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Sumário 
No âmbito da gestão das infraestruturas de transportes sob a administração da IP, apresenta-se este caso como 
resultado do diligente cumprimento dos objetivos estratégicos da sua atividade integrada no domínio público 
rodoviário. 
Nas vertentes de conservação, requalificação e modernização, a IP promoveu a substituição integral do sistema 
de tirantes da Ponte internacional sobre o Rio Guadiana, processo inédito em Portugal, envolvendo um 
importante trabalho conjunto, levado a efeitos práticos através de empresas especializadas, sempre em estrita 
articulação com Espanha uma vez que se trata de infraestrutura partilhada pelos dois países, mas com gestão e 
manutenção asseguradas por parte da IP. 
 
Palavras-chave: Pontes Atirantadas; Sistema de Tirantes; Substituição Integral 
 

1 INTRODUÇÃO 

Num investimento contínuo, nomeadamente através da implementação do modelo de financiamento na atividade, 
neste caso para a Reabilitação/Conservação e Beneficiação da Rede Rodoviária Nacional existente, surgiu esta 
intervenção como um grande desafio nesse contexto, recorrendo à criação de estratégia, tanto a nível de projeto, 
de soluções de reabilitação com vista a um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, quer no nível 
económico, incluindo o controlo de custos, tendo ainda em conta a limitação da existência deste tipo de materiais 
no mercado, onde conceitos como o de assegurar as adequadas condições de circulação em segurança para os 
utentes e de durabilidade das infraestruturas estiveram bem presentes na solução preconizada, sem descurar as 
oportunidades passíveis de enquadramento na perspetiva de sustentabilidade ambiental. 

Assim, para além de uma boa gestão contratual, esteve sempre presente a vertente ambiental, mesmo perante a 
impossibilidade técnica na reutilização dos materiais na substituição do antigo sistema de atirantamento face às 
necessárias garantias de segurança e de durabilidade futura da infraestrutura, que se impunham, sendo a solução 
final mitigadora nesse contexto, nomeadamente, com a orientação para reciclagem das diversas componentes 
metálicas, através de operador credenciado, procedimento este também atempadamente promovido pela IP, o que 
contribuiu complementarmente para o sucesso global da solução definitivamente adotada. 

 

2 ENQUADRAMENTO 

A Ponte Internacional sobre o Rio Guadiana, obra de arte que integra a concessão da Infraestruturas de Portugal, 
S.A., está localizada no final do IP1 e constitui uma importante passagem na fronteira com Espanha, entre o 
Concelho de Castro Marim, no Distrito de Faro, e Ayamonte, na província de Huelva, tendo sido inaugurada 
aquando da sua entrada ao serviço em agosto de 1991, apresentando um significativo fluxo de tráfego (TMDA 
perto dos 11 mil veículos, chegando a atingir picos de 25 mil veículos/dia no mês de agosto), e uma alta 
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percentagem de veículos pesados, o que contribui de forma dinâmica e expressiva no que respeita às cargas a 
suportar pela obra de arte, para além das cargas permanentes e dos efeitos da exposição ambiental. 

A intenção de erguer esta infraestrutura surgiu na sequência do estabelecido no âmbito da Convenção, firmada em 
abril de 1970 entre Portugal e Espanha, e com projeto elaborado em 1985 da autoria da firma J.L.Câncio Martins, 
Lda., vendo a sua conclusão em  agosto de 1991 através de consórcio luso-espanhol, passando, desde então, a 
permitir a ligação entre os dois países nesta travessia de fronteira a sul. 

Mais recentemente, em junho de 2015, foi estabelecido um Convénio luso-espanhol, este especificamente para as 
obras de reabilitação da ponte, em face de alguns dos resultados obtidos após as habituais inspeções realizadas. 

