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Sumário 

O artigo refere-se à substituição de um tabuleiro de uma ponte ferroviária centenária, por forma a incrementar a 

sua capacidade de carga, mantendo as imponentes alvenarias de granito, perfeitamente aparelhadas, dos pilares e 

encontros existentes, que, a par da estrutura do tabuleiro em treliça metálica, são as duas características mais 

marcantes da obra de arte existente, cumprindo, em simultâneo, as exigências relativas à interação via-tabuleiro, 

nomeadamente o requisito de evitar aparelhos de dilatação na via, o qual foi possível cumprir. 
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1. LOCALIZAÇÃO E ÂMBITO 

A Ponte do Corge situa-se na Linha da Beira Baixa e atravessa o Vale da Ribeira do Corge, na saída norte da 

cidade da Covilhã em direção a Belmonte, permitindo a travessia daquela ribeira, bem como da Estrada Nacional 

18. A linha, que não se encontrava em exploração desde 2009, apresenta uma única via. A ponte antiga era 

constituída por tabuleiro em estrutura metálica, muito provavelmente em ferro pudlado, constituída por um 

conjunto de chapas e perfis em L e T rebitados, e encontros e pilares em alvenaria de pedra de granito. A estrutura 

metálica encontrava-se em estado avançado de deterioração. 

 

 

Fig. 1: Vista da ponte antiga 
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Inicialmente foram ponderadas soluções de reforço da estrutura metálica, tendo, no entanto, estas sido abandonadas 

após se terem avaliado os custos do reforço da estrutura metálica existente, associados ao facto de o produto final 

não ser totalmente satisfatório, decidindo-se avançar para o estudo de soluções estruturais integralmente novas. 

Como tal, foram elaborados estudos comparativos de duas soluções novas, uma em betão armado e pré-esforçado 

na forma de viga caixão, e outra com um tabuleiro misto aço-betão, tendo sido posteriormente elaborado pela 

PROFICO um projeto de execução na primeira destas soluções, o qual foi levado a concurso. No entanto, a opção 

por uma ponte totalmente nova, em betão, com a demolição da atual, despoletou uma série de questões relacionadas 

com as expropriações e com a legítima oposição da comunidade, pedindo a preservação do património histórico e 

arquitetónico da ponte existente. Estas questões levaram a que tenha surgido a necessidade de elaborar novos 

estudos com o objetivo de procurar soluções mais próximas da original, sem pôr em causa de forma significativa, 

todavia, a qualidade e durabilidade da obra e adequação da mesma às exigências atuais e futuras. 

Assim, o objetivo da intervenção passava pela conservação dos pilares e dos encontros da ponte existente, em 

alvenaria de pedra granítica e pela substituição do tabuleiro, passando da situação atual, em estrutura metálica não 

balastrada, para uma solução mista balastrada, com laje em betão armado e estrutura em treliça metálica no 

tabuleiro principal e vigas de alma cheia nos tabuleiros de extremidade. O desafio era o de conceber uma ponte 

ferroviária que, ao mesmo tempo que conservava a identidade centenária da ponte original, inaugurada em 1891, 

respondia aos mais recentes padrões construtivos e normativos. Assim, tornava-se imprescindível a manutenção 

das imponentes alvenarias de granito perfeitamente aparelhado dos pilares e encontros, e a adoção de uma estrutura 

do tabuleiro em treliça metálica, as duas características mais marcantes da obra de arte existente. Por outro lado, 

era necessário incrementar a capacidade de carga da ponte, bem como cumprir as exigências relativas à interação 

via-tabuleiro, bem como as referentes à resistência à fadiga. A solução adotada foi a de um tabuleiro misto com 

uma treliça metálica tipo Warren, com geometria minimalista, sem montantes, tirando partido das possibilidades 

oferecidas pelas mais recentes técnicas construtivas. 

 

2. PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS 

Conforme referido anteriormente, o principal condicionamento foi a necessidade de preservação arquitectónica 

dos pilares e encontros, com o seu adequado reforço em função da solução a desenvolver, e de preservação da 

solução estrutural de tabuleiro misto com estrutura metálica treliçada, esteticamente enquadrada com as 

características da ponte existente, e por forma a comportar via balastrada. A solução deveria cumprir com as 

Especificações Técnicas de Interoperabilidade (ETI) dos subsistemas aplicáveis, permitindo ainda a futura 

migração da bitola ibérica para a bitola europeia, dimensionada para uma capacidade de carga de 25t/eixo e 8t/m 

e para velocidade de projeto de 100 km/h. Na definição da solução, teriam de ser analisadas as interações via-

tabuleiro, optando preferencialmente por soluções que dispensassem o recurso a aparelhos de dilatação de via. 

