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SUMÁRIO
Esta comunicação apresenta a concepção de uma Ponte Pedonal a ser construída entre a
Praça da Ribeira, no Porto, e a Avenida Diogo Leite, em Vila Nova de Gaia. Entre os locais
referidos, o rio tem uma largura de cerca de 250 metros em que apenas junto à margem
esquerda, já fora do canal de navegação, é aceitável implantar um pilar no leito do rio.
Portanto, esta Ponte Pedonal requer vãos de grande extensão e apresenta dificuldades de
concepção e de dimensionamento muito elevados, para além de se implantar numa zona com
constrangimentos urbanos e patrimoniais extremamente severos.
Palavras-chave: ponte pedonal, ponte suspensa, ponte em aço.

1. INTRODUÇÃO
Abandonado que foi em 2001 o projecto de uma PONTE PEDONAL em aço inoxidável no local
onde existiu a Ponte Pênsil sobre o rio Douro, ganhou força a opção de colocar a ponte
pedonal mais próxima das zonas de lazer e turismo, no alinhamento onde se localizou a ponte
de barcas no início do século XIX. Assim, no início de 2006 e por iniciativa da Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia é posto o desafio de conceber uma ponte que constituísse uma
obra de arte entre as Ribeiras, onde o rio Douro tem já uma largura de cerca de 250 metros
Um atravessamento para uso exclusivo de peões que ao ligar as duas cidades na área
classificada como PATRIMÓNIO MUNDIAL será um instrumento fundamental na estratégia de
requalificação urbana e de incremento da actividade económica em toda a área próxima das
margens das duas Ribeiras.

2. CONTEXTO LOCAL e FUNDAMENTOS DA CONCEPÇÃO DA PONTE
Esta Ponte tem de atravessar o rio Douro a uma cota que assegure a serventia do tráfego
fluvial que actualmente passa sob o tabuleiro inferior da Ponte Luiz I, mas o tabuleiro tem de ter
um acesso pedonal fácil a partir das margens relativamente baixas do rio. Assim, o acesso à
Ponte a partir da margem do lado de Vila Nova de Gaia faz-se directamente para o tabuleiro
em rampa inclinada de 4%, enquanto que a partir da margem do lado do Porto pode ser feito
pelo elevador que se situa junto ao Bar do Rio ou directamente para o tabuleiro por uma rampa
inclinada de cerca de 10% que se une ao tabuleiro junto ao elevador referido.
Sendo de cerca de 250 metros a largura do rio Douro no local de implantação da Ponte e
sendo aceitável colocar um pilar no leito do rio desde que fora do canal de navegação, o qual
pode ser entendido como o canal definido pelo vão da Ponte Luiz I, onde a largura do rio tem o
seu mínimo de 156 metros, conclui-se ser necessário conceber uma ponte com um vão até à
margem do lado do Porto da ordem de 200 metros.
Ora uma tal distância a vencer a uma cota relativamente baixa, de 12 metros relativamente ao
nível médio das águas do mar, só pode ser conseguida estruturalmente por via de recurso a
uma estrutura de cabos. Mas essas estruturas “levantam-se” na paisagem e portanto torna-se
indispensável conseguir uma estrutura extremamente leve e de transparência quase total. Sem
dúvida, só as pontes suspensas conseguem todas essas “proezas”, valendo a pena recordar a
elegância e transparência da antiga Ponte Pênsil.
Por outro lado, sobre o rio Douro levantam-se já margens sobranceiras que podem “afogar” as
torres típicas das pontes suspensas. Assim é quanto à margem direita mas não se aplica
indiscutivelmente à margem esquerda, onde a encosta sobe mais paulatinamente a partir da
margem do rio onde se localiza a nascença desta Ponte. Pelo contrário, a presença fortíssima
da igreja do Mosteiro da Serra do Pilar, a atingir cotas superiores a 100 metros sobre o nível
das águas, permite a localização de um pilar do lado de Vila Nova de Gaia que se elevará
precisamente até à cota do tabuleiro superior da Ponte Luiz I.
As duas margens apresentam características muito distintas.
Do lado do Porto, a malha urbana tem características bem consolidadas, com edificações
dispondo-se muito próximas do rio e onde se desenvolve algum lazer e turismo.
Do lado de Gaia, apresenta-se uma encosta dominada pelos armazéns de Vinho do Porto, com
edificações alinhadas ao longo da Marginal e portanto relativamente afastadas do rio, nelas se
verificando uma crescente actividade de lazer e turismo.