 

3 CASO DE ESTUDO 

Apresenta-se em seguida o caso prático da Obra: IP1- Ponte Internacional do Guadiana. Substituição Integral do 
Sistema de Tirantes, cujos trabalhos ficaram concluídos em abril de 2021: 

 

 

Fig.1. Vista aérea da Ponte sobre o Rio Guadiana 

 

3.1 Características da Obra de Arte 

A infraestrutura em estudo é uma ponte de tirantes múltiplos, cujo tabuleiro de betão armado pré-esforçado tem 
uma extensão total de 666 m e um vão central com 324 m de comprimento, apoiado em quatro pilares e nos dois 
encontros, permitindo materializar uma plataforma rodoviária em quatro vias, e está maioritariamente suspenso 
através de um sistema estrutural de atirantamento cujos cabos estão ancorados superiormente nos pilares-torre 
centrais, P2 e P3, estes com cerca de 100 m de altura e configuração em “Y” invertido, sendo que, cada tirante é 
composto por um feixe de diversos cordões fixados por ancoragens nos extremos, conforme figuras seguintes: 

 

Fig.2. Alçado norte da Ponte 
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Conforme definido em projeto original, e para este sistema de atirantamento, a numeração dos em cada quadrante, 
faz-se a contar das extremidades do tabuleiro para o centro, com numeração de 1 a 32, simetricamente nos lados 
norte e sul, e relativamente a cada um dos pilares-torre, P2 e P3, tendo-se designando como quadrante um conjunto 
de 32 tirantes, sendo que, a cada pilar-torre estão associados dois quadrantes, num total de quatro quadrantes na 
Ponte. 

 

 

Fig.3. Alçado e Planta Pilares-Torre 

 

Este sistema detém 128 tirantes, os quais estão ancorados passivamente na parte superior das torres, encontrando-
se as ancoragens ativas fixadas nos banzos em consola da laje do tabuleiro, distribuindo-se nos lados de montante 
e jusante, cabendo 64 a cada torre, repartidos na suspensão do tramo central e dos tramos laterais adjacentes, sendo 
que os tirantes mais compridos são constituídos por feixe de 55 cordões, apresentando os tirantes mais curtos 22 
cordões. 

 

                                                                             

Fig.4. Pormenores das ancoragens inferiores e seção de um cordão (7 fios de aço 5 mm, embainhados) 

 

3.2 Caracterização da Situação 

No âmbito da caracterização da situação, em complemento do enquadramento anterior, salienta-se que a ponte tem 
vindo a ser monitorizada com regularidade pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) desde a sua 
construção em 1991, sendo que, em março de 2006, foi objeto de uma inspeção detalhada por parte da firma 
instaladora do antigo sistema de tirantes, tendo sido identificadas várias anomalias relacionadas com a vibração 
excessiva dos tirantes e com as excentricidades dos tubos cofrantes. Decorrente dessa inspeção, entre 2007 e 2009, 
foi elaborado o projeto de reabilitação, projeto esse que não chegou a ser aprovado por dificuldades de coordenação 
entre Portugal e Espanha. 

Face ao tempo decorrido e à possível evolução de anomalias, em 2013 houve necessidade de atualizar o projeto 
de reabilitação para lançamento da empreitada tendo o mesmo sido aprovado em 09/06/2015 pela Comissão 
Técnica Mista Luso Espanhola de Pontes. 
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Como historial mais recente, interessa o seu registo a partir de junho 2015, altura em que ocorreu a rotura de um 
cordão do tirante 3-29-S, observando-se que a mesma se deu dentro do bloco de ancoragem inferior, numa primeira 
fase com o rompimento anterior de dois fios, depois de três fios, e os restantes fios foram arrastados da cunha 
causando o colapso do cordão naquela data. Constatações estas em face à existência de níveis de corrosão e de 
diferentes comprimentos das pontas quebradas daqueles fios, verificando-se, ainda, que o correspondente 
desviador, existente no topo do tubo cofrante, encontrava-se partido numa das suas peças constituintes. 

 

 

Fig.5. Pormenor da ponta do cordão que rompeu e esquema da ancoragem inferior 

 

Situação que levou à necessidade de realização de inspeção adicional mais detalhada, realizada em outubro de 
2015 por empresa da especialidade, tendo-se confirmado a necessidade de reabilitação do sistema de 
atirantamento, da qual se pôde inferir que fenómenos simultâneos motivaram a rotura do cordão em causa; 
vibração, consequente entrada de água na prensa-estopa e na ancoragem, e lavagem de cera de proteção no interior 
das mesmas. Rotura essa ocorrida em zona não acessível, o que impossibilitou a sua observação e imponderável o 
real estado de conservação dos componentes, situações que já estavam a ser integradas no projeto de reabilitação 
geral na ponte tendo em conta os relatórios do LNEC, também no que respeita ao seu sistema de atirantamento. 