Sob a ponte, passa a estrada EN18 a cerca de 20m do eixo do pilar P1, com um gabarit vertical de cerca de 18 m. 

A EN18 possui uma faixa de rodagem com 7.0m de largura e duas bermas de 2.00m cada. Junto ao encontro E1 

existe um caminho rural cuja serventia era necessário assegurar. 

No que respeita às condições geológico-geotécnicas, o dispositivo geológico estabelecido na área investigada 

assinala a ocorrência de um substrato eruptivo, atribuído aos “Granitos Calco-Alcalinos de duas micas, biotítico”, 

designados na literatura da especialidade por Granitos Porfiróides de grão grosseiro. Recobrindo os terrenos do 

substrato ocorrem aterros afetos à infraestrutura ferroviária, nomeadamente na zona dos encontros e dos pilares da 

obra de arte. A ponte existente apresentava fundação direta a profundidades de cerca de 2.50m a 9.00m, com 

tensões de contacto admissíveis na ordem dos 600 a 800kPa. 

A ponte antiga, construída em 1891, era constituída por 6 vãos, com dois tramos extremos simplesmente apoiados 

de 15.65m de vão, e quatro tramos centrais, contínuos, com vãos de 40, 48, 48 e 40m. Os tabuleiros eram metálicos, 

provavelmente em ferro pudlado, constituídos por conjuntos de chapas, cantoneiras e tês interligados por rebites. 

Os tabuleiros dos tramos extremos eram constituídos por vigas de alma cheia. Nos tramos intermédios o tabuleiro 

era constituído por uma treliça tipo Howe, com diagonais em cruz e montantes, com altura de 4.8m e espaçadas 

3.5m entre eixos de apoio. Sendo a manutenção dos pilares existentes uma exigência e pressuposto de projeto, 

seria imperioso a adoção da mesma modelação de vãos da obra existente. Os pilares e encontros são em alvenaria 
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de granito, perfeitamente aparelhada no exterior, devendo o seu núcleo ser constituído por um enchimento com 

granito argamassado, situação que deveria ser avaliada e confirmada posteriormente em fase de obra. Os pilares 

P2, P3 e P4 possuem dimensões de 2.50 x 5.30m no topo, aumentando de dimensão em ambas as direções até à 

base, com uma inclinação de 4% com a vertical. Os pilares P2 e P3 possuem 25m de altura até ao embasamento, 

tendo o pilar P3 16m de altura. Os pilares de transição P1 e P5 possuem dimensões 3.55 x 5.30m no topo, 

aumentando igualmente de dimensão em ambas as direções até à base. As alturas destes desde o apoio do tabuleiro 

em treliça até ao embasamento são de 12.5m e 9m, respetivamente. Sobre estes estão apoiados pilares de dimensões 

2.50x5.30m e com uma altura de 5.5m, que permitem o apoio dos tramos extremos. 

A ponte antiga encontrava-se abandonada há vários anos, o tabuleiro apresentava sinais de degradação, enquanto 

os pilares e encontros aparentavam estar em bom estado de conservação, não apresentando patologias evidentes à 

primeira vista, particularmente no que respeita às alvenarias aparelhadas. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESTRUTURAL 

3.1 Conceção Geral 

Face ao conjunto de condicionamentos referidos anteriormente e partindo do pressuposto de manter os pilares e 

encontros da ponte antiga, a solução adotada para a substituição do tabuleiro antigo consistiu num tabuleiro 

principal misto aço-betão com viga em treliça metálica contínua do tipo Warren apenas com diagonais, e em 

tabuleiros dos vãos extremos também com solução mista aço-betão, mas com vigas metálicas de alma cheia. A 

treliça tipo Warren sem montantes, apenas com diagonais, corresponde a uma solução esteticamente mais limpa, 

com juntas de ligação entre cordas e diagonais mais simples, mantendo ainda assim uma estética facilmente 

enquadrável com o tabuleiro antigo. Esta solução tem vindo nas últimas décadas a ser cada vez mais utilizada em 

obras com esta tipologia, em detrimento de outras soluções mais tradicionais, a ponto de nos últimos 15 anos ser 

claramente a solução mais utilizada um pouco por todo o mundo, impulsionada também pela evolução nos 

processos construtivos das estruturas metálicas. 

 

 

Fig. 2: Vista da Ponte Nova 
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Os pilares e encontros existentes em alvenaria de granito foram mantidos, sendo efetuados reforços na fundação 

de alguns pilares e executados maciços ocultos em betão em ambos os encontros para absorver as forças devidas 

às ações rápidas, evitando que estas tenham que ser absorvidas pelos pilares e encontros existentes. 

