydf  e refSd ,σ  é uma tensão de referência obtida pela Eq. (2) a par-

tir dos valores de cálculo das tensões normais e tangenciais componentes do estado de tensão 
actuante: 

 2
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Esta definição segue o critério de plasticidade de Von Mises-Hüber. 
 

5.2.2 Nervuras de rigidez 
 

As dimensões da secção transversal e as espessuras das chapas adoptadas requerem a 
colocação de nervuras de rigidez longitudinais e transversais. 

As nervuras longitudinais, em forma de “U” (Fig. 11), foram dispostas de modo a que 
se pudesse considerar a secção como pertencendo à classe 3 descrita no Eurocódigo 3[3] e 
assim poder realizar-se um dimensionamento elástico com toda a secção eficaz. Mas o modelo 
numérico de elementos finitos de casca não incluiu a modelação das nervuras longitudinais, 
embora tenho sido considerado o seu peso. Portanto, os esforços resultantes do modelo não 
tiveram em conta a existência das nervuras para a resistência da secção nem para a transmis-
são dos esforços. Assim sendo, para cada “painel” de chapa da secção transversal foi calcula-
do um factor de correcção para ter em conta a resistência do conjunto “chapa + nervura”. O 



conjunto deve ser capaz de absorver o esforço instalado na chapa e deve ter capacidade para 
resistir, entre nervuras transversais, aos fenómenos locais de encurvadura. 

As nervuras transversais, em forma de “T” (Fig. 11), estão afastadas longitudinalmente 
de 2,5 m e não só garantem o funcionamento solidário tubular da secção ao evitar a sua distor-
ção e empenamento mas também absorvem as forças de desvio que se desenvolvem nas zonas 
curvas dos banzos e servem de apoio às vigas mistas transversais que suportam a laje de 
pavimento em betão armado. Funcionam, ainda, como apoios para as nervuras longitudinais, 
de forma a limitar o seu comprimento de encurvadura local. 

 

 

Fig. 11 – Nervuras transversais e longitudinais (pormenores) 
 
Dadas as dimensões da secção transversal da Ponte, nomeadamente nas rampas de 

acesso e na zona central em que a altura é de apenas 0,90 m, adoptaram-se nervuras transver-
sais com funcionamento em pórtico em vez de sistemas triangulados, usualmente mais efi-
cientes. De facto, no caso presente a reduzida inclinação das “possíveis diagonais” desaconse-
lhou a sua utilização. 

No modelo de elementos finitos de casca, as nervuras transversais foram representadas 
por elementos de barra. Os efeitos das cargas gravíticas, dispostas transversalmente de forma 
simétrica e assimétrica, associados aos efeitos da própria anti-simetria da Ponte, geram assim 
esforços naquelas barras que incluem implicitamente os esforços devidos ao impedimento da 
distorção e empenamento da secção. Esses esforços foram directamente usados na verificação 
da segurança das nervuras e foram ainda satisfeitas as condições de rigidez mínima impostas 
pela regulamentação espanhola RPM-RPX/95. 

 
5.2.3 Análise dos efeitos da instabilidade por encurvadura global do sistema 

 
A análise do comportamento de uma peça comprimida pode ser efectuada consideran-

do uma imperfeição geométrica equivalente ao conjunto de imperfeições que influenciam o 
seu comportamento. Esta imperfeição equivalente tem duas componentes: 

• A primeira é devida às imperfeições geométricas, normalmente considerada com o 
valor de L/1000, sendo L o comprimento da peça; 
• A segunda é devida às restantes imperfeições, em particular às tensões residuais 
provocadas pelas soldaduras. 

No caso da Ponte Pedonal e de Ciclovia sobre o Rio Mondego, dado tratar-se de uma 
Ponte com funcionamento de arco, as imperfeições do sistema devem ser incluídas na análise 
global uma vez que os efeitos de segunda ordem não podem ser desprezados. 

De acordo com o item “5.2.4.3 - Imperfection for global analysis” do “Eurocode 3: 
Design of steel structures - Part 2: Steel bridges”[4], admite-se que a configuração das imper-
feições equivalentes do sistema estrutural pode ser obtida a partir da configuração de cada um 



dos modos de encurvadura mais relevantes. Neste método devem estudar-se as possibilidades 
de instabilidade no plano e fora do plano da estrutura considerando os modos de encurvadura 
simétricos e anti-simétricos. 

Neste contexto, as formas modais de encurvadura são convenientemente “escaladas” e 
aplicadas à estrutura como pré-deformações equivalentes às imperfeições totais a considerar. 
A amplitude máxima da pré-deformação é função das características geométricas do sistema 
estrutural e das características mecânicas e geométricas das secções transversais. 

No caso presente, o cálculo dos efeitos da instabilidade por encurvadura global foi 
efectuado através de uma análise de segunda ordem do modelo de barras partindo de uma 
geometria pré-deformada da estrutura. De acordo com os parágrafos anteriores, para ter em 
conta as imperfeições geométricas e as tensões residuais utilizaram-se pré-deformações homo-
téticas dos modos de encurvadura fundamentais (Fig. 12) com amplitude máxima de L/300, 
sendo L o comprimento de encurvadura efectivo do modo correspondente. 

