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RESUMO
Descreve-se a solução estrutural adotada para a travessia do vale do Corgo pela A.E. Transmontana, as
razões de conceção, as metodologias de análise e aspetos de projeto que mereceram uma atenção
particular.
As conclusões referem-se à integração da obra no local e, finalmente, são apresentados os devidos
agradecimentos a todos aqueles que com a sua ação, contribuíram especialmente para a execução do
projeto e sua materialização em obra.
Palavras-chave: Caixão, Micro-estaca, Suspensão, Tirante, Vento

1. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
1.1 Condições de atravessamento do vale do rio Corgo. Linhas gerais de conceção
A travessia do vale do rio Corgo pela AE Transmontana, junto à cidade de Vila Real, faz-se a uma
altura máxima de 230m acima do leito do rio, através de obra de arte inserida numa curva côncava de
raio vertical Rv=10.000m com trainéis de aproximação de 5% (Fig. 1), apresentando-se com 4 vias de
3.50m, bermas exteriores de 3.00m e interiores de 1.00m, para além de dispor de passeios laterais de
1.25m e de separador central do tipo “New-Jersey”, numa plataforma total de 25.30m. Atravessa
superiormente a N2 e a linha do Corgo.
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Figura 1 – Perfil longitudinal rodoviário

Do ponto de vista geológico-geotécnico (Fig. 2), reconheceu-se através das sondagens realizadas:
−
−
−
−
−

Litologias de natureza ígnea (granitos), nas zonas 1, 3 e 5;
Litologias de natureza metamórtica (Formação da Desejosa e Formação do Pinhão)
pertencentes ao complexo xisto-grauváquico nas zonas 2, 4 e 6;
Contacto de falha entre as duas litologias enquadrado na zona de Falha de Penacova – Régua –
Verín, na margem direita em 1-2 e 2-3;
Zonas de contacto por discordância do maciço granítico com o maciço xistento entre as zonas
5 e 6;
O grau de alteração e a fracturação existente nos maciços rochosos identificados,
designadamente:
• Zona 1 – Maciço granítico muito alterado e muito compacto (NSPT > 60);
• Zona 2 – Maciço xistento muito a medianamente alterado bastante competente;
• Zona 3 – Maciço granítico de muito boa qualidade geotécnica da antiga pedreira;
• Zona 4 – Maciço xistento medianamente alterado bastante competente;
• Zona 5 – Maciço granítico com fraca alteração mas com fracturação de
descompressão desfavorável nos primeiros 5-6m de profundidade;
• Zona 6 – Maciço xistento muito alterado nos primeiros 5m superficiais e
medianamente alterado nos níveis inferiores.

Figura 2 – Perfil geológico - Zonas
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Em linhas gerais, houve que estabelecer a conceção dum viaduto com uma extensão de cerca de 3 km,
com condições de fundação razoáveis a boas, com uma elevada altura ao solo, variando em termos
médios de 50m no lado poente, 90m no lado nascente e atingindo o máximo de 230m sobre o leito do
rio e, com uma plataforma transversal de 25 metros.
Perante este quadro de referência excecional, buscou-se uma solução coerente dos pontos de vista
estrutural e visual, com formas simples, que se integrasse no local, salvaguardando tanto quanto
possível a transparência do vale, para além de poder ser economicamente interessante e realizável num
prazo máximo de 36 meses.
Assim, entendeu-se que a travessia do rio Corgo deveria fazer-se através de uma solução atirantada
com um vão central de cerca de 300 metros equilibrado por vãos adjacentes da ordem de 40% daquele
vão e, que a restante extensão da obra deveria ser materializada por uma repetição de vãos da ordem
de 60 metros, assegurando-se também, como ideia central, que o tabuleiro seria de altura constante a
todo o comprimento por forma a ser um dos fatores da coerência visual pretendida.
Mais se entendeu, que face à elevada altura do viaduto, os pilares deveriam apresentar-se com fuste
único, a fim de salvaguardar a transparência do vale, o que determinou a adoção de um tabuleiro para
a largura total da plataforma transversal.
Esta decisão, exigiu, para efeitos de defesa económica do empreendimento, que a secção transversal
do tabuleiro fosse constituída por um núcleo central em viga-caixão, com a laje superior a ser
prolongada transversalmente em consola, apoiada a espaços regulares sobre escoras inclinadas que
transmitissem as cargas à parte inferior da viga-caixão.
Esta conceção permitiu assegurar elevada rigidez de flexão e torção do tabuleiro face à significativa
excentricidade das cargas rolantes, tendo a sua forma final sido “trabalhada” para assegurar uma
configuração favorável à estabilidade aerodinâmica do viaduto, particularmente no caso do subviaduto Central (SVC).
Neste enquadramento de procura de transparência do vale, com pilares de fuste único e com tabuleiros
em viga-caixão, a suspensão do tabuleiro sobre o rio que se adotou foi, naturalmente, do tipo central,
com uma única fiada de tirantes. Acresce que esta conceção permitiu utilizar maiores unidades de préesforço com redução dos custos de atirantamento.
Com base no anteriormente exposto, os pilares deveriam garantir:
−
−
−

uma grande inércia de torção em torno do eixo vertical, necessária para se opor aos fenómenos
de oscilação devido ao vento turbulento;
um grande raio de giração necessário para reduzir os riscos de encurvadura;
uma forma adelgaçada no sentido norte/sul dos ventos preponderantes, de maneira a reduzir os
coeficientes de forma dos pilares nesta direção.