O concurso internacional com vista a esta intervenção foi oportunamente despoletado logo em finais de 2015, 
tendo sido a consignação da empreitada no início de junho de 2017, após uma série de contratempos gerado pelos 
concorrentes entre si e que obrigaram a dispêndio de tempo. Importa referir a ocorrência de nova rotura de um 
segundo cordão no mesmo tirante, ainda antes do final de junho de 2017, já no decurso dessa empreitada inicial. 

Não obstante, e igualmente por motivos alheios à IP, o Dono da Obra viu-se forçado a rescindir aquele primeiro 
contrato ainda em dezembro desse ano como forma de resolver legitimamente problemas de ordem jurídico/ 
administrativa, tendo avançado de imediato para novo procedimento em face da progressiva urgência da situação, 
pelo que, ainda assim, foi possível dar efetivo início à execução dos trabalhos de reabilitação da Ponte a partir de 
abril de 2018 uma vez que se optou por ajuste direto ao segundo classificado naquele concurso. 

No entanto, perante as evidências confirmadas na fase de arranque daquela empreitada, relativamente ao 
verdadeiro estado de conservação dos tirantes, tornou-se necessário promover seguidamente um outro novo 
procedimento de empreitada, particularmente dirigido à substituição integral do sistema de tirantes da Ponte, tendo 
em conta o montante orçamentado. Situação esta que obrigou a prorrogar a consignação dos inerentes trabalhos 
para agosto de 2019 após o cumprimento de toda a tramitação legal necessária, optando-se inclusivamente pela 
elaboração de novo projeto num regime de conceção/ construção, com decisões devidamente fundamentadas na 
lei e oportunamente tomadas perante a especificidade da matéria em causa e o seu caráter de urgência imperiosa. 

Os trabalhos desta segunda empreitada decorreram até abril de 2021, obrigando à gestão daqueles dois contratos 
em simultâneo face à interdependência de parte dos trabalhos envolvidos, salientando-se que já se encontravam 
montadas todas as estruturas de acesso, andaimes até ao topo das torres e bailéus suspensos no tabuleiro, no âmbito 
da primeira empreitada, pelo que se revelou de toda a conveniência para o interesse publico a adjudicação à mesma 
entidade executante de modo a se realizarem trabalhos num enquadramento de articulação permanente, a vários 
níveis, nomeadamente em face da especificidade na sua concretização e de forma a atender à celeridade pretendida. 
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3.3 Soluções preconizadas para o Sistema de Tirantes da Ponte 

Perante o que se veio a registar durante todo este processo, considera-se importante integrar neste caso de estudo 
as duas soluções que fizeram parte da intervenção, pese embora a primeira tenha sido praticamente superada pela 
segunda em face das evidências observadas durante o desenvolvimento da solução inicial, ou seja, perante uma 
realidade que só foi possível apurar após o avanço daqueles trabalhos na fase inicial da primeira empreitada. 

Assim, neste item, inscrevem-se duas soluções; a primeira seguindo a linha do projeto de reabilitação tal como 
previamente preconizado, mais conservadora e tradicional, através de obras de reabilitação, considerando a 
hipótese de aproveitamento da maioria dos componentes existentes do sistema de atirantamento, e uma segunda, 
seguindo uma nova abordagem, mais definitiva no aspeto estrutural, em resultado da profunda inspeção efetuada 
na fase de arranque empreitada primordialmente prevista como referido: 

 

i) Solução preconizada inicialmente seguindo o modelo de Reabilitação  

No projeto de reabilitação inicial, estavam essencialmente previstos os seguintes trabalhos: 

- Substituição de 150 cordões, quantidade estimada na globalidade dos 4 232 que constituíam os 128 tirantes, em 
função da verificação/confirmação das suas anomalias; 
- Reabilitação/manutenção de todas as ancoragens existentes dos tirantes, incluindo o fornecimento e colocação 
de cunhas para correção angular, bem como de desviadores, em algumas destas ancoragens; 
- Fornecimento e montagem de tubos guia e a reconstrução dos tubos cofrantes junto das ancoragens inferiores; 
- Fornecimento e montagem de amortecedores junto de algumas ancoragens inferiores (nos tirantes mais longos); 
- A reparação de todos os tubos antivandalismo existentes junto das ancoragens inferiores; 
- Fornecimento e montagem de bainha global em todos os tirantes; 
- Pesagem de todos os tirantes e retensionamento de cerca de metade dos mesmos; 
- Fornecimento e instalação de equipamento para auscultação de tirantes (junto de algumas das ancoragens). 