 

Fig. 3: Alçado da Ponte Nova 

 

Este sistema estrutural, com a adoção de bloqueadores oleodinâmicos sobre os pilares de transição, a ligar o 

tabuleiro principal aos de extremidade, permite reduzir as forças no carril e os deslocamentos longitudinais, 

permitindo a dispensa de colocação de aparelhos de dilatação na via. 

 

Fig. 4: Alçado de Pormenor da Ponte Nova – Sistema de fixação horizontal. a) – aparelho de apoio 

unidirecional; b) – bloqueadores oleodinâmicos; c) – fixação nos encontros com barras de aço pré-esforçadas; 

 

3.2 Tabuleiro 

O tabuleiro principal contínuo (vãos de 40+48+48+40m) consiste numa laje de betão armado suportada por duas 

treliças metálicas tipo Warren com um afastamento de 3.50m, entre si, e na vertical entre eixos das cordas de 

4.00m. As cordas da treliça serão compostas por perfis tubulares reconstituídos soldados (P.R.S.) a partir de chapas 

individuais. As cordas superiores têm uma secção de 0.44x0.30m com espessuras de chapa de 25mm com exceção 

da chapa inferior, que tem 12mm. As cordas inferiores têm uma secção de 0.44x0.40m com uma espessura de 

25mm. As diagonais serão igualmente constituídas por perfis P.R.S. com 0.40x0.30m de secção, tubulares 

retangulares junto aos apoios de continuidade e em “H” nas restantes zonas, com espessuras variáveis. O 

afastamento entre pontos de inflexão / ligação das diagonais com as cordas é de 4.0m. Transversalmente as treliças 

são travadas inferiormente por travessas afastadas 4.0m entre si ao nível da corda inferior. São igualmente travadas 

por diagonais em cruz (constituídas por perfis tubulares CHS168.3x10mm) nos apoios e a terços de vão. Nas 

ligações entre as cordas e os perfis diagonais ou travessas está previsto que as chapas tenham raios de curvatura 

mínimos de 0.15m, de forma a evitar concentração de tensões que possam provocar danos por fadiga. 

Superiormente, são colocadas pré-lajes em betão armado a toda a largura do tabuleiro, encastradas e interligadas 

a a

b

a

c



 

5 

 

entre si através de armaduras ordinárias contínuas ao longo da ponte e de betonagem em segunda fase. A ligação 

entre a laje de betão e as longarinas é garantida pela instalação de conetores. 

 

  

 Fig. 5: Secção transversal e vista 3D do tabuleiro dos tramos centrais – treliça metálica 

 

Nos tramos extremos, simplesmente apoiados (15.65m de vão), o tabuleiro consiste numa laje de betão armado 

suportada por duas longarinas metálicas de 1.00m de altura, com banzos de largura e espessura constantes iguais 

a 0.50m e 0.05m, respetivamente. Trata-se de perfis reconstituídos soldados a partir de chapas individuais. 

Transversalmente as longarinas são travadas por carlingas afastadas de cerca de 4.0m. À semelhança do tabuleiro 

dos vãos centrais, são colocadas pré-lajes em betão armado a toda a largura do tabuleiro. 

 

 

Fig. 6: Secção transversal do tabuleiro dos tramos de extremidade – longarinas metálicas 
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3.3 Pilares 

Os pilares em alvenaria de granito foram mantidos, tendo sido realizadas intervenções de reforço e de reabilitação 

e consolidação das alvenarias. Os trabalhos de reabilitação e consolidação consistiram na limpeza e selagem das 

juntas abertas, não sendo prevista necessidade de executar injeção das alvenarias com calda, pois nas carotes 

realizadas foi possível observar que a alvenaria no interior dos pilares era de boa qualidade, com reduzidos vazios. 

Para acomodar corretamente as novas cargas transmitidas pelos apoios do tabuleiro, bastante superiores às 

anteriores, e de forma a distribuir mais uniformemente as tensões pela alvenaria, foram executados novos maciços 

de coroamento dos pilares em betão armado, com dimensões iguais aos existentes, mantendo a estereotomia destes. 

Estes maciços têm uma altura mínima de 1.00m, variável em função das juntas horizontais do pano de alvenaria 

exterior. Este maciço é aferrolhado na base à alvenaria de granito existente. No caso dos pilares de transição P1 e 

P5, foi necessário desmontar o topo do pilar desde o apoio do tabuleiro em treliça, sendo este posteriormente 

reconstruído perimetralmente com os mesmos blocos de alvenaria. 