 

 

 
Modo 1 (lateral) Modo 2 (vertical) 

 
 

Modo 3 (vertical) Modo 4 (lateral) 

Fig. 12 – Modos de encurvadura fundamentais 
 
Dada a complexidade de funcionamento deste sistema estrutural, as pré-deformações 

foram aplicadas com sinal positivo e negativo de forma a identificar, em todas as barras da 
estrutura, as variações de esforços mais desfavoráveis por efeito da encurvadura global. Esta 
análise permitiu identificar, em cada “zona da estrutura”, “acréscimos de tensão equivalentes” 
aos efeitos da encurvadura, os quais foram somados às tensões obtidas na análise elástica e 
linear do modelo de elementos finitos de casca. Na tabela 1 estão resumidos os referidos 
“acréscimos de tensão” usados no dimensionamento das secções. 

 
Tabela 1 – Acréscimos de tensão devidos à encurvadura global 

Elemento Tensão 

Arco lateral 40 MPa 
Tabuleiro - tirante 25 MPa 
Arco central 50 MPa 

Tabuleiro - rampas 20 MPa 
 
 

6. ESTUDO DINÂMICO 
 

A solução estrutural desta Ponte é marcada por uma considerável esbelteza dos seus 
elementos estruturais que, face ao sistema estrutural resistente que se desenvolve, pode impli-
car deslocamentos importantes sob a acção de solicitações mais intensas. Ora a localização da 
Ponte e a atracção que em certos dias esta poderá exercer sobre os habitantes da cidade de 
Coimbra significa que podem ocorrer níveis elevados de solicitações na Ponte em resultado do 



atravessamento desta por grupos de peões. Pior, os valores das frequências fundamentais da 
estrutura, assim como os respectivos modos de vibração, indiciam sensibilidade desta estrutu-
ra às vibrações provocadas pela passagem de peões. Por outras palavras, nesta Ponte podem 
desenvolver-se níveis de vibração que, mesmo que não associadas a quaisquer problemas de 
estabilidade global da estrutura, podem levar a sensações de desconforto humano e de algum 
receio por parte dos seus utilizadores. 

Com efeito, o primeiro modo de vibração lateral tem uma frequência da ordem de 
0,7 Hz, enquanto que numerosos modos de vibração com componente vertical ocorrem com 
frequências na gama de 1,6 a 3 Hz, alguns dos quais com carácter global. Na Fig. 13 apresen-
tam-se, a título exemplificativo, as configurações do 1º e 5º modos de vibração. 

 

 
Modo 1 (lateral) – f = 0,7 Hz 

 
Modo 5 (vertical) – f = 1,64 Hz 

Fig. 13 – Modos de vibração 
 
A funcionalidade e o conforto da travessia da Ponte foi estudada com grande profundi-

dade por via de um estudo dinâmico detalhado [5] que concluiu ser conveniente amortecer as 
possíveis vibrações induzidas pelas solicitações dinâmicas actuantes sobre a Ponte, fundamen-
talmente devidas à passagem de peões, e conseguir, deste modo, uma minimização de qual-
quer possível sensação de desconforto, para o que se prevê instalar 7 conjuntos de dispositivos 
de amortecimento dinâmico das vibrações da Ponte mediante amortecedores de massas sin-
cronizados (Tuned Mass Damper ou TMD) colocados nas secções assinaladas na Fig. 14. 

 

 
Fig. 14 – Localização dos TMD’s 

 
 

7. INSTRUMENTAÇÃO DA PONTE 
 
Durante a construção e em fase de serviço da Ponte será instalado um sistema de moni-

torização que permitirá conhecer os estados de tensão e de deformação da estrutura bem como 
a resposta dinâmica da Ponte gerados pela passagem de peões e pelo vento.  

O sistema terá a capacidade para medir grandezas estáticas, que respeitarão a fenóme-
nos de evolução lenta, como sejam as tensões e as temperaturas, e grandezas dinâmicas, que 
permitirão obter os acelerogramas de vibrações em serviço e deduzir destes os parâmetros 
estruturais dinâmicos (frequências próprias, amplitudes e amortecimento). Por via de ensaios 
criteriosos de carga, a instrumentação permitirá também “afinar” os TMDs face as frequências 
efectivas da Ponte e aos comportamentos dos peões. 

A instrumentação consistirá na colocação criteriosa de 30 sensores de carácter estático 
e 6 de carácter dinâmico, com as características seguintes: 23 extensómetros eléctricos cola-
dos na estrutura metálica; 6 termómetros constituídos por detectores de temperatura resistivos 



(RTD’s); 1 clinómetro eléctrico para medir rotações longitudinais e 6 acelerómetros uniaxiais 
de alta sensibilidade. 

 
 

8. PROCESSO CONSTRUTIVO 
 

Para garantir o acesso às frentes de trabalho são executados de aterros hidráulicos den-
tro do rio, com 10 m de largura úteis para circulação de veículos pesados (Fig. 15). 

A Ponte será montada por tramos, na sua posição definitiva, com recurso a cimbre ao 
solo. O cimbre a usar deverá manter-se durante a execução de toda a estrutura metálica e 
durante a betonagem da laje mista do tabuleiro. 

Dada a assimetria da secção transversal da Ponte, a definição dos pontos de apoio faz-
se com especial cuidado para garantir a estabilidade da estrutura em fase construtiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 – Sequência construtiva 
 

A operação de “desapoio” da Ponte decorrente da retirada do cimbre deverá ser reali-
zada de forma controlada e lenta. Durante esta fase, a resposta da estrutura será continuamente 
acompanhada pelos dispositivos de instrumentação instalados na Ponte e pelas operações 
topográficas de controlo de geometria.  

Antes da colocação dos aparelhos de apoio definitivos no encontro da margem Nascen-
te, será efectuada uma operação de levantamento com recurso a macacos hidráulicos para rea-
lizar o pré-encastramento da Ponte no encontro. 
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