3. INSERÇÃO E TRAÇADO
A nova Ponte localiza-se aproximadamente onde se posicionou a PONTE DAS BARCAS, no
centro das zonas históricas das duas cidades. A possibilidade de caminhar sobre o Douro num

percurso de grande variedade sensorial constituirá sem dúvida um forte apelo ao usufruto
destes locais ao longo de todo o ano. Aliás, está-se perante uma oportunidade singular para
que as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia melhorem a sua interligação, criem frentes
ribeirinhas que sirvam de apoio ao recreio e lazer e se melhore ainda mais o cenário do
Património já classificado.

Figura 1 –
O Douro, como canal tradicional de ligação entre Populações e como espaço de
desenvolvimento de actividades económicas fundamentais para a vida das cidades do Porto e
de Gaia, das quais se destaca o comércio do Vinho do Porto, deverá manter estas
características, mas tem de se adaptar às novas exigências de turismo, lazer e ambiente.

4. CONDICIONALISMOS À CONCEPÇÃO DA PONTE
A Ponte será implantada numa paisagem de grande fragilidade, sendo os impactes
paisagísticos elevados e permanentes. Ora sendo uma paisagem de grande sensibilidade, tem
baixa capacidade para absorver quaisquer estruturas ou elementos de menor valia estética que
nela venham a ser inseridos.
Portanto, a nova Ponte terá de ser uma estrutura que não só terá de ser reconhecida como
esteticamente excepcional como terá de ter uma valia técnica e tecnológica que se tem de
apresentar como uma digna companheira das pontes existentes neste troço final do rio Douro,
valia esta que se deverá expressar quer do ponto de vista formal quer do ponto de vista
paisagístico, e isto tanto pelo seu valor escultórico na paisagem como pelos cenários e
cambiantes de visibilidade que proporcionará a sua travessia; obviamente, sem perder o rumo

aos aspectos inerentes à funcionalidade e economia a que devem ser e estar sempre
submetidos.

Figura
Assim sendo, as bases de partida e as características conceptuais mais importantes do
projecto desenvolvido são os seguintes:
- Um grande respeito ao rio e às magníficas pontes históricas do Porto, tanto as antigas
como as mais recentes. Isto significa que a Ponte não tentará competir com elas, mas sim
tentará trazer uma nova solução formalmente discreta e elegante, ainda que de grande
pureza técnica.
- O lugar onde se posiciona a Ponte tem um carácter muito definido e de grande
personalidade. Esta Ponte não pode entrar em conflito com os perfis consolidados das
cidades do Porto e de Gaia, evitando acrescentar novos elementos que os alterem.
- A solução terá de ser a mais simples e neutra para a cidade, sem renunciar a uma
tecnologia de vanguarda. Mas uma técnica que fique discretamente no seu lugar, sem
aparecer aparatosamente, não ao serviço de uma pretendida ”nova imagem” nem de um
novo “adorno” urbano. O rio Douro e as suas cidades “irmãs” não necessitam de mais
símbolos ornamentais e menos ainda quando são tecnicamente desnecessários.
- Uma estrutura que recusa qualquer ornamentação.

- Para além da sua beleza própria, sem quaisquer ornamentações, a Ponte terá um carácter
geométrico muito peculiar. Nada será acrescentado decorativamente, pois tudo terá um
sentido ao mesmo tempo estrutural e funcional. Por isso terá a virtude da simplicidade e a
pureza estrutural.
- Especial atenção será ainda dada à iluminação e às guardas. Os guarda-corpos terão no
seu desenho o espírito técnico e funcional da Ponte, reduzindo-se às suas formas mais
simples.
- Integrado lateralmente no pavimento situar-se-á a iluminação funcional, permitindo uma
perfeita iluminação de percursos. Sem acrescentar formas verticais desnecessárias
(postes) e sem interferir com a visibilidade nocturna que proporcionará a sua travessia.
- A iluminação de carácter exclusivamente decorativo respeitará a noite. Mas claro, a
iluminação superior tem, em si mesmo, um elevado valor decorativo.

