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Resumo. O artigo aborda questões relacionadas com a conceção geral e dimensionamento de 

um viaduto ciclo-pedonal em ambiente urbano, com os condicionamentos que caracterizam este 

tipo de obra, particularmente no que respeita à implantação da obra em função da orografia e 

das infraestruturas existentes no local e ao respetivo faseamento construtivo. 

1. Localização e Âmbito 

O Viaduto Ciclo-Pedonal sobre a Av. Calouste Gulbenkian insere-se no Corredor Estruturante 

do Vale de Alcântara, na ligação ciclo-pedonal entre Campolide e a Quinta da Bela Flor, per-

mitindo o atravessamento superior da Av. Calouste Gulbenkian. 

Com o estabelecimento desta ligação será garantida, através de um corredor verde, a conti-

nuidade entre o Parque Florestal de Monsanto, que confina com a Quinta do Zé Pinto, e a Zona 

Ribeirinha de Lisboa, que confina com a Av. de Ceuta, tornando possível a circulação pedonal 

e contribuindo para a circulação ciclável no local em condições de segurança, a qual se fazia, 

anteriormente, pela Av. Calouste Gulbenkian com grandes riscos associados. A implantação da 

obra visa contribuir para a valorização da zona, em harmonia com a envolvente, marcada, a 

norte, pela presença do Aqueduto das Águas Livres. 

2. Condicionamentos 

O projeto responde ao conceito arquitectónico concebido pelo Arqº António Maria Braga que, 

em conjunto com a equipa projetista, definiu a implantação da obra face aos vários condiciona-

mentos do local, tais como a rede viária da zona, a presença de um viaduto ferroviário nas 
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proximidades, a inserção do corredor ciclo-pedonal no local, o perfil rodoviário da Av. Calouste 

Gulbenkian, a orografia e a presença subterrânea do Caneiro de Alcântara. 

 

 
Fig. 1: Situação inicial 

 

O viaduto ferroviário é composto por uma estrutura em treliça metálica de dois vãos, com 

pilar em betão armado implantado no separador central, prevendo o conceito arquitectónico que 

a implantação do viaduto ciclo-pedonal se fizesse a montante, em relação à perspetiva da Fig.1.  

O perfil da Av. Calouste Gulbenkian é composto por uma faixa de rodagem com 11.75m 

(0.50+3x3.25+1.50) de largura no sentido da Av. de Ceuta, separador central de largura variável 

e por uma faixa de rodagem com 10.45m (0.50+3x3.25+0.20) de largura no sentido da Praça 

de Espanha, totalizando uma largura de cerca de 26.0m entre bermas, a transpor pelo viaduto. 

Na faixa de rodagem do sentido da Av. Ceuta situava-se um pórtico de sinalização vertical, 

sendo permitido o seu reposicionamento para implantação do viaduto na posição que se consi-

derasse mais adequada, não sendo por si só um condicionamento, desde que se encontrasse 

alternativa viável à sua nova localização. 

A zona onde se insere a obra é percorrida pelo Caneiro de Alcântara a cerca de 4.50m de 

profundidade, que é composto por uma estrutura de betão em quadro fechado, abobadada no 

topo, com largura útil de 8.0m, ao qual se exigia uma faixa de proteção de cerca de 10m para 

cada lado dos bordos exteriores do caneiro, impedindo por isso qualquer elemento de apoio do 

viaduto no separador central, totalizando uma faixa de 32.0m em que não se poderia assentar 

qualquer elemento de fundação. Na zona da obra, o caneiro passa inferiormente à estrada sob a 

faixa de rodagem no sentido da Praça de Espanha, resultando numa faixa total de proteção do 

caneiro que engloba o talude sul até cerca do ponto médio da faixa de rodagem do sentido da 

Av. de Ceuta. Deste modo, seria imperioso que a implantação dos pilares e respetivas fundações 

se encontrasse fora da zona de proteção do caneiro, sendo este aspeto crucial na modelação de 

vãos, obrigando a um grande vão central que, face ao enviesamento da obra resultante da melhor 

implantação do traçado da via ciclável, levou à adoção de um vão central de 53m. 

Do lado sul, junto à faixa do sentido da Praça de Espanha, o talude em escavação da avenida 

apresenta inclinação considerável, a qual dificultou a implantação do encontro do viaduto desse 

lado, particularmente no que respeita às condições de trabalho e acessibilidade. 

