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Resumo. Apresenta-se o projecto do Viaduto Expo 2015 em Milão recentemente submetido
no Concurso Internacional de Concepção/Construção promovido pelo Estado Italiano. Esta
obra fará parte do sistema viário de acessos à Exposição Universal “Milano 2015” e inclui o
atravessamento de duas auto-estradas
estradas e de um importante conjunto de linhas ferroviárias.

1. Introdução
O viaduto é pensado como um elemento ligeiro e transparente, um único gesto arquitectónico
arquite
dinâmico e orgânico. A sua geometria é definida pela interacção tridimensional dos dois tabutab
leiros que o compõem. A forma variável dos pilares em “X” é baseada numa matriz geométrigeométr
ca comum que permite uma leitura coerente e unitária. A sua metamorfose cria uma sequência
cinematográfica contínua para quem
que atravessa o viaduto.

Fig. 1: Fotomontagem

Os pórticos em “X” são constituídos
constituídos por um núcleo em betão e uma “capa” em aço de
pequena espessura apresentando um comportamento intermédio entre pilar misto e pilar de
betão armado. No tabuleiro composto por vigas metálicas e laje em betão tira-se
tira
partido da
dupla acção mista com vista a maximizar as vantagens estruturais e económicas.
económicas
Nesta comunicação apresenta-se
apresenta a concepção e dimensionamento bem como as especificiespecific
dades de pormenorização
rização deste conjunto invulgar de estruturas, em especial do arco inclinado
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de 80 m de vão que vence a auto-estrada A8. Serão ainda abordados os constrangimentos
relacionados com os processos construtivos a adoptar.

2. Conceito do Viaduto
O viaduto é uma celebração da energia da EXPO2015 e da sua temática, quer em termos
arquitectónicos, quer em termos ambientais.
Cecil Balmond
O viaduto define a borda leste do local da EXPO 2015, contornando também o ângulo nordeste, em correspondência com a auto-estrada A8, e Sudeste, em correspondência com a viaférrea, desenvolvendo uma função múltipla de acesso e de entrada, de filtro arquitectónico e
pano de fundo visual e cénico.
O viaduto é principalmente um acesso viário, pedonal e de ciclovia, de e para o local da
EXPO 2015. Para quem o percorre longitudinalmente, é uma sequência dinâmica das trajectórias tridimensionais dos dois tabuleiros que o compõem.

Fig. 2: Esquemas de conceito

Nos dois extremos norte e sul, os dois tabuleiros estão separados, sobrevoando a via-férrea
e a auto-estrada A8, sobre a qual o viaduto vence o maior vão através de um arco curvo inclinado. O desenho unitário do viaduto faz com que o movimento ondulante dos pórticos no lado
oeste seja contrabalançado pelo movimento do arco parabólico num único gesto orgânico.
A sequência dos pórticos que apoiam os dois tabuleiros anima o percurso panorâmico
superior de acesso á EXPO 2015, sendo o tabuleiro inferior de retorno um desenho dinâmico
unitário e altamente cénico.
O viaduto é pensado como um elemento ligeiro e transparente, um único gesto arquitectónico dinâmico e orgânico. A sua geometria é definida pela interacção tridimensional dos dois
tabuleiros que o compõem.
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Para quem viaja de leste para oeste ao longo da A4, A8, ou na ferrovia, a secção transversal do viaduto apresenta-se esbelta e linear, interrompida pelo ritmo regular dos pilares. O seu
impacto visual é reduzido, já que se diminuí a altura da secção pela utilização da dupla acção
mista no dimensionamento do tabuleiro, o que permite obter uma secção com 1.50 m de altura
para um vão de mais de 40 m.
A escolha da cor vermelha para o tabuleiro destaca o desenvolvimento horizontal esbelto
do viaduto, que apoia mas não é interrompido pela sequência ritmada dos pilares de apoio
pintados de branco. Assim, os únicos pontos de contacto com o terreno são as lâminas dos
pórticos.
À noite, a banda iluminada horizontal do viaduto é pontuada com fontes de luz instaladas
na parte superior do mastro dos pórticos, que evidenciam a trajectória ondulada, criando um
efeito de suspensão dos tabuleiros.