Como referido, numa primeira fase, até agosto de 2018, foram essencialmente realizados trabalhos no âmbito da 
inspeção e verificação do estado geral do sistema de tirantes existente, que visaram as ancoragens e os tubos 
cofrantes, incluindo endoscopias no interior dos mesmos, bem como a medição dos desvios angulares existentes 
em todas as ancoragens, o estado das cunhas, das pontas e bainhas dos cordões, na sua parte visível, tendo sido 
elaborado relatório detalhado relativamente ao sistema de tirantes, o qual evidenciou um real estado de 
conservação muito mais deficitário do que o espetável, com um panorama de anomalias mais agravadas e com 
maior dispersão por todo o sistema, do qual se apresenta os excertos das situações mais significativas: 

 

           

Fig.6. Anomalias nos feixes de cordões 

 

Danos nas bainhas de PEAD de proteção individual dos cordões; junto dos tubos cofrantes inferiores, ao nível do 
topo do tubo antivandalismo, e ainda no comprimento livre dos cordões, (figuras da esquerda para a direita), com 
perca da camada de galvanização dos fios e início de corrosão, afetando pelo menos 400 cordões. 
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Fig.7. Anomalias na proteção de cordões antes da prensa-estopa e delaminação na prensa estopa 

 

As fotografias foram obtidas aquando de endoscopias ao interior dos tubos cofrantes das ancoragens inferiores. 
Na da esquerda, deficiências do revestimento dos cordões em PEAD, o qual teria que passar completamente para 
o interior da câmara da prensa estopa, onde seria envolvido com cera apropriada). Na da direita, exemplo de 
delaminação do aço da prensa-estopa. Situações estas que conduziriam cumulativamente à substituição de cerca 
de 40 tirantes (cerca de 1 530 cordões). 

         

Fig.8. Medições de desvios angulares (à direita exemplo de registo em obra) 

 

Na fotografia da esquerda visualiza-se o topo do tubo cofrante, já sem o tubo antivandalismo, e ainda com o 
desviador original, sendo os desvios angulares medidos em relação ao alinhamento dos tubos cofrantes, após retirar 
o desviador e com o feixe de cordões em repouso sem qualquer condicionalismo no seu desenvolvimento. 

De acordo com o estabelecido, valores de desvios angulares superiores a 20 mrad num tirante implica a substituição 
integral do mesmo (todos os cordões do tirante serão substituídos). Levando os resultados obtidos à necessidade 
de substituição de mais 14 tirantes (cerca de 379 cordões). 

 

       

Fig.9. Anomalias nas ancoragens inferiores 

 

As deficiências dos blocos de ancoragem inferiores não cumpriam os requisitos de estanquicidade para garantir a 
durabilidade de um sistema de tirantes uma vez que, em praticamente todas as ancoragens verificadas, estas 
verteram água do seu interior aquando da retirada dos parafusos do capô de proteção. Aquela água foi coletada 
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através do feixe de cordões expostos às intempéries, e acumulada nos vazios por defeito na aplicação da cera de 
proteção na câmara da prensa estopa, sendo que, a corrosão do bloco de ancoragem e na face exposta das cunhas 
observou-se em cerca de 50% dos tirantes. 

De uma forma geral, as anomalias assinaladas conduziram, conjugadamente, a uma estimativa na quantidade de 
cordões a substituir, a qual ascenderia pelo menos a 60% da totalidade dos mesmos (cerca de 2.500 cordões dos 
4.232 existentes), para além de configurar uma forte probabilidade de existência de anomalias também no interior 
das ancoragens, incluindo a corrosão dos cordões na aproximação à cunha da ancoragem (no meio do bloco, onde 
se deu uma das roturas anteriores nos cordões do tirante 3-29-S). 