No caso particular dos pilares principais, P18 e P19, entendeu-se estabelecer uma ligação monolítica
mastro-tabuleiro-pilares face à flexibilidade resultante da sua elevada altura, 132m, com a vantagem
de evitar aparelhos de apoio e dispositivos de fixação provisória durante a fase de construção do
tabuleiro.

1.2 Apresentação Geral
Trata-se de um viaduto em betão armado pré-esforçado com 2796m de extensão total, dividido em 3
sub-viadutos contínuos, o de Poente, o Central e o de Nascente, respetivamente com 855m, 768m e
1167m de extensão entre eixos de apoios extremos (Fig. 3).
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Figura 3 – Alçado/Planta

A partição do viaduto resulta em primeiro lugar da necessidade de acautelar os efeitos das variações de
temperatura e dos efeitos diferidos, para além da conjugação da orografia com a rasante estabelecida a
grande altura, dos efeitos da ação do vento, importantes na fase de construção e de exploração, dos
efeitos da ação sísmica e, das metodologias construtivas previstas para dar resposta aos desafios da
construção deste importante atravessamento.
Na zona de maior desnível em relação ao solo, correspondente à zona central optou-se – após
conhecimento pormenorizado da orografia local e das zonas possíveis para o estabelecimento dos
pilares – pela materialização do tabuleiro com um vão principal de 300 metros sobre as escarpas do rio
Corgo e dois vãos adjacentes de 126m, recorrendo a uma solução atirantada com suspensão central,
prolongada por vãos de continuidade de cada um dos lados, de que resulta um comprimento total de
768m para o sub-viaduto central, assim distribuído (do P15 ao P22):
48.0+60.0+126.0+300.0+126.0+60.0+48.0 metros.
Neste sub-viaduto, a largura do tabuleiro é ampliada de 25.30m (Fig. 4) para 28.00m (Fig. 5), a fim de
se poder estabelecer os mastros e os tirantes, numa zona central, ladeada por dois perfis de segurança
do tipo meio “New-Jersey”.

Figura 4 – Secção transversal do SVL

Figura 5 – Secção transversal do SVC

Os viadutos de Poente e Nascente, contínuos estruturalmente, são constituídos por vãos correntes de
60 metros, apresentando-se com a seguinte distribuição:
−
−

Sub-Viaduto Poente (do E1 ao P15):
Sub-Viaduto Nascente (do P22 ao E2):

36.0 + 51.0 + 12 x 60.0 + 48.0m
48.0 + 54.0 + 57.0 + 16 x 60.0 + 48.0m

Os tabuleiros apresentam uma viga-caixão central com 3.5m de altura, com almas de 0.60m afastadas
de 9.40m entre eixos e, com abas laterais suportadas por escoras regularmente afastadas de 3.0m entre
si.
Os pilares apresentam secção transversal em caixão, de formas octogonais adelgaçadas no sentido
norte-sul e, em geral, são constantes a toda a altura (Fig. 6).

4

Victor Barata

Figura 6 – Pilares

No caso dos pilares P18 e P19, onde se inserem os mastros de atirantamento, pela sua elevada altura e
pela massa do tabuleiro que lhe está associada, há variação da dimensão transversal, por forma a
retomar os esforços dos ventos transversais e da ação sísmica.
A maior esbelteza dos pilares, no sentido longitudinal, é de 120, em fase de construção,
correspondente ao pilar P27, o que está aquém do limite regulamentar de 140.

1.3 Apresentação do Sub-Viaduto Central (SVC)
A suspensão central dos vãos atirantados apresenta-se em semileque, com os tirantes afastados entre si
de 6.0m ao longo do tabuleiro e de 1.20m entre os sucessivos pontos de cruzamento das tangentes dos
tirantes à esquerda e à direita nos mastros.
O conjunto de 4 painéis de 22 tirantes cada, que constitui o atirantamento, varia de 39 a 66 cordões de
pré-esforço de 15.7mm, com um comprimento mínimo de cerca de 38m e com um comprimento
máximo da ordem de 159m (Fig. 7).

Figura 7 – Alçado do SVC

Trata-se de um atirantamento do tipo simétrico em relação aos mastros, nos quais estão estabelecidas
selas de desvio.
A suspensão central exterior é possível graças à suspensão interna das almas da viga-caixão, por pares
de tirantes em aço estrutural e ao modelo de transmissão de forças adotado.
As selas, apresentam-se com raios variando entre 4.30m e 5.55m e foram projetadas para garantir o
cumprimento das seguintes funções e características (Fig. 8):
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−
−
−

a retoma dos esforços diferenciais no tirante, à esquerda e à direita do mastro por atrito,
durante a fase de construção e em exploração, em resultado das cargas permanentes e de
carregamentos assimétricos, variações de temperatura, vento, frenagem, sismo;
responder às exigências de fadiga resultante de ações cíclicas;
ser substituível.