Figura
A Ponte proposta acentuará uma imagem de leveza na interligação entre as margens,
assumindo a simplicidade que o local lhe confere.

5. ACESSIBILIDADE
O imperativo da progressiva eliminação das barreiras, designadamente urbanísticas e
arquitectónicas, que permita às pessoas com mobilidade reduzida o acesso a todos os
sistemas e serviços da comunidade, criando condições para o exercício de uma cidadania
plena, está presente em toda a concepção desta Ponte e aliás decorre do § f) do artigo 2º do
decreto-lei nº 123/97.
Assim, o acesso à Ponte a partir da margem do lado de Vila Nova de Gaia faz-se directamente
para o tabuleiro em rampa inclinada de 4%, enquanto que a partir da margem do lado do Porto
pode ser feito pelo elevador que se situa junto ao Bar do Rio ou directamente para o tabuleiro
por uma rampa inclinada de cerca de 10% que se une ao tabuleiro junto ao elevador referido.

6. CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E GEOMÉTRICAS FUNDAMENTAIS
Sendo de cerca de 250 metros a largura do rio Douro no local de implantação da Ponte e
sendo aceitável colocar um pilar no leito do rio desde que fora do canal de navegação, o qual
pode ser entendido como o canal definido pelo vão da Ponte Luiz I, onde a largura do rio tem o
seu mínimo de 156 metros, conclui-se ser necessário conceber uma ponte com um vão até à
margem do lado do Porto da ordem de 200 metros.
Ora uma tal distância a vencer a uma cota relativamente baixa, de 12 metros relativamente ao
nível médio das águas do mar, só pode ser conseguida estruturalmente por via de recurso a
uma estrutura de cabos. Mas essas estruturas “levantam-se” na paisagem e portanto torna-se
indispensável conseguir uma estrutura extremamente leve e de transparência quase total. Sem
dúvida, só as pontes suspensas conseguem todas essas “proezas”, valendo a pena recordar a
elegância e transparência da antiga Ponte Pênsil, conforme se pode apreciar na lindíssima
fotografia de Domingos Alvão.

Figura
Mas as pontes suspensas requerem, em geral, fundações possantes para ancorar as
catenárias. Do lado de Gaia existe o espaço necessário para tais fundações, mas do lado do
Porto o espaço é mais do que exíguo, pois é inexistente para além do cais. No entanto,
imagens da vida e actividade portuária em meados do século XIX, precisamente no cais onde

se pretende “chegar” com as catenárias da ponte suspensa, proporcionam uma solução de
elevada beleza escultórica para “levar” as catenárias para os maciços rochosos sob o cais.
O pilar em aço inclina-se ligeiramente no sentido de jusante das águas, para assim libertar
ainda mais o tabuleiro e para acentuar a importância das imensas forças que se geram nestas
estruturas. O tabuleiro é também em aço e tem uma secção transversal em caixão de forma
aerodinâmica, com 5 metros de largura útil e 1 metro de espessura, esticando-se no vão de
planta recta sobre as águas à cota de cerca de 12 metros.
Por outro lado, sobre o rio Douro levantam-se já margens sobranceiras que podem “afogar” as
torres típicas das pontes suspensas. Assim é quanto à margem direita mas não se aplica
indiscutivelmente à margem esquerda, onde a encosta sobe mais paulatinamente a partir da
margem do rio onde se localiza a nascença desta Ponte. Pelo contrário, a presença fortíssima
da igreja do Mosteiro da Serra do Pilar, a atingir cotas superiores a 100 metros sobre o nível
das águas, permite a localização de um pilar do lado de Vila Nova de Gaia que se elevará
precisamente até à cota do tabuleiro superior da Ponte Luiz I.
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Mas as pontes suspensas requerem, em geral, fundações possantes para ancorar as
catenárias. Do lado de Gaia existe o espaço necessário para tais fundações, mas do lado do
Porto o espaço é mais do que exíguo, pois é inexistente para além do cais. No entanto,
imagens da vida e actividade portuária em meados do século XIX, precisamente no cais onde
se pretende “chegar” com as catenárias da ponte suspensa, proporcionam uma solução de
elevada beleza escultórica para “levar” as catenárias para os maciços rochosos sob o cais.