Face ao exposto, impôs-se, assim, interpretar as questões técnicas e avaliar as questões económicas subjacentes às 
opções que podem ser avaliadas por parte das entidades competentes, neste caso, o Dono de Obra, justificando-se 
uma substituição integral dos tirantes, tendo ainda em conta uma garantia total do sistema de atirantamento, o que 
não poderia acontecer com qualquer outra intervenção por reabilitação parcial, como seja, substituir cordões 
(mesmo que na totalidade) pois, as ancoragens antigas não permitem dar qualquer garantia de durabilidade do 
sistema na sua globalidade devido à permanência de elementos estruturalmente comprometidos (ancoragens). 
Apenas uma nova solução permitiria à ponte usufruir de um sistema de atirantamento de última geração, 
respeitando os mais atuais e exigentes requisitos, recomendados pela FIB quanto à durabilidade e exigência 
estrutural, sendo igualmente pertinente o equilíbrio económico/financeiro relativamente ao resultado final. 

Ainda em complemento da inspeção realizada, foi efetuada a remoção de oito cordões do tirante 3-29-S 
(correspondente à torre 3, tirante nº 29, do lado sul) devido ao historial de roturas ocorridas, no sentido de se obter 
mais informação sobre o estado dos restantes cordões dentro da ancoragem inferior, em zona não acessível a 
qualquer inspeção não destrutiva. 

A figura à esquerda abaixo representa as furações vistas de topo do bloco de ancoragem inferior (a cinza os orifícios 
dos cordões que romperam, indicando a numeração a vermelho a ordem de remoção de oito cordões (na obra de 
reabilitação inicial), reportando as restantes numerações aos cordões que permaneceram até à altura da substituição 
total do sistema, que se seguiu em nova empreitada). 

 

 

 

 

 

                 

Fig.10. Esquema da ancoragem inferior, e amostra de cordões removidos do tirante 3-29-S 

 

De acordo com o preconizado nessa solução inicial, seriam removidos alguns dos cordões de tirantes em função 
de aspeto visual revelador de possíveis anomalias no interior da ancoragem, o que tinha ainda como agravante, a 
dificuldade em se retirar um cordão da calote superior do feixe devido à forma de catenária que este adquire 
aquando da desativação das cunhas nas ancoragens, envolvendo-se o cordão no interior do feixe e praticamente 
impossibilitando a sua extração, razão pela qual apenas se realizou uma vez, tendo-se optado remover mais alguns 
cordões na calote inferior do feixe para melhor averiguação do seu estado de conservação. Removidos os mesmos, 
apresentavam desde pontos dispersos de corrosão, até corrosão acentuada, sobretudo na parte que se encontrava 
no interior da prensa estopa e dentro do bloco de ancoragem, muito provavelmente a caminho do estado dos que 
romperam anteriormente.  Por fim, colocaram-se dez novos cordões uma vez estar a ser fortemente ponderada por 
parte do Dono da Obra a tomada de decisão em avançar para novo contrato autónomo com vista à substituição de 
todo o sistema de atirantamento. 

Ainda que, por hipótese, se optasse somente pela substituição de todos os cordões do sistema, esta perspetiva de 
reabilitação conduziria a encargos financeiros acrescidos superiores a 40 % do valor da adjudicação da empreitada 
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inicial (no montante de 9.313.995,36 €), ou seja, retirando do universo dos 4.232 cordões, os 150 previstos, 
resultando em 4.082 unidades, o que, ao preço unitário de 995,71 € conduziria ao montante de 4.061.998,20 €, 
correspondendo a 43,6 % em valor daqueles trabalhos adicionais. Isto sem contabilizar as restantes componentes 
das ancoragens originais que continuariam no sistema com incertezas no seu funcionamento e com uma 
durabilidade futura duvidosa. 

Desencadeado pelos resultados do relatório mencionado, foram também elaborados pareceres internos da IP, do 
Projetista e, evidentemente, do próprio LNEC, tendo-se concluído, consensualmente, que aquele estado de 
conservação obrigaria a uma reabilitação mais profunda, o que só com uma substituição integral do sistema de 
tirantes é que se poderia garantir a eficácia total para uma adequada intervenção. 

Efetivamente, os trabalhos em causa foram considerados como muito críticos, e urgentes em face do progressivo 
estado de degradação do sistema, sendo que, a noção da extensão e tipo de anomalias só poderia ser conhecida na 
sua amplitude após a desmontagem de parte representativa dos componentes existentes, somente possível com o 
apoio das plataformas instaladas já em fase de obra na primeira empreitada. Situação incompatível com a fase de 
elaboração de projeto por excessivamente oneroso e desproporcional com o âmbito e meios que integram aquele 
tipo de prestação de serviços, não tendo a IP como conhecer antecipadamente a real condição do sistema. 