Figura 9 – Sela

Figura 10 – Acoplador

Figura 8 – Mastro. Selas

Todavia, o sistema de tirantes selecionado, BBR, apresenta um tipo de sela que é fundamentalmente
um cabo de pré-esforço no mastro ao qual são ligados nas extremidades, tirantes à esquerda e à direita,
assemelhando-se aos sistemas atirantados convencionais (Figs 9 e 10).
Este tipo de sela não funciona por atrito, não é suscetível de fadiga e, em caso de substituição de um
tirante não exige a substituição do tirante do outro lado da sela.
Os tirantes são constituídos por cordões galvanizados de 15.7mm com baínha individual, realizada por
extrusão de polietileno de alta densidade diretamente sobre o cordão, previamente envolvido por um
produto de preenchimento (Fig. 11).

Figura 11 – Cordões

Figura 12 – Tirante

Exteriormente, o conjunto de cordões deve ser coletivamente protegido por bainha de polietileno de
alta densidade com relevo em espiral na face exterior, por forma a reduzir os efeitos de oscilação dos
tirantes face à ação conjunta da chuva e do vento (Fig. 12).
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Complementarmente, está prevista a adoção de, pelo menos, 16 amortecedores que vão permitir
reduzir as vibrações indesejáveis dos tirantes devido à ação do vento e do tráfego, a instalar nos cabos
mais extensos.
Quanto ao pré-esforço longitudinal (Fig. 13), este é constituído por várias “famílias” que pretendem
assegurar os esforços da fase construtiva do tabuleiro por aduelas sucessivas em consola (Fig. 14) e de
exploração, utilizando cabos com cordões de 15.2mm e barras de φ36mm.

Figura 13 – Pré-esforço longitudinal

Figura 14 – Construção p/ aduelas

Transversalmente, a laje superior com 28.0m de largura apresenta-se pré-esforçada, o que
complementa a ação de suspensão interna, na transferência das forças dos tirantes para a viga-caixão,
no caso da zona suspensa e, permite garantir a verificação dos estados limite de serviço ao longo do
SVC (zona suspensa e não-suspensa). Os cabos de pré-esforço transversal são de 4 cordões de 15.2mm
e estão afastados, aproximadamente, de 0.40m na zona suspensa e de 0.75m no restante comprimento.
Por outro lado, a transmissão das cargas dos mastros para os pilares através das carlingas exige a
adoção de pré-esforço transversal na laje de fundo da viga-caixão através de 10 cabos de 27 cordões
para retoma da componente horizontal da força de desvio.
Ainda nesta ligação monolítica mastro/tabuleiro/pilar é de referir a adoção de pré-esforço vertical
constituído por 4 núcleos de 26 barras para efeitos de fazer face ao desiquilíbrio de carregamentos do
vão central ou vãos laterais, incluindo a ação do vento ou do sismo, na direção longitudinal, em fase de
exploração e, para a ação de acidente de queda do cimbre em fase de construção.
Nestes pilares, a dimensão longitudinal é de 11m, constante a toda a altura e, transversalmente são
variáveis de 10.0m no topo a cerca de 19.25m na base, com uma taxa de jorramento de 3.5% nas faces
inclinadas. As paredes têm 0.60m, em geral, espessando nos topos e junto às fundações para melhor
receber e transmitir as cargas verticais. Estes fustes dispõem de septos transversais afastados da ordem
de 40m por razões de torção durante a fase de construção do tabuleiro em situação de pilar isolado
sujeito à ação do vento ou do sismo.
Os mastros com 63m de altura, apresentam-se bifurcados longitudinalmente na ligação monolítica ao
tabuleiro e aos pilares respetivos permitindo tirar proveito da sua elevada rigidez longitudinal, e assim
reduzir a deformação do tabuleiro sob a ação de carregamentos assimétricos. A zona bifurcada tem
uma altura de 23m, com secções de 2.50x3.50m, apresentando-se a parte superior de 40m de altura
com secção única variável de 2.50mx8.25m junto à bifurcação a 2.50mx3.50m no topo.
Para os pilares P18 e P19, adotaram-se fundações mistas com micro-estacas de armadura metálica
φ177.8/11.5mm solidarizadas superiormente por maciços vazados de betão armado com 3.0m de
altura, por forma a garantir a transmissão das elevadas cargas ao maciço rochoso, superficialmente e,
em profundidade por atrito e ponta das micro-estacas, garantindo capacidade de carga e evitando, por
outro lado, a fundação em zonas de contacto xisto-granito (Figs 15 e 16).
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Figura 15 – Planta da fundação mista

Figura 16 – Corte transversal da fundação mista

Também o pilar P16 apresenta o mesmo tipo de fundação, embora por razões diferentes, que se
relacionam com a localização próxima duma zona escarpada, pelo que a transmissão parcial das cargas
em profundidade, evita a interseção do bolbo de pressões com as vertentes.
No caso particular dos pilares P17 e P20, que cumprem adicionalmente a função de retenção do
sistema de atirantamento, torna-se necessário prever situações extremas de projeto, caracterizadas por
forças de levantamento do tabuleiro, o que determinou um aumento da área de contacto da sapata.
Os aparelhos de apoio são esféricos, deslizantes longitudinalmente e com travamento transversal,
sendo que nos pilares P17 e P20 apresentam, complementarmente, dispositivo de antilevantamento.
Os pilares P18 e P19, foram construídos por cofragem deslizante (Fig. 17), que consiste na betonagem
ininterrupta do pilar, com subida dos macacos hidráulicos (Fig. 18), também, em contínuo, à medida
que o betão inferior obtém características resistentes apropriadas, enquanto os restantes pilares foram
materializados por cofragem anto-trepante, assim como os mastros.