Relativamente às condições geológico-geotécnicas, a zona é caracterizada por espessos ater-

ros heterogéneos (At) muito pedregosos e descomprimidos, com espessura variável, sob os 

quais ocorre um substrato fundamentalmente constituído por calcários e margas e por argilas 

margosas a arenosas, o que conduziu à adoção de fundação indireta de pilares e encontros. 
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Fig. 2: Situação inicial – Planta e perfil longitudinal pelo alinhamento do viaduto 

 

Face a estes condicionamentos e na perspetiva de conceber uma solução que melhor se en-

quadrasse com a envolvente, o conceito arquitectónico previu uma obra de 3 vãos com tabuleiro 

em treliça metálica com corda inferior em arco, transpondo o vão central a totalidade do perfil 

da Av. Calouste Gulbenkian, apoiado em dois pilares e encontros em betão armado, os quais 

apresentam forma e estereotomia idealizados pelo arquitecto Antº Mª Braga. 

Do ponto de vista construtivo, os principais condicionamentos eram a impossibilidade de 

assentamento de qualquer elemento de fundação na faixa de proteção do caneiro e a imposição 

de execução da obra com as vias rodoviárias da Av. Calouste Gulbenkian em serviço, levando 

à necessidade de elevação da estrutura metálica de parte do tramo central do tabuleiro, admi-

tindo-se, no entanto, a colocação de torres provisórias de apoio ao tabuleiro com tensões apli-

cadas ao solo muito reduzidas (< 100kPa), salvaguardando a integridade estrutural do caneiro. 

Considerou-se admissível proceder a interdições temporárias de tráfego, preferencialmente em 

período noturno, para elevação e colocação da estrutura metálica do tabuleiro. As escavações 

necessárias para execução das fundações do encontro sul teriam de garantir a estabilização do 

talude da encosta, que apresenta grande inclinação. 

3. Descrição do Viaduto 

3.1 Descrição Geral 

 

Face ao conjunto de condicionamentos referidos anteriormente, a obra incorpora a conceção 

geométrica e de pormenor prevista no projeto de arquitectura, com as adaptações inerentes à 

capacidade estrutural que é necessário dar à obra no seu conjunto e a cada elemento estrutural 

em particular, pelo que a solução adotada consiste numa travessia com três vãos, cuja modela-

ção de vãos é bastante condicionada pela presença do caneiro e respetiva faixa de proteção, que 

obriga a que o vão central apresente 53.0m de comprimento. O Pilar do lado sul (P1) e respeti-

vas fundações são implantados no limite sul da faixa de proteção do caneiro e o pilar do lado 
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norte (P2) é implantado do lado da berma direita da via no sentido da Av. de Ceuta. O vão de 

extremidade do lado sul é bastante condicionado pela encosta, apresentando apenas 20.65m de 

comprimento, não podendo ser mais extenso uma vez que isso obrigaria a maiores escavações, 

para além de se evitar colocar o tabuleiro numa zona do traçado de curva em planta, em função 

da necessidade de o traçado ciclo-pedonal ter de se adaptar ao arruamento existente no topo da 

encosta. No lado norte, o vão de extremidade apresenta 29.40m, o que resultou num viaduto de 

3 vãos com extensão total de 103.05m. 

 

 

 
Fig. 3: Implantação e corte longitudinal do Viaduto 

 

O tabuleiro apresenta secção mista, composto por uma treliça metálica sobre a qual assenta 

uma laje de betão, e os pilares e encontros são em betão armado à vista descofrado e pintado. 

 

 
Fig. 4: Vista Geral do Viaduto 

 

3.2 Tabuleiro 

 

O tabuleiro é constituído por uma treliça metálica composta por uma corda inferior em perfil 

tubular 610x20, com geometria em arco, e por 3 cordas superiores em perfil tubular 219x12. 
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A altura da treliça metálica é variável, com 1.50m no vão e 3.00m nos apoios. As cordas supe-

riores e inferior são solidarizadas entre si através de diafragmas, com espaçamento de 2.95m, e 

por diagonais em perfil tubular 139x12. Os perfis dos diafragmas são perfis IPE ou HEA, 

sendo os perfis laterais ligeiramente encurvados, de acordo com o pretendido no projeto de 

arquitectura. A treliça metálica é solidarizada superiormente a uma laje de betão com 0.20m de 

espessura através de conectores metálicos 22 espaçados de 0.20m, que garantem o funciona-

mento em conjunto da treliça e da laje, conferindo comportamento misto à secção. A laje é 

betonada in-situ com recurso a uma chapa de 6mm de espessura que, para além de apresentar a 

função de cofragem, apresenta a vantagem de uniformizar os materiais expostos, dando a apa-

rência de a obra ser constituída exclusivamente por aço. 

 

  
Fig. 5: Esquema 3D e foto do tabuleiro 

 

A laje de betão tem uma função estrutural muito importante, contribuindo de forma decisiva 

para um bom comportamento da obra às vibrações horizontais e verticais face às solicitações 

de circulação pedonal, já que aumenta significativamente a rigidez global do tabuleiro. 