Gravura de J P Monteiro
Assim se evoluiu para a proposta de uma ponte suspensa que se desenvolve no espaço
tridimensional como uma “estrutura orgânica” de imensa esbelteza e expressão arquitectónica.

Figura

O pilar em aço inclina-se ligeiramente no sentido de jusante das águas, para assim libertar
ainda mais o tabuleiro e para acentuar a importância das imensas forças que se geram nestas
estruturas.

Figura
O tabuleiro é também em aço e tem uma secção transversal em caixão de forma aerodinâmica,
com 5 metros de largura útil e 1 metro de espessura, esticando-se no vão de planta recta sobre
as águas à cota de cerca de 12 metros.

Figura

Sobre o tabuleiro desenvolve-se o pavimento em “deck” de madeira entre guardas que
expressarão a tridimensionalidade da Ponte e junto às quais se localizará a iluminação
funcional dos percursos.

Figura

7. ALGUMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Vão principal: 195 m
Distância do pilar à margem em Gaia, medida no alinhamento do eixo da Ponte: 55 m
Altura do pilar acima do nível médio das águas: 70 m
Tabuleiro: secção em caixão com perfil aerodinâmico, tendo 8 m de largura total e 1 m de altura
total; o banzo superior é uma laje mista com 0.12 m de espessura; a chapa tem, em geral,
20 mm
de
espessura;
a
área
homogeneizada
da
secção
transversal
é
Amista (com m=6.2) = 0.2937 m2
Catenária: 2 cabos com diâmetro φ 290 mm; Ltot =636 m (comprimento das cordas dos 2
cabos); Área = 567 cm2 (dos 2 cabos)
Fmáx (ELS) = 19200 kN; σ = 680 MPa
FSdmáx (ELU) = 35650 kN;

σ Sd

= 1260 MPa

Pendurais: cabos φ 27 afastados de cerca de 7.5 m;
Fmáx (ELS) = 251 kN; σ = 440 MPa
FSdmáx (ELU) = 590 kN;

σ Sd

= 1030 MPa
2

Cabo de retenção: 1 cabo φ 290; Ltot = 113 m, Área = 660.5 cm ;
Fmáx (ELS) = 41700kN; σ = 630MPa
Fsdmáx (ELU) = 66330kN;

σ Sd

= 1000MPa

Pilar: misto, circular, com φ 3 m na base base e φ 1.8 m no topo; esp. Aço: 40mm+ φ 2.85m
base; φ 1.65m topo, esp. Aço: 40mm
σ sd (ELS) = 104Mpa base; 176MPa topo

σ sd (ELU) = 175Mpa base; 270MPa topo
Massa do tabuleiro: 1550 toneladas (L=394m, 4284kg/m: inclui pp. Pavimento madeira +
guarda-corpos: 375kg/m)
Massa dos cabos e pendurais: 219 toneladas
Massa do pilar em aço exterior preenchido parcialmente por betão: 323 toneladas
Frequências próprias principais:
2º Modelo: com apoio do lado do Porto fixo (ux, uy, uz)
Frequências: 1º modo vertical: 0.313Hz; 1º modo transv.: 0.378Hz; 1º modo torção: 0.796Hz
2º modo vertical: 0.497Hz; 2º modo transv.: 0.763Hz; 2º modo torção: 1.031Hz
Deslocamentos máximos do tabuleiro:
Como é habitual em estruturas suspensas de elevada esbelteza, a acção do vento pode gerar
efeitos dinâmicos que serão analisados e controlados mais profundamente na próxima fase dos
estudos através da realização de estudos específicos de índole numérica e experimental.
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9. ESTIMATIVA DO CUSTO DE CONSTRUÇÃO DA PONTE PEDONAL
A partir das quantidades medidas dos materiais a utilizar e da estimativa dos seus custos
unitários obtém-se um custo total de construção da Ponte Pedonal que pode ultrapassar
€ 10.000.000,00, pois os custos de execução das fundações não estão ainda bem
2
identificados. Portanto, para uma área de tabuleiro com cerca de 1750 m , prevê-se um custo
aproximado de € 6.000,00 por metro quadrado de planta de tabuleiro da Ponte Pedonal.
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