Figura 17 – Construção por deslize da cofragem

Figura 18 – Hidráulicos para deslize da cofragem

1.4 Apresentação dos Sub-Viadutos Laterais (SVL)
O contorno da secção transversal do tabuleiro dos SVL é idêntico ao contorno da secção do SVC,
exceto no que se refere à sua largura, que geralmente é de 25.30m. Contudo, nos últimos 38.4m dos
vãos de extremidade (48m) na aproximação ao SVC, a laje também se apresenta com 28.0m.
Quanto à secção transversal, embora parcialmente idêntica à do SVC, apresenta-se com uma laje
superior mais espessa, permitindo evitar a necessidade de utilização de pré-esforço transversal, com
vantagens económicas e de prazo.

Figura 19 – Pré-esforço longitudinal

O tabuleiro apresenta 4 cabos de pré-esforço de 27 cordões 15.2mm ondulantes por alma em
continuidade, a toda a extensão de cada sub-viaduto e 4 cabos de 27 cordões 15.2mm de reforço sobre
a zona dos apoios intermédios, alojados nos esquadros superiores que ladeiam cada alma (Fig. 19).
8

Victor Barata

Estes sub-viadutos apresentam pilares com alturas variáveis entre 18 e 113m, de que resultam 5
secções transversais distintas. Têm dimensões constantes a toda a altura, sendo que a sua dimensão
transversal é de 10.5m e a dimensão longitudinal varia, em geral, de 4.00m nos pilares mais baixos (P1
e P41) a 5.0m nos pilares mais altos (P27 e P26), permitindo-se o estabelecimento dos aparelhos de
apoio e a disponibilidade de espaço para o levantamento do tabuleiro e eventual substituição daqueles.
Em todo o caso, a maior dimensão longitudinal é de 6.50m correspondente aos pilares de transição,
P15 e P22, sobre os quais são estabelecidas juntas de dilatação do tabuleiro e, onde, naturalmente
existem 2 pares de aparelhos de apoio.
As fundações dos pilares são diretas por sapatas de diferentes dimensões, no maciço rochoso, em
função da capacidade de carga disponível, exceto no caso do pilar de transição P15, que será fundado
por sapata vazada com micro-estacas, pelas mesmas razões do pilar P16, já anteriormente referidas.
Os encontros nascente e poente, em betão armado, com fundação direta, são do tipo cofre,
apresentando-se em socalcos por forma a se adaptarem à orografia local.
Os aparelhos de apoio dos sub-viadutos laterais são também esféricos, fixos ou com deslizamento
longitudinal. A “fixação” ocorre, tanto no sub-viaduto Nascente como Poente, nos conjuntos de pilares
mais altos, por forma a evitar fenómenos de instabilidade.

Figura 20 – Cimbre vão-a-vão Nascente

O núcleo central do tabuleiro do sub-viaduto Nascente foi construído através de viga de lançamento
inferior (Fig. 20), enquanto o de Poente foi realizado com viga de lançamento superior, melhor
adaptada ao estabelecimento de tabuleiros em curva (Fig. 21).

Figura 21 – Cimbre vão-a-vão Poente

Para complemento da secção transversal do tabuleiro é materializado em 2ª fase, a coberto de cimbre
móvel apoiado sobre as almas da viga-caixão, a execução de sucessivos segmentos de laje, que se
apoiam também nas escoras pré-fabricadas inclinadas, previamente instaladas à betonagem (Fig. 22).

Figura 22 – Cimbre móvel para execução de abas laterais
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Os pilares com altura até 30m foram realizados com cofragem trepante recorrendo à utilização de
gruas autónomas ou pequenas gruas automontantes, enquanto os pilares de altura superior, que é a
generalidade, foram materializados com cofragem autotrepante.

1.5 Materiais
Quadro 1 - Betões

Elementos

Limpeza
Sapatas
Elevação, encontros,
lajes transição,
perfis “New-Jersey”
Pilares
Tab. SVL e mastros
Tab. SVC

Classes
resistência
compressão

Classe
consistência

Dim. máx.
agregado

Classes exposição

Classe
teor
cloretos

Recobr.
Nominal
(mm)

Sem
corrosão

Carbonatação

Gelo/
degelo

Cloretos

C16/20
C30/37

S2
S3

D22
D22

--Cl 0.4

X0
---

--XC2

-----

-----

--50

C40/50

S3

D22

Cl 0.2

---

XC4

XF1

---

45

C40/50
C50/60
C50/60

S3
S4
S4

D22
D22
D16

Cl 0.2
Cl 0.1
Cl 0.1

-------

XC4
XC4
XC4

XF1
XF2
XF2

--XD1
XD1

45
50
50

Quadro 2 - Aços
Elementos

Material

Armaduras ordinárias

A 500 NR SD

Cordões pré-esforço

Y 1860 S7

Barras pré-esforço

A950 / 1050

Micro-estacas

N80 (fy = 560 MPa)

Tirantes interiores

S355 J2

Inox no contacto escora/tabuleiro

EN 10088-2 (fy>235 MPa)

Guardas

S235 J2

2. METODOLOGIAS DE ANÁLISE
Para proceder à análise dos sub-viadutos central (SVC) e laterais (SVL), constituíram-se modelos
diferenciados em função dos objetivos, a saber:
−