 

 
Fig. 6: Secção transversal do tabuleiro e vista do topo do tabuleiro 

 

3.3 Pilares e Encontros 

 

Para a solução dos pilares manteve-se a proposta apresentada no projeto de arquitectura, com 

pilares em betão armado com geometria cónica, com 1.20m de diâmetro no topo e diâmetro 
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variável até à base do pilar. Por razões estéticas, o pilar apresenta rasgos (alhetas) ao longo do 

perímetro do pilar e espaçados de 60cm.  

Os pilares recebem o tabuleiro através de um aparelho de apoio fixo composto por chapas 

metálicas de grande espessura, restringindo os deslocamentos e as rotações no eixo transversal 

e vertical, permitindo, no entanto, a rotação no eixo longitudinal. 

Cada pilar é fundado indiretamente por três estacas 0.80m, encabeçadas por um maciço 

com geometria triangular em planta e altura de 1.70m. As cargas verticais impunham apenas a 

adoção de duas estacas, no entanto, tendo em conta a necessidade de aumentar a rigidez do 

conjunto pilar-estacas na direção longitudinal, optou-se por fundar os pilares em três estacas 

espaçadas de 3.40m nessa direção. Dada a compressão da corda inferior do tabuleiro, que faz 

com que o topo dos pilares seja “empurrado” para fora do vão central, foram colocadas duas 

estacas no lado do tramo de extremidade, aonde surgem as maiores cargas verticais. 

Ambos os encontros são do tipo aparente, constituídos por mesas estribo que recebem os 

esforços do tabuleiro, transmitidos por aparelhos de apoio, os quais são equivalentes aos utili-

zados nos pilares, mas deslizantes na direção longitudinal. 

 

  
Fig. 7: Vista do pilar e encontro do lado norte 

 

Optou-se por fixar superiormente o tabuleiro na direção transversal ao nível da face superior 

da treliça, através de um perfil metálico HEB travado por batentes em neoprene, que permite 

absorver as ações transversais do vento e do sismo e que impede a rotação sobre o eixo longi-

tudinal da obra, aumentando a rigidez na direção transversal, particularmente a rigidez de torção 

do tabuleiro. No caso do encontro do lado sul, localizado na encosta, foi necessário materializar 

um muro de ala para conter as terras da encosta na zona frontal do encontro. Tendo em conta 

que o encontro está posicionado num talude de aterro limitado por um arruamento na parte 

superior, não foi possível implementar uma solução tradicional de escavação para abertura de 

fundações, pelo que, para a presente situação, em alternativa a uma solução do tipo “parede de 

Berlim” provisória, considerou-se mais vantajoso executar a contenção com recurso a um con-

junto de estacas que garantiram a contenção das terras em fase provisória e, simultaneamente, 

garantem a contenção definitiva, permitindo executar o encontro em condições de segurança. 

4. Faseamento Construtivo 

 

Conforme referido anteriormente, o faseamento construtivo proposto em fase de projeto e posto 

em prática na fase de obra foi fortemente condicionado pela presença do Caneiro de Alcântara 
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e pela necessidade de execução da obra sem recorrer à interdição do tráfego rodoviário na Av. 

Calouste Gulbenkian, particularmente para a montagem do tabuleiro metálico. Optou-se, assim, 

por um faseamento que, por um lado, minimizasse as interdições na circulação automóvel, mas 

que, por outro, permitisse a sua execução em condições de segurança e de forma relativamente 

célere. Deste modo o faseamento proposto para montagem do tabuleiro metálico consistiu na 

montagem de duas torres provisórias com tensões transmitidas ao solo bastante reduzidas, uma 

colocada junto à berma da faixa do sentido da Praça de Espanha, e outra no separador central, 

prevendo-se a execução do tabuleiro em três troços. 

A montagem do tabuleiro iniciou-se pelos dois troços das extremidades, os quais engloba-

vam a totalidade do tramo de extremidade e parte do tramo central, com cada troço do tabuleiro 

apoiado no encontro e no pilar e com a extremidade da parte do tramo central apoiada na torre 

provisória, a qual não só permitiu o apoio parcial do troço montado, como também o acesso 

para posterior soldadura ao troço central. A montagem do tabuleiro completou-se pela monta-

gem e fecho do tramo central, devidamente soldado aos troços anteriormente colocados. 