 

ii) Solução adotada seguindo o modelo de Substituição Integral 

Nesta solução final de intervenção, conseguida após afinamento daquela que foi preconizada inicialmente, foi 
levada a cabo em nova empreitada, mas desta feita em regime de conceção/ construção em face da especificidade 
dos trabalhos e da urgência acrescida, visando a sua concretização no mais curto espaço de tempo possível. 

Com efeito, na sequência da deteção da amplitude e diversidade de anomalias, só possível apurar a sua escala após 
a desmontagem parcial de alguns elementos do sistema aquando do desenvolvimento da primeira empreitada 
(solução i), e que evidenciou a necessidade de se efetuar a substituição integral do sistema de tirantes existente, 
optou-se por estender o desafio também ao empreiteiro no sentido deste desenvolver o projeto de execução, 
aportando informação tecnológica atualizada e compatível com uma substituição integral dos tirantes, assim como 
acordar, de forma articulada um conjunto de ações que permitissem a intervenção num prazo de tempo aceitável e 
que permitisse enquadrar a viabilidade técnico/económica da proposta do adjudicatário. 

Os pressupostos para o desenvolvimento do projeto de execução foram definidos pelo autor do projeto da ponte, 
tendo-se estabelecido que a substituição dos tirantes teria de ser realizada em 4 fases distintas, cada fase 
correspondente a um quadrante, ou seja, um pano de uma torre, possibilitando a substituição simultânea de dois 
tirantes em cada uma das anteriores fases. Estes trabalhos seriam ainda realizados mantendo a permanência a 
circulação do trânsito em dois sentidos. 

Obedecendo a estes pressupostos a substituição da totalidade dos 128 tirantes do sistema, foi dividida em quatro 
atividades principais, incluindo: 

- Remoção dos feixes de cordões e ancoragens, que compunham cada um dos tirantes, seguida da adaptação das 
placas de ancoragem e dos tubos cofrantes (únicas componentes que permaneceram do antigo sistema); 
- Instalação de novos cordões e respetivas novas ancoragens, bainhas globais de proteção exterior em todos os 
tirantes e posterior reposição das forças anteriormente existentes; 
- Retensionamento de alguns tirantes para nivelamento das cotas do tabuleiro; 
- Aplicação de gel anticorrosivo nos tubos cofrantes e instalação de amortecedores nos tirantes mais compridos 
para atenuar os movimentos dinâmicos provocados pelo vento. 

Após concluída toda a tramitação inerente a um processo desta natureza, incluindo a subsequente aprovação do 
respetivo projeto e dos demais tramitação aplicável, foi possível começar esta nova empreitada a partir do final de 
agosto de 2019, tendo a preparação da intervenção implicado primeiramente o condicionamento do trânsito na 
faixa norte (montante) da plataforma rodoviária da ponte, passando-se os dois sentidos do mesmo a efetuar-se na 
faixa oposta, por razões de segurança e de reserva de espaço para estaleiro de frente, com vista ao adequado 
desenvolvimento dos trabalhos. Repetindo-se de igual forma para o lado sul. 
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Finalmente, em meados de novembro de 2019, e com a aprovação dos necessários procedimentos de obra, o 
empreiteiro deu início às operações de substituição de cordões, começando pelo tirante 2-17-N (central junto ao 
pilar-torre P2), e a partir da calote inferior do feixe, um de cada vez, os cordões foram desativados 
sequencialmente, após libertação das respetivas cunhas na ancoragem inferior e depois na ancoragem superior, 
sendo posteriormente cada um descido da torre através de guincho elétrico em direção à plataforma do tabuleiro: 

 

    

Fig.11. Cadeira e macaco monocordão, na ancoragem inferior e remoção de cordões 

 

A utilização de estrutura possibilitando a utilização de macaco hidráulico monocordão para descolar as cunhas do 
bloco de ancoragem e permitir o destensionamento do respetivo cordão até este sair fora do tubo cofrante na zona 
do passeio, sempre seguro com cadernal e garra apropriados, até que o cordão desça da torre e esteja totalmente 
acondicionado no tabuleiro. Após retirados todos os cordões de um tirante, passa-se para a remoção das respetivas 
ancoragens, a inferior com ajuda de camião grua e a superior através do guincho existente no interior das torres: 

 

          

Fig.12. Sequência de remoção ancoragens e amostra de cordões removidos 

 

Com a remoção das ancoragens inferiores, veio a confirmar-se os receios já antecipados aquando da fase inicial 
da empreitada de reabilitação, onde a maioria destes elementos apresentou corrosão avançada, sendo as situações 
mais preocupantes as dos cordões, sobretudo no troço que atravessa a prensa-estopa e o bloco da ancoragem. 