Na análise do faseamento construtivo e na análise global da estrutura do sub-viaduto central
(SVC), utilizou-se um modelo elástico linear de pórtico tridimensional reticulado, no qual se
simularam as diferentes etapas do faseamento construtivo e a fase de exploração, permitindo
avaliar os esforços globais nos pilares, mastros, tirantes e no tabuleiro, assim como o seu
comportamento dinâmico, tendo-se considerado os efeitos P-∆ associados à fase de
construção da parte suspensa, assim como, para a exploração do viaduto;

−

Para a análise global de cada um dos SVL, utilizou-se também modelos de pórtico
tridimensional reticulado, com os mesmos objetivos de análise do modelo para o SVC;

−

Na análise do faseamento construtivo dos tabuleiros, de cada um dos sub-viadutos laterais
(SVL), a executar através de cimbre autolançável, foi utilizado um modelo elástico linear e
evolutivo de viga contínua recorrendo a elementos de barra;

−

Para a análise do sistema portante transversal dos tabuleiros dos SVL e do SVC, recorreu-se a
modelos de elementos finitos de casca – lajes e almas – e de barras – escoras, tirantes
exteriores e interiores (SVC) -, para efeitos de avaliação da distribuição dos esforços na
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secção transversal, provocados pelas ações permanentes de valor constante e não-constante, e
ações variáveis: sobrecargas rodoviárias e neve. No caso dos SVL, os modelos correspondem
a 2 vãos em viga contínua, enquanto no SVC são de dois tipos: um apoiado continuamente
sob as almas para obtenção dos máximos esforços transversais e, o outro suportado pela
suspensão central (Figs 23 e 24);

Figura 23 – Zona corrente

Figura 24 – Zona atirantada

−

Para a análise dos pilares isolados foi utilizado um modelo de consola, tendo-se procedido a
uma análise geométrica e fisicamente não linear para ter em conta os efeitos de 2ª ordem;

−

Para a análise dos encontros, utilizaram-se modelos simplificados de viga e de laje e modelos
tridimensionais com elementos finitos de casca, representativos dos encontros na sua
totalidade, designadamente dos painéis de laje frontais e laterais e dos gigantes;

−

No dimensionamento das sapatas de fundação em betão armado, utilizou-se modelo
simplificado de viga em flexão simples;

−

No dimensionamento das zonas de descontinuidades em betão armado – blocos de ancoragem
dos tirantes, ancoragens dos tirantes internos do SVC, blocos de ancoragem de pré-esforço
aderente, aberturas provisórias na laje superior do tabuleiro, carlingas, topos dos pilares e
maciços de micro-estacas – utilizaram-se modelos de escora-tirante (MET) para definir os
diferentes modelos resistentes.

No que se refere às fundações, do ponto de vista do projeto geotécnico, considerou-se a existência de
fundações diretas por sapatas nos encontros e na generalidade dos pilares e, fundações mistas
sapata/micro-estacas sob os pilares P15, P16, P18 e P19. As metodologias de análise utilizadas foram
as seguintes:
−

Para a avaliação da capacidade de carga e do assentamento das sapatas rígidas adotadas,
utilizaram-se formulações consagradas, tendo em atenção a natureza do terreno de fundação;

−

Para dimensionamento das fundações mistas sapata/micro-estacas, foram criados modelos
numéricos tridimensionais, através de elementos finitos volúmicos simulando o terreno e os
maciços de fundação e com elementos finitos de casca simulando as micro-estacas. Estes
cálculos permitem a avaliação das tensões transmitidas no contacto da sapata com o terreno e
a determinação dos esforços axiais nas micro-estacas.

3. ASPETOS PARTICULARES
3.1. Introdução
Gostaríamos de chamar a atenção para um conjunto de aspetos particulares da obra, como sejam:
− As características dinâmicas do SVC em fase de construção e de exploração;
− A metodologia de avaliação dos efeitos da ação do vento;
11

Viaduto do Corgo da A.E. Transmontana
−
−
−
−

A adoção de fundações mistas;
A utilização de aparelhos de apoio esféricos. Blocos armados;
A suspensão do tabuleiro;
Os estados tensionais dos tirantes. Deformabilidade do SVC.

3.2. Características Dinâmicas do SVC
Relativamente à fase de construção, verifica-se que os 3 primeiros modos de vibração da estrutura são
representativos do processo de construção por aduelas, destacando-se as seguintes frequências
inferiores a 0,5 Hz:
•

o 1º modo correspondente a f = 0,158 Hz,
associa a flexão longitudinal do pilar
principal (P18) ao balanceamento vertical
do tabuleiro;

•

o 2º modo correspondente a f = 0,235 Hz
associa a flexão transversal do pilar P18
ao balanceamento horizontal do tabuleiro;

•

o 3º modo, f = 0,257 Hz, representa a
torção do pilar P18.
Figura 25 – Modos de vibração na fase construtiva

Do ponto de vista da estabilidade aerodinâmica, destaca-se a relação favorável entre as frequências
fundamentais de flexão vertical e de torção do tabuleiro, durante a fase de construção, que é de:
ft/ff = 1.461/0.6815 = 2.14 > 2.0
rácio que indicia não haver risco de instabilidade por flexão-torção.
Em fase de exploração, os modos mais significativos são:
•

o 1º modo de flexão longitudinal dos
pilares e tabuleiro, f = 0.215 Hz;

•

o 2º modo de flexão transversal dos
pilares com flexão simétrica do tabuleiro,
f = 0.235 Hz;

•

o 3º modo que associa a flexão
transversal dos pilares e a flexão antisimétrica do tabuleiro,
f = 0.315 Hz.
Figura 26 – Modos de vibração em exploração
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A relação entre as frequências de torção e de flexão vertical do tabuleiro aumenta para:
ft/ff = 1.087/0.386 = 2.8 > 2.0
pelo que fica, em princípio, salvaguardado, não haver risco de instabilidade por flexão-torção, sem
prejuízo do que se confirmou pelos ensaios sobre maqueta aeroelástica em túnel de vento.