Fig. 3: Fotomontagem nocturna

O viaduto desempenha um papel importante, tanto na orientação visual, de referência e de
informação, como cenário cénico. Para os viajantes que chegam a Milão pela A4, A8, ou de
comboio, o viaduto marca a chegada à EXPO, anunciando o seu conteúdo social e cultural. O
viaduto simboliza a confluência de pessoas de todas as direcções e por todos os meios, seja de
carro, comboio ou outro meio de transporte público, mas também para quem vem a pé ou de
bicicleta.
Uma passarela anexa à estrutura principal, permite a fácil circulação entre zonas a peões e
ciclistas que, de outra forma, estariam isoladas. Por outro lado, constitui também um percurso
cénico com vistas para a EXPO2015.

Fig. 4: Fotomontagem – Vista inferior

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ADOPTADA
A proposta que se apresenta baseia-se na realização de um viaduto unitário, como era o auspício do Caderno de Encargos do Concurso, que torna único aquilo que no projecto patenteado
eram três obras distintas: viaduto sobre a ferrovia, passagem sobre a auto-estrada A4 e viaduto
Expo, em continuidade com o Viaduto dos Lagos para o atravessamento da auto-estrada A8.
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O viaduto Expo 2015 é constituído por dois tabuleiros separados transversalmente (um
para cada sentido de tráfego), cada um deles dividido longitudinalmente por juntas de dilatação em três estruturas independentes.
A zona sobre a ferrovia é constituída por 3 tramos, tendo os dois primeiros de 60 m de vão
e o terceiro cerca de 43 m.
O viaduto sobre a auto-estrada A4 é caracterizado por vãos tipo de 43 m, enquanto o viaduto sobre a auto-estrada A8 (apenas o tabuleiro direito) é uma estrutura tridimensional composta por um arco metálico treliçado inclinado que vence 87 m no atravessamento enviesado
sobre a via em causa.

Fig. 5: Planta

O tabuleiro apresenta uma largura típica de 11.25 m, dos quais 9.00 m são para as vias,
1.50 m para o passeio do lado exterior e 0.75 m no lado interior para a barreira de protecção.
Sobre a ferrovia, o tabuleiro é mais largo de forma a poder acolher uma terceira via junto ao
acesso ao viaduto, atingindo os 17.25 m de largura máxima. O tabuleiro é, também, mais largo junto às curvas de menor raio, de forma aumentar a distância de visibilidade conforme exigido na norma italiana.

4. Pórticos em “X”
A forma variável dos pilares em “X” é baseada numa matriz geométrica comum que permite
uma leitura coerente e unitária. A sua metamorfose cria uma sequência cinematográfica contínua para quem atravessa o viaduto. A geometria dos pórticos em “X” varia ao longo do viaduto, sendo que a variação da altura do “mastro” central pretende transmitir a ideia de uma “Ola
Mexicana”.
A cota do tabuleiro superior varia ao longo do viaduto, pelo que a cota do tramo superior
dos pórticos acompanha essa variação. Por outro lado, a distância entre tabuleiros também é
variável, pelo que quando estes estão próximos, o mesmo pórtico apoia ambos os tabuleiros,
havendo pórticos independente quando os tabuleiros se afastam. Na zona em que o viaduto
está sobre a linha de comboio, os pilares têm o seu interior preenchido por betão armado
revestido a chapa de aço de modo a cumprir a norma italiana das ferrovias.
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Fig. 6: Pórticos em “X” sobrepostos

A secção transversal dos pórticos é de 1,5 m x 1,7 m com um revestimento em chapa de
aço “corten” de 10 mm de espessura. Nos pórticos de apoio ao arco inclinado sobre a A8, a
secção transversal será de 1.5 m x 2,5 m, já que a carga do tabuleiro é bastante mais elevada.
Localmente, quando as tensões no aço são mais altas, o revestimento de aço terá 20 mm de
espessura, o que tipicamente acontece perto do nó central dos pórticos.

a) Pórtico isolado

b) Pórtico de apoio a dois tabuleiros

c) Pórtico de apoio ao arco

Fig. 7: Pórticos em “X” – Alçados tipo

Os pórticos em “X” representam uma solução inovadora, seja pelos materiais utilizados,
seja pelo seu comportamento estrutural. Os pórticos são constituídos por um núcleo de betão e
uma pele em aço "corten", o que permite uma abordagem do tipo “estrutura mista” para o
dimensionamento dos pórticos do viaduto. Por outro lado, o uso de aço “corten” representa
uma mais-valia para a durabilidade, já que o aço actua como um sistema anti-corrosivo natu-
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ral, o que garante a durabilidade da estrutura durante um período de tempo mais alargado. A
aplicação de um acabamento em tinta de modo garantir acabamento final de alta qualidade
visual, implica que os pórticos terão um duplo sistema de protecção.