Relativamente às fundações dos pilares, sendo a solução do novo tabuleiro consideravelmente mais pesada que a 

existente (devido à laje em betão armado e às restantes cargas permanentes do balastro, passeios e vigas de 

bordadura, bem como devido às novas ações variáveis resultantes dos novos regulamentos considerados), previu-

se a execução de um reforço nos pilares P1, P2, P3 e P4. Nestes pilares as tensões de contacto ultrapassavam as 

admissíveis, ultrapassando mesmo, no caso dos pilares P2 a P4, 1 MPa. Se nos pilares P3 e P4 o tipo de terreno 

(rocha W1/2) poderia eventualmente comportar esses valores, no caso do pilar P2 (rocha decomposta W4/5) não 

seria possível praticar esses valores. Ainda assim, considerou-se prudente prever o reforço da fundação para estes 

quatro pilares, reduzindo as tensões de contacto. 

O reforço consistiu no alargamento do embasamento com maciços de betão armado a envolvê-lo, ligados ao 

embasamento com ferrolhos e com barras de alta resistência pré-esforçadas no caso do P2. Nos pilares P1, P3 e 

P4 esse alargamento à volta do embasamento tem 0.75m de espessura, enquanto no caso do pilar P2 apresenta 

1.5m de espessura. No reforço de fundações dos pilares P1 e P2 optou-se pela execução de microestacas com 

capacidade de 1000kN, dada a profundidade a que se encontra o estrato competente. 

Nos restantes pilares, concluiu-se não ser necessário o seu reforço em função dos esforços actantes a que estão 

sujeitos. 

 

 

Fig. 7: Reforço do embasamento dos pilares com maciços de betão armado em anel, aferrolhados e pré-

esforçados 

 

3.4 Encontros 

No que aos encontros diz respeito, foi necessário rebaixar a cota da mesa de apoio destes, por forma a albergar o 

novo tabuleiro, de maior altura em relação ao antigo a substituir. Não se previu efetuar a consolidação das 

alvenarias, já que estas aparentavam estar em bom estado de conservação e as tensões nas alvenarias dos encontros 
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são inferiores às dos pilares. Previu-se unicamente a limpeza das cantarias e a selagem das juntas e colocação de 

hidrofugante para minorar o ingresso de água ao seu interior. 

Foi necessário executar maciços de reação que possibilitassem a absorção das forças horizontais longitudinais, 

transmitidas pelos dispositivos bloqueadores oleodinâmicos. Esses maciços são constituídos por uma laje de betão 

armado com 8.15m de comprimento e 5.3m de largura fora do encontro, e com uma espessura de 0.80m. A 

transmissão das cargas horizontais da ponte para o terreno é garantida por um conjunto de nove microestacas 

inclinadas em cruz (com ângulo de 35˚ em relação à vertical), com uma capacidade de 1000kN, evitando, desta 

forma, a aplicação de cargas diretamente nos encontros, para as quais estes não estão preparados. As fixações aos 

maciços de reação dos encontros são garantidas por um conjunto de 4 barras de aço Ø47mm, pré-esforçadas, e por 

batentes longitudinais em neoprene armado. 

 

 

Fig. 8: Reforço dos Encontros 

 

3.5 Comportamento às Ações Horizontais 

As ações horizontais que provocam deslocamentos lentos do tabuleiro na direção longitudinal da ponte são na sua 

maioria dissipadas, com exceção das forças de atrito nos aparelhos de apoio, pois prevê-se a colocação de apenas 

um aparelho de apoio fixo, no pilar central P3, cuja fundação foi reforçada. 

No que diz respeito às forças horizontais que provocam deslocamentos rápidos na direção longitudinal, 

nomeadamente as forças de arranque ou frenagem, bem como a ação sísmica nesta direção, e sendo os pilares em 

alvenaria de granito e, portanto, pouco eficazes a absorver estas forças longitudinais, opta-se por encaminhá-las 

diretamente para os encontros, evitando sobrecarregar os pilares. Para além do referido anteriormente, esta solução 

permite dispensar a necessidade de colocar aparelhos de dilatação de via, limitando os deslocamentos e os esforços 

aplicados ao carril pela interação via-tabuleiro. 
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Assim sendo, estas forças são absorvidas através de um conjunto de quatro dispositivos bloqueadores 

oleodimâmicos (“shock transmitter units”) com capacidade de 2500kN, dois por cada pilar de transição, ligando o 

tabuleiro principal aos tramos extremos. Em ambos os encontros, como referido anteriormente, os tabuleiros 

extremos são fixos rigidamente aos maciços de reação destes, fundados por microestacas.  