3.3. Metodologia de avaliação dos efeitos da ação do vento
Pela altura muito elevada da obra em relação ao solo, a ação do vento é, naturalmente, determinante,
em geral, no dimensionamento dos pilares e fundações.
Particularmente no caso do SVC, cujo tabuleiro está situado a 230m do fundo do vale e cujos pilares
principais têm 132m de altura, elevando-se os topos dos mastros, 63m acima da face superior do
tabuleiro e, porque está estabelecido com um vão central de 300m e dois vãos adjacentes de 126m,
ganha a maior relevância o estudo dos efeitos da ação do vento, particularmente a possibilidade de
ocorrência de fenómenos de instabilidade aerodinâmica.
Assim foram desenvolvidos os seguintes estudos:
−

Estudos numéricos preliminares relativos ao local do viaduto, tendo em conta a orografia e os
dados do vento no local, a fim de melhor compreender a influência da rugosidade do terreno
sobre as características do vento na aproximação ao viaduto (Figs 27, 28 e 29);

Figura 27 – Rosa dos ventos,
frequência no rumo

Figura 28 – Modelo numérico do terreno

Figura 29 – Rosa dos
ventos, velocidade
máxima

−

Análises numéricas CFD para determinação dos coeficientes de arrastamento dos pilares para
as velocidades máximas previstas regulamentarmente;

−

Ensaios em túnel de vento sobre maqueta aeroelástica (Fig. 30) para efeitos de deteção de
fenómenos de instabilidade e melhoramento da secção transversal do tabuleiro (Figs 31 e 32),
para além da determinação dos coeficientes estacionários de arrastamento, sustentação e
momento (Fig. 35);

Figura 30 – Maqueta aeroelástica em túnel de vento

Figura 31 – Cornija
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−

Simulação numérica bidimensional do escoamento em torno do tabuleiro para estudo do seu
melhoramento, implementando o arredondamento das vigas de bordadura e das arestas
inferiores da viga-caixão (Figs 33 e 34).

Figura 33 – Escoamento α=0º para configuração inicial

Figura 34 – Escoamento α=0º para configuração final

Relativamente aos ensaios sobre maqueta aeroelástica há a referir o seguinte:
1. Promoveu-se a avaliação dos coeficientes de forma
para incidências de vento variando de -4º a +4º com
passo de 1º;
2. O estabelecimento da curva do coeficiente de
momento permite a avaliação do valor da sua derivada
em relação ao ângulo de incidência do vento,
acedendo-se à velocidade de divergência em torção instabilidade estática associada ao crescimento
contínuo da rotação sob o efeito da variação da
incidência do vento;
3. Os ensaios aeroelásticos compreenderam duas partes:
− Desprendimentos turbilhonares;
− Instabilidades aeroelásticas por flexão, por
torção e por flexão e torção acopladas.
Figura 35 – Coeficientes estacionários

Nas avaliações realizadas teve-se em conta os critérios de exigência presentes na EN 1991-1-4, quando
existentes, e os complementares definidos pelo Construtor, designadamente:
−
−
−
−

Flexão pura:
Torção pura e flexão-torção:
Divergência torsional:
Desprendimentos turbilhonares:

vCG > 1.25vm
vcrit > 1.25 vm
vdiv > 2.00 vm
vcrit > 1.25 vm

vm – velocidade média;