Fig. 8: Imagens 3d dos pórticos

Relativamente ao processo construtivo dos pórticos, os segmentos que formam o revestimento exterior chegarão ao local com a armadura interior já "pré-montada”, de modo a poderem ser simplesmente colocados e soldados na posição final. Durante esta fase, é apenas
necessário “cimbrar“ localmente os diversos segmentos, já que o revestimento em aço funcionará como cofragem até que o betão tenha atingido as suas características de resistência.

Fig. 9: Sequência de construção dos pórticos

5. TABULEIRO
Os tabuleiros apresentam uma secção mista aço-betão e na proximidade dos apoios possuem
uma laje de fundo que fornece ao tabuleiro dupla acção mista para flexão negativa, optimizando a sua resistência aos momentos negativos e aos efeitos da torção que atingem aí os seus
valores máximos. Esta técnica é hoje em dia cada vez mais utilizada, dadas as vantagens que
oferece do ponto de vista económico e estrutural no âmbito das pontes com estrutura mista.
Cada um dos tabuleiros sobre a ferrovia (do encontro A ao pilar 3) é composto por duas
vigas metálicas em “U” com 2.20 m de altura sobre as quais assenta uma laje em betão armado com 0.30 m de espessura materializando dois caixões em estrutura mista aço-betão. Nesta

VIII Congresso de Construção Metálica e Mista, Guimarães, Portugal

7

zona, o tabuleiro tem largura variável, atingindo os 17.25 m de largura máxima de modo a
acolher uma 3ª via de acesso.

Fig. 10: Secção transversal do tabuleiro entre o Encontro A e o Pilar 3

Os tabuleiros dos vãos tipo (do pilar 3 ao pilar 17b e ao encontro B), de largura constante
igual a 11.25 m, também são mistos, de “dupla viga metálica de secção aberta” com 1.50 m de
altura e laje de 0.30 m de espessura em betão armado.

Fig. 11: Secção transversal a meio-vão do tabuleiro nos vãos-tipo

Em consequência da concepção estrutural adoptada, a solução proposta para os vãos tipo
permitiu reduzir consideravelmente as dimensões do tabuleiro, alcançando-se uma altura de
1.80 m na “nova” secção transversal quando no projecto patenteado esse valor era de 3.05 m.

a) solução proposta (secção sobre os apoios)
b) solução patenteada (projecto original)
Fig. 12: Secção transversal do tabuleiro do viaduto

Para o viaduto sobre a auto-estrada A8 concebeu-se uma estrutura espacial composta por
um arco metálico treliçado que permite vencer o vão de cerca de 90m funcionando em conjunto com um tabuleiro misto que apresenta a mesma altura dos vãos tipo de 43 m (1.50 m de
viga metálica e 0.30 m de laje em betão armado). A altura máxima do arco é de 17.50 m a
meio vão do tramo sobre a A8.
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Fig. 13: Secção transversal do tabuleiro sobre a auto-estrada A8

A pormenorização e a verificação dos Estados Limite Últimos de Resistência das vigas
longarina foram realizadas de acordo com as normas europeias EN1993-2 [1], EN1993-1-1
[2] e EN1993-1-5 [3] e incluiu as verificações, para cada secção do tabuleiro, da resistência à
flexão, ao corte e à interacção entre corte e flexão. Estas verificações foram realizadas para a
fase construtiva, na qual a secção resistente é a secção metálica, e para a fase definitiva, na
qual a secção resistente é uma viga caixão mista.
Visto que não são utilizados escoramentos provisórios ou cimbres as vigas longarina
devem suportar o seu peso próprio e o peso da laje do tabuleiro (incluindo pré-lajes) como
vigas metálicas.
As vigas possuem um sistema de contraventamento superior constituído por cantoneiras.
Este sistema permite controlar a sua deformabilidade durante o processo construtivo e aumentar consideravelmente a capacidade resistente à encurvadura por flexo-torção durante esta
mesma fase.
A estrutura principal é rigidificada por pórticos transversais afastados de aproximadamente
4.30 m e por nervuras de rigidez nas zonas próximas dos pilares. Uma especial atenção foi
dada à pormenorização destes elementos transversais (treliça e pórticos transversais) de forma
a evitar detalhes que possam induzir fadiga.