 

 
Fig. 8: Faseamento Construtivo – Montagem do troço central 

 

Para elevação e colocação dos três troços do tabuleiro recorreu-se a gruas colocadas nas 

faixas de rodagem da Av. Calouste Gulbenkian, a qual teve de ser temporariamente interdita 

em período noturno. Cada troço de tabuleiro elevado era composto não só pela treliça metálica, 

mas também pela chapa do tabuleiro, que apresentava ainda a função de cofragem, evitando, 

com isso, soluções do tipo de pré-laje, as quais obrigariam a maior quantidade de interdições 

noturnas, assim como um processo construtivo mais lento. Após a colocação no sítio da totali-

dade do tabuleiro, procedeu-se à betonagem da laje do tabuleiro através de bombagem a partir 

dos níveis inferiores, após o qual se procedeu à execução de acabamentos e conclusão da obra. 
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5. Análise Estrutural do Viaduto 

Para além do referido nos pontos anteriores, o comportamento estrutural do viaduto às ações 

verticais é o típico de uma treliça pontualmente apoiada em dois pilares e nos encontros, com a 

particularidade da geometria em arco da corda inferior, que resulta na sua maior compressão 

junto aos pilares e, com isso, na redução dos esforços nas cordas superiores e na laje de betão, 

e no carregamento do topo dos pilares no sentido dos vãos de extremidade. Para a análise es-

trutural foram desenvolvidos vários modelos de cálculo com diferentes finalidades, quer para 

fase de serviço da obra, quer para o estudo da evolução de esforços e deslocamentos ao longo 

da fase construtiva. Na verificação dos elementos de betão armado seguiram-se as disposições 

do EC2, para os elementos metálicos do EC3 e, para as secções mistas, seguiu-se o EC4.  

 

 
Fig. 9: Modelo de Cálculo Tridimensional – Deformada para cargas verticais no tabuleiro 

 

Para a análise a fenómenos dinâmicos relativos ao Estado Limite de Vibração foram segui-

dos os pressupostos indicados no EC0 (anexo A2), com limitação das acelerações vertical e 

horizontal do tabuleiro, por forma a evitar fenómenos de ressonância que provoquem eventual 

desconforto ou sensação de insegurança aos utentes da ponte. Foi ainda considerada a Guideline 

francesa para análise dos casos de tráfego intenso, uma vez que representa uma análise mais 

rigorosa e realista, tendo em conta o tipo de utilização da ponte, em comparação com a situação 

de obra totalmente carregada proposta no EC0. Foram então consideradas três análises distintas: 

• Obra com grupo de 8 a 15 pessoas (EC 0 – Guide of Bridge Design); 

• Obra totalmente carregada (EC 0 – Guide of Bridge Design) – equivalente a tráfego 

muito denso, de acordo com a norma francesa. É referido que apenas se deverá ter em 

conta esta ação em casos específicos, como em acessos a estações, estádios, etc; 

• Obra com tráfego denso (Guideline Francesa); 

Para efetuar a verificação do conforto dos utilizadores a vibrações do passadiço é necessário 

estudar, em primeiro lugar, as frequências e modos fundamentais da estrutura, tendo em conta 

a massa da estrutura e a massa correspondente à sobrecarga atuante para cada caso de carga. Os 

modos mais condicionantes para efeitos de conforto dinâmico são os horizontais com uma fre-

quência mais próxima de 1Hz e os verticais mais próximos de 2Hz, justificado pelo facto de as 

frequências resultantes da passagem de peões caminhando normalmente se situarem entre 0.5 

e 1.5Hz, na direção horizontal, e entre 1 e 3 Hz, na direção vertical. 
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Modo 1 (horizontal/torção) 

 

 

Modo 2 (vertical) 

 
 

Modo 3 (horizontal/torção) 

 

 

Resumo de Resultados 

 

 

Fig. 10: Modos Fundamentais e Resumo de Resultados 
 

A verificação é realizada limitando a aceleração e deslocamento máximos nas direções ver-

tical e horizontal, quando a estrutura é sujeita a uma ação cíclica vertical ou horizontal (con-

centrada ou distribuída), que simulam a passagem de um grupo de pessoas, concluindo-se que 

a obra cumpre com os requisitos mínimos de conforto para o nível de utilização da obra, em 

que não é espectável concentração excessiva de pessoas. 

6. Conclusões 

Os desafios de implantação da obra, em zona de difícil inserção quer do corredor ciclo-pedonal, 

quer do respetivo viaduto no atravessamento da Av. Calouste Gulbenkian, foram devidamente 

ultrapassados através de uma conceção estrutural adequada, que responde às várias solicitações, 

e através de faseamento construtivo meticulosamente concebido para a sua execução na zona 

em causa, sem prescindir da integração e imagem pretendidas para a obra, tornando-se por si 

só num elemento de valorização da envolvente. 
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