As ações que atuam transversalmente à ponte, nomeadamente o sismo, o vento e a força de lacete, são absorvidas 

pelos dois encontros e por todos os pilares proporcionalmente à sua rigidez, através de aparelhos de apoio tipo 

panela com guiamento longitudinal. 

 

 

Fig. 9: Bloqueadores oleodinâmicos colocados na zona dos pilares de transição, ligando o tabuleiro principal e o 

tabuleiro extremo 

 

3.5 Interação Via-Tabuleiro 

Foi feita a verificação da interação via-tabuleiro de acordo com as recomendações expressas na ficha UIC 774-

3R, no que respeita ao controlo da tensão máxima e mínima nos carris e deslocamentos diversos entre elementos, 

tendo em conta a interação carril/balastro/tabuleiro. 

Foi considerado que, para a ação conjunta da sobrecarga ferroviária vertical, arranque/frenagem e variação 

uniforme de temperatura, o limite da tensão nos carris é de 72 MPa, no caso de o carril estar comprimido, ou 90 

MPa, caso se encontre tracionado. Foi considerado um deslocamento longitudinal relativo máximo de 4mm entre 

o carril e o tabuleiro, assim como um deslocamento longitudinal absoluto máximo de 5mm entre o encontro e 

tabuleiro ou entre dois tabuleiros consecutivos. Estes limites aplicam-se para a ação de arranque/frenagem.  

Através de análise não-linear da interação via-tabuleiro, concluiu-se não ser necessária a colocação de aparelhos 

de dilatação de via, o que, do ponto de vista de exploração e de manutenção da via, é um aspeto bastante relevante. 

Considerou-se que para as variações de temperatura o tabuleiro é fixo sobre o pilar P3, sendo assim o máximo 

comprimento dilatável de 88m. 

 

3.6 Fadiga 

No que se refere à verificação de segurança à fadiga é seguido o disposto na NP EN 1993-1-9:2010, na EN 1991-

2:2003 e na EN 1993-2:2001. A variação de tensão nos elementos e ligações devida às sobrecargas ferroviárias 

(LM71 ou SW0) é calculada considerando o coeficiente dinâmico do tabuleiro central e vãos de extremidade. A 

verificação da segurança é feita de acordo com o Método da Tensão Equivalente de Dano: 
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Ff E2 ≤ C  Mf 

Onde: 

E2 – Tensão equivalente de dano associada a 2 milhões de ciclos de carga  

C – Variação de Tensão associada ao pormenor construtivo em análise 
Ff – Coeficiente parcial de segurança para a ação da fadiga 
Mf – Coeficiente parcial de segurança para a resistência à fadiga 

 

A tensão equivalente de dano associada a 2 milhões de ciclos de carga é calculada por:  

 

E2 =  Ф2 P 

 

Onde: 

P – Variação de tensão devida à ação da sobrecarga ferroviária considerada (LM71 ou SW0) 
Ф2 – Coeficiente dinâmico 
 − Fator de calibração 

 

O fator de calibração calculado é de 0.64 para o tabuleiro central e de 0.81 para os vãos extremos, considerando 

um volume de tráfego misto de 25x106 ton/ano e um período de vida útil de 100 anos. 

 

4. FASEAMENTO CONSTRUTIVO 

A execução da obra iniciou-se pela remoção do tabuleiro da ponte antiga, seguida da execução do reforço das 

fundações e dos trabalhos no topo dos pilares e encontros. Após execução destes trabalhos, procedeu-se à execução 

do tabuleiro, através da elevação com grua de troços da treliça metálica soldados posteriormente entre si no local. 

Após execução e ligação da totalidade do tabuleiro metálico, foram colocadas as pré-lajes e executada betonagem 

de segunda fase da lâmina ‘in-situ’ da laje de betão do tabuleiro. 

 

 

Fig. 10: Faseamento Construtivo – Montagem do Tabuleiro 

 

5. CONCLUSÕES 

O desafio de conceber a substituição do tabuleiro de uma ponte ferroviária centenária, conservando a identidade 

da ponte original e os seus elementos mais marcantes, e, simultaneamente responder aos mais recentes padrões 

construtivos e normativos, para além do incremento da capacidade de carga da ponte, foram superados com recurso 

a uma adequada conceção estrutural geral da ponte, particularmente no que respeita ao comportamento às ações 

horizontais, para o qual foi preponderante o recurso ao reforço dos elementos da ponte antiga a manter, 
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concentrando os esforços nos reforços dos encontros e libertando os pilares existentes de esforços para os quais 

não foram dimensionados. 
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