6. Arco inclinado sobre a A8
Sobre a A8, e nos vãos adjacentes, a estrutura do tabuleiro funciona conjuntamente com um
arco treliçado que permite ao primeiro vencer cerca de 90m com uma altura útil de apenas
1.50 m de caixão metálico + 0.30 m de laje em betão.

a) Vista geral do modelo de cálculo
b) Secção transversal arco
Fig. 14: Vista geral do modelo de cálculo e secção transversal do arco

Apesar de poder não ser imediatamente aparente, o comportamento estrutural é relativamente simples. A carga vertical do tabuleiro é transferida para o “arco” inclinado através dos
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pórticos transversais afastados de cerca de 8m. De forma a estabelecer o equilíbrio de forças,
considera-se que as cargas gravíticas se decompõem em dois sistemas de forças: um que actua
no plano do arco e o outro que actua no plano do tabuleiro. Dado que o tabuleiro não é centrado com o arco, tenderia a rodar sob a acção das cargas aplicadas. Esta rotação é contrariada
pela rigidez à torção do tabuleiro, tal como esquematizado na figura seguinte:

a) Força aplicada
b) Solicitação equivalente
c) Forças resistentes
Fig. 15: Esquema de funcionamento estrutural

Nesta tipologia estrutural, a rigidez torsional do tabuleiro é vital uma vez que, usualmente,
o arco não é capaz de restringir a rotação longitudinal inerente a um tabuleiro que está apoiado apenas ao longo de um dos bordos. No caso presente, o tabuleiro é especialmente esbelto
em resultado do objectivo de manter a altura da estrutura abaixo da plataforma rodoviária de
forma tornar a solução coerente e visualmente mais apelativa.
Dada a reduzida altura do tabuleiro, e consequentemente a sua limitada capacidade resistente à torção, a resposta estrutural do conjunto tira partido do duplo plano que constitui o
arco inclinado fazendo-o participar por efeito de binário (carga descendente no plano interior
e carga ascendente no plano exterior) na resistência à torção global provocada pelas cargas
gravíticas.

Fig. 16: Esquema de funcionamento estrutural do duplo arco inclinado

O arco e o tabuleiro funcionam em conjunto numa simbiose que combina eficiência estrutural com carisma estético.

Fig. 17: Fotomontagem do viaduto – vista lateral do arco inclinado
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7. Processo Construtivo
Nos vãos típicos, o processo de montagem consiste na colocação com gruas móveis de tramos
metálicos do tabuleiro sobre os pórticos, com comprimento correspondente a 1/5 do vão para
cada lado do pórtico, sendo provisoriamente apoiados em cada extremidade. Numa 2ª fase, os
tramos metálicos centrais são levados a partir do tabuleiro com um sistema hidráulico, sendo a
ligação aos tramos já montados efectuada por soldadura. Após a montagem dos tramos metálicos, serão colocadas pré-lajes sobre o tabuleiro, sobre as quais será efectuada uma betonagem in-situ, sendo finalmente colocados os guarda-corpos, feita a impermeabilização do tabuleiro, colocadas as juntas e o pavimento betuminoso.

Fig. 18: Processo construtivo dos vãos tipo

Para os vãos sobre a auto-estrada e a via-férrea, a sequência de montagem envolve o uso de
gruas móveis com capacidade para levantar um tramo metálico completo entre pilares, de
modo a não serem utilizados suportes provisórios, sendo os tramos soldados entre si. Por fim
serão colocadas as pré-lajes colaborantes entre vigas e, nas consolas, após o que será betonada
a laje. Esta solução permite respeitar o condicionamento de executar os tramos sobre as vias
atravessadas sem causar impactos significativos ao seu normal funcionamento.
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