Por outro lado, verifica-se que a derivada do coeficiente do momento, avaliado em túnel de vento, é
positiva no intervalo [-4º ; 4º], pelo que não há suscetibilidade de divergência torsional.
Conforme avaliado anteriormente também o rácio da frequência de torção vs. frequência de flexão
vertical é superior a 2, o que acautela, em princípio, o fenómeno da instabilidade por flexão-torção.
Relativamente à flexão pura, uma vez que a inclinação do coeficiente de sustentação é sempre positivo
no intervalo [-4º ; 4º] não há condição para que este fenómeno ocorra.
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Os ensaios aeroelásticos comprovaram os critérios do Eurocódigo, exceto no que se refere aos
desprendimentos turbilhonares, o que exigiu melhoramentos na secção transversal, que apesar disso
não evitaram a necessidade de avaliação do comportamento dinâmico da estrutura, a fim de comprovar
que a aceleração máxima das oscilações (0.38 m/s2) estava dentro de níveis de conforto aceitáveis
pelas recomendações internacionais, ou seja, abaixo de 0.5 m/s2 e, não provocam qualquer dano para
os tirantes (∆σ < 10 MPa) nem fadiga na estrutura (carga de desprendimentos turbilhonares < carga da
componente quase-permanente da sobrecarga rodoviária).
3.4. Adoção de fundações mistas
No caso dos pilares P18 e P19, por razões de necessidade de garantir a transmissão das elevadas
cargas ao maciço rochoso, adotou-se fundação mista constituída por sapata vazada de betão armado a
encimar micro-estacas, tirando proveito da capacidade de carga das camadas superiores do terreno e,
da capacidade dos extratos subjacentes.
Também no caso dos pilares P15 e P16 se adotou o mesmo tipo de fundação, embora por razões
diferentes, relacionadas com a localização próxima duma zona escarpada, evitando assim a interseção
do bolbo de pressões com as vertentes.
Na prática tradicional, a carga suscetível de ser mobilizada sob a sapata é ignorada, o que se traduz em
sobredimensionamento.
Para efeitos de confirmar a distribuição da carga aplicada pela sapata, superficialmente, e pelas microestacas, em profundidade, foram realizados ensaios de carga vertical que permitem comparar com os
modelos analíticos utilizados e calibrar as propriedades dos terrenos atravessados, se necessário.
Assim no caso dos pilares P18 e P19, a carga de “design” de 3100 kN, foi atingida ao fim de 6 ciclos
incrementais. Cada ciclo é constituído por uma fase de carga, um patamar de fluência e uma fase de
descarga.
As fases de carga e descarga são incrementais, enquanto o patamar de fluência decorre sob carga
constante por um período de tempo.
Interessa-nos agora dar conhecimento dos valores obtidos em modelo analítico e por ensaio de carga.

Figura 36 – Modelo volúmico do terreno

Figura 37 – Maciço de micro-estacas

Pelo modelo analítico tridimensional (Figs 36 e 37), em função dos parâmetros geotécnicos adotados,
verifica-se que no setor mais carregado da fundação do P19 correspondente aos cantos, a distribuição
da carga axial de estado limite último de 3100 kN é de aproximadamente:
−
−

Superficialmente, pela sapata …………… 16% (Tensão de compressão - 0,50 MPa);
Em profundidade, pelas micro-estacas ….. 84% (Axial - 2600 kN).
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Pelo ensaio de carga (Fig. 38), a distribuição
obtida foi a seguinte:
−
−

Superficialmente …………… 15%;
Em profundidade …………… 85%.

Por outro lado, em termos médios, conforme
modelo analítico, o somatório da carga nas
micro-estacas, para as mesmas combinações de
ações, é de 57%.
Os resultados obtidos demonstram que as
propriedades geotécnicas atribuídas aos terrenos
estão ajustadas à realidade.

Figura 38 – Esquema de ensaio de carga

3.5. Aparelhos de Apoio Esféricos. Blocos Armados
Em face das elevadas cargas verticais a transmitir pelo tabuleiro aos pilares, de Vsd=30000 kN, foram
selecionados aparelhos de apoio esféricos cuja tensão de contacto com o betão armado é de 100 MPa
em ELU e 70 MPa em ELS (Figs 39, 40 e 41).

Figura 39 – Ap. unidirecional

Figura 40 – Ap. fixo

Figura 41 – Ap. Antilevantamento

Estes aparelhos de apoio podem permitir movimentos em qualquer direção, sendo que os movimentos
de rotação do tabuleiro em torno de um eixo são transformados em movimentos de deslizamento entre
as placas individuais do aparelho de apoio. Este movimento multidirecional pode ser transformado em
unidirecional ou fixo, através de guiamentos.
Por outro lado, verifica-se que a tensão máxima no betão no pilar não ocorre no centro do aparelho,
mas junto às extremidades da depressão côncava da placa inferior (Fig. 42).

Figura 42 – Topo do pilar: MET

Figura 43 – Tabuleiro: MET
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No caso do tabuleiro, embora o betão seja da classe C50/60, tornou-se indispensável promover o
confinamento das áreas carregadas através de cintas fechadas, face às muito elevadas tensões
transmitidas.
Esta armadura foi dimensionada, admitindo que o betão comprimido axialmente sob a área carregada,
plastificaria e o aço de confinamento atingiria o limite elástico, sendo assim possível determinar uma
tensão média de confinamento (Fig. 43).
3.6. Suspensão do Tabuleiro
A suspensão do tabuleiro é materializada pela conjugação da suspensão exterior por tirantes e da
suspensão interior por elementos em aço estrutural (Fig. 44).
A suspensão interior é constituída por pares de perfis metálicos HE centrados com o eixo dos tirantes
exteriores e tem continuidade através de selas embutidas na nervura longitudinal central do tabuleiro,
as quais asseguram o equilíbrio das componentes horizontais.

Figura 44 – Suspensão interior. Ancoragem. Sela

A suspensão interior permite a transferência parcial da componente vertical das forças dos tirantes à
zona inferior das almas, da ordem de 80%, com o encaminhamento de forças apresentado nas Figs 45,
46 e 47. Os restantes 20% encaminham-se diretamente pela laje superior.