 

            

Fig.13. Sequência na colocação de novas ancoragens, novos cordões e tensionamento de tirante 
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A colocação de ancoragens novas só foi possível em virtude do diâmetro dos tubos cofrantes ser bem maior do 
que o diâmetro das mesmas, tendo, contudo, que se alargar o orifício da maioria das placas de ancoragem para 
receber as respetivas. Relativamente às bainhas globais em PEAD, estas foram construídas em obra, por soldadura 
dos respetivos troços de tubo, consoante o comprimento dos tirantes, para proteger hermeticamente cada tirante, 
as quais subiram juntamente com o tubo antivandalismo, suportadas no primeiro cordão, seguindo-se 
posteriormente o enfiamento dos restantes cordões e tensionamento do tirante com a força pretendida. 

Apresenta-se quadro elucidativo de rendimentos aproximados ao longo da intervenção de substituição dos tirantes: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fig.14. Gráfico de rendimentos aprox. na substituição dos tirantes, por quadrante 

 

Cada quadrante corresponde ao lado norte, ou ao lado sul, de um pilar-torre, num total de quatro quadrantes, cada 
um composto por 32 tirantes de diversos comprimentos, cerca de 160 m para os mais longos e de 48 m para os 
centrais, mais curtos, variando também o número de cordões na composição do feixe em cada tirante, de 22 a 55 
cordões, proporcionalmente ao comprimento, dos mais curtos e dos mais compridos, respetivamente. 

As duas soluções apenas coincidiram na colocação da bainha global de proteção dos tirantes e colocação de 
amortecedores, nos mais compridos, tendo permanecido os respetivos tubos cofrantes embebidos no betão. 

De salientar as apertadas medidas de segurança implementadas, de modo a garantir a adequada circulação do 
trânsito uma vez que não se pôde interditar a Ponte. Não obstante a necessidade de atender ao estrito cumprimento 
de todas as exigências, verificou-se um aumento progressivo dos rendimentos das operações na intervenção. 

Foi ainda instalado um sistema de monitorização contínua das forças nos tirantes, composto por sensores elasto-
magnéticos colocados, junto das ancoragens superiores nas torres, e demais equipamento para receção, transmissão 
e tratamento dos dados, permitindo assim o controlo remoto das forças em tempo real, tendo sido também 
elaborado um Manual de Manutenção do sistema de Tirantes, que define um conjunto de trabalhos de inspeção e 
manutenção dos equipamentos instalados assim como a respetiva periodicidade de forma a garantir a vida útil de 
100 anos deste novo sistema. 

 

4 CONCLUSÕES 

Foram apresentados os principais aspetos tidos em consideração nas tomadas de decisão por parte da IP com vista 
à solução que conduziu à reposição das adequadas condições de segurança estrutural, nas mais diversas vertentes, 
sem deixar de salientar as exigências técnicas especificas e particulares, métodos construtivos e um controlo de 
custos o mais eficaz possível, de forma a garantir um bom desempenho futuro da infraestrutura integrada numa 
gestão de contrato proporcional ao desafio colocado. 

Os resultados alcançados com uma intervenção desta natureza permitem seguramente uma maior durabilidade 
estrutural global, a permanente monitorização remota das forças atuantes no sistema de tirantes, garantindo assim, 
no seu conjunto, a administração dos níveis de segurança na circulação rodoviária com encargos controlados, o 
que conduzirá, certamente, ao alívio nos custos de manutenção futura durante o período de vida útil desta Ponte. 
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5 AGRADECIMENTOS 

Tendo em conta que se trata de caso pratico derivado de uma gestão contratual de empreitada, onde cada um dos 
intervenientes desempenhou a sua habitual função, não se considera haver lugar a menção ao sugerido neste ponto. 

 

6 REFERÊNCIAS 

“Idem”, em consequência do ponto anterior. 