Figura 45 – MET para
carga permanente

Figura 46 – Forças transversais para
carga permanente

Figura 47 – Forças longitudinais
para carga permanente

As extremidades dos elementos de suspensão interior são constituídas por ancoragens denteadas, cuja
reduzida dimensão do dente permite assegurar que o betão é apenas comprimido e não cortado. Com
esta tipologia assegura-se o autoequilíbrio sem deformação na ligação mista aço-betão.
A vantagem deste tipo de ancoragem relativamente a sistemas com recurso a elementos préesforçados, é a de não haver perdas de pré-esforço e evitar as dificuldades de localização das
ancoragens.
O ensaio realizado em obra pelo Labest teve por objetivo testar o comportamento da ancoragem
denteada durante a aplicação dos sucessivos escalões de força, assim como determinar a carga de
arrancamento na ligação ancoragem/betão armado envolvente no nó (Figs 48 e 49).
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Figura 48 – Ensaio da ancoragem denteada

Figura 49 – Resultado de ensaio de carga

As principais conclusões dos ensaios foram:
−
−

Para um betão com idade de 3 dias e para uma força de 600 kN, verifica-se que a amarração
do tirante se efetuou essencialmente no primeiro terço de indentação;
Para um betão com idade de 70 dias e após solicitação do tirante a vários escalões de carga e
descarga, o ensaio terminou por rotura do tirante a 4200 kN sem que houvesse vestígios de
arrancamento da ancoragem denteada.

3.7. Estados Tensionais nos Tirantes. Deformabilidade do SVC
3.7.1. Considerações Gerais
Os tirantes foram modelados através de elementos de barra, tendo-se analisado previamente a
importância do seu comportamento não linear para a resposta global da estrutura. Verificou-se que os
efeitos não lineares do comportamento do cabo eram insignificantes, tendo-se optado por realizar uma
análise linear. Para o tirante mais extenso o fator de correção obtido pela fórmula de Ernst é de:
f =

1

γ 2l02 E
1+
12σ 3

= 0.996

(1)

A área dos tirantes e o plano de tensionamento estabelecido tiveram em conta os seguintes objetivos:
−

O respeito pela rasante teórica definida no projeto rodoviário, a qual deverá ocorrer aos 10000
dias de vida de obra para assim se ter em conta os efeitos diferidos do betão estrutural;

−

E, a verificação dos seguintes estados limite pelos tirantes, relativos às fases de construção e
de exploração:
• Estados limite de serviço:
Combinação rara na fase de exploração: 50% x σGUTS ≥ σSd;
Combinação rara na fase de construção: 55% x σGUTS ≥ σSd.
•

Estados limite últimos de resistência:
Combinações fundamentais na fase de exploração:
Tensão máxima: 70% × σGUTS ≥ σSd, ou seja, 0.70 × 1860 ≈ 1300 MPa≥ σSd;
Escorregamento do cabo na sela:
o Fd1/Fd2 < eµα/1.5, com µ = atrito cabo/sela = 0.4; α = ângulo ao centro
da sela; Fd1 e Fd2 – valores máximo e mínimo da força no cabo dos 2
lados da sela (deixou de constituir um estado limite − sela BBR).
Combinações fundamentais na fase de construção:
Tensão máxima: 75% × σGUTS ≥ σSd.

•

Estado limite de fadiga:
Os tirantes devem resistir a 108 passagens de carga do veículo de fadiga FLM3 (EN19912), que corresponde na curva de fadiga de um tirante a 0.52 × ∆σ.
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Nestes termos, tem-se: ∆σFLM3 < (0.52 × ∆σTESTE)/γmf = (0.52 × 200)/1.5 ≈ 70 MPa.
Cumulativamente, devem resistir a 5 × 105 ciclos resultantes das oscilações do
desprendimento turbilhonar.
3.7.2. Fase de Construção
Construção
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Figura 50 – Contraflechas verticais (mm)

Figura 51 – Tensões nos tirantes

Durante a construção as forças em cada um dos cabos sofrem variações, verificando-se que o máximo
valor aplicado corresponde a uma tensão de 952 MPa, inferior a 55% σpuk = 1023 MPa (Fig. 51).
3.7.3. Fase de Exploração
A máxima variação de tensão para a passagem do veículo de fadiga FLM3 corresponde a ∆σ = 11MPa,
inferior a 70 MPa (Fig. 52).
Exploração
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Figura 52 – Variação de tensão nos tirantes
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Figura 53 – Tensões nos tirantes

Para a combinação última não se ultrapassou o limite de 70% do valor característico da rotura, nem o
limite de 50% da rotura para uma combinação rara (Fig. 53).
Por último, alguns valores relativos à deformabilidade da estrutura do SVC:
−

Parcela frequente da sobrecarga rodoviária (Fig. 54):
• Flecha a meio vão = 0.187m, ou seja, L/1600 < L/1000;
• Deformação transversal no topo do mastro = 0.023m.

−

Valor característico da ação do vento (Fig. 55):
• Deformação transversal no topo mastro = 0.363m, ou seja, H/550;
• Deformação máxima horizontal do tabuleiro = 0.196m;
• Deformação máxima vertical do tabuleiro = 0.016m.
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Figura 54 – Deformação correspondente à parcela
frequente da sobrecarga

Figura 55 – Deformação correspondente ao valor
característico do vento

CONCLUSÕES
Julga-se que a obra concebida satisfaz os desafios do atravessamento, integrando-se na paisagem e
salvaguardando no essencial, a transparência do vale, com a ajuda de formas simples e bem definidas,
estabelecendo ordem e ritmo, assim valorizando a diferença introduzida pela travessia das escarpas do
Corgo com uma solução atirantada (Figs 56 e 57).

Figura 56 – Situação da obra em junho 2012
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Figura 57 – Antevisão

