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Resumo. O presente artigo refere-se às passagens superiores localizadas nos nós de ligação da
auto-estrada A16, com as A5 e CREL. Trata-se de um conjunto de 5 obras com tabuleiros
mistos aço-betão, com traçado curvo em planta, cujos tabuleiros foram construídos recorrendo
a dois processos diferentes: por meio da montagem sequencial da estrutura metálica na posição final por troços de vão a vão, ou através do lançamento incremental (empurre) da estrutura
metálica à medida que previamente se procedia à sua montagem em parque adjacente à obra.

1 Introdução
Nesta comunicação faz-se a descrição dos aspectos mais relevantes que estiveram presentes
na concepção, projecto e execução de 5 obras de estrutura mista situadas nos nós da autoestrada A16, Grande Lisboa, com a auto-estrada A5, junto a Alcabideche, e com a CREL
(A9), junto a Queluz (estes nós correspondem às entrada e saída na A16).
Trata-se de passagens superiores de uma ou duas vias de trânsito, com extensões variando
de 83,0m a 171,5m, com vãos máximos até cerca de 50m, inseridas em traçados de planta
curva, de raio circular ou em clotóide, e de perfil longitudinal com trainéis e curvas de concordância vertical.
A principal condicionante à construção destas obras, e por consequência, à sua concepção,
corresponde a cruzarem (4 delas) as auto-estradas A5 e A9 (CERL) e uma a estrada EN9, nas
quais se pretendia que as perturbações de serviço de trânsito fossem mínimas, levando à opção
de não utilização de apoios provisórios no separador central (os separadores têm larguras respectivamente de 0,60m e 4,00m, na A5 e na CREL).
As características geométricas principais destas 5 obras são as presentes na Tabela 1.
Todas as obras deste conjunto têm encontros e pilares em betão armado, e tabuleiros em estrutura mista com 2 vigas principais de secção em I de alma cheia ligadas por um sistema de
contraventamento ao nível dos banzos superior e inferior, ligadas por meio de conectores à
laje de betão armado colocada sobre os banzos superiores. Estas lajes são constituídas por
painéis pré-fabricados, cuja continuidade é conferida por selagens efectuadas em obra.
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As estruturas foram dimensionadas prevendo a construção/montagem faseada das vigas
metálicas, vão a vão, a partir dos encontros, de modo a serem constituídas consolas de cerca
de 1/5 do vão seguinte, e finalmente um troço de fecho do vão principal, localizado sobre a
via atravessada. No entanto, nas duas obras do nó com a CREL, por opção do construtor, e de
forma a reduzir os prazos de construção, as estruturas metálicas dos tabuleiros foram empurradas para a posição final a partir de parques adjacentes às respectivas localizações onde foram pré-montadas. Na fase de empurre as estruturas tinham já colocados os painéis de laje
pré-fabricados, bem como cornijas e guarda-corpos na maior parte da extensão da obra, em
particular nos vãos sobre a auto-estrada.
Tabela 1: Características principais das obras
Passagens
Superiores
PS12C
PS12D

Localização
nó A5
nó A5

PS12E

nó A5

PS0A
PS0B

nó CREL
nó CREL

Distribuição de vãos [m]
22,0+44,5+30,0 = 96,5m
30,0+33,0+20,0 = 83,0
29,0+33,0+28,0+46,4+35,0 =
171,4
25,0+50,5+50,5+25 = 151
40,0+46,75+27,50 = 114,25

Largura
Tab.[m]

Hestrut met
[m]

Raio da
Directriz

9,90
9,90

1,80
1,60
1,60 2,20
2,20
2,20

R=105
R=105
clotóide - R=70 clotóide
clotóide - R=137
R=170

9,90
13,40
13,40

2 Condicionamentos e aspectos de concepção
A definição dos vãos das obras de arte foi condicionada pela geometria e condições de operação das vias a transpor, de modo a minimizar as interferências causadas pela respectiva
construção. A extensão total dos vãos, para além destas condicionantes, teve ainda em consideração condições de integração na orografia local, ou na geometria final prevista para os taludes de escavação e aterro da obra geral, tendo-se optado, sempre que foi possível, por encontros perdidos. Procurou-se ainda encontrar soluções de bom desempenho estrutural e de
construção económica, com recurso a processos construtivos adequados aos condicionamentos em causa e aos meios disponíveis.
As directrizes das Passagens Superiores desenvolvem-se em raios variáveis entre 70 e
170m, o que conduziu à adopção de planos de contraventamentos horizontais, conferindo rigidez de torção aos tabuleiros. A opção por secções transversais com dupla viga em I contraventada, em alternativa à solução que seria mais óbvia, de tabuleiro em caixão de estrutura
mista (a solução de tabuleiros em betão estava inviabilizada pelas interferências que introduziria na exploração das vias inferiores durante a construção), teve como objectivo simplificar
a construção metálica, o transporte, e a montagem final dos tramos em obra.
Tendo-se optado por tabuleiros de duas vigas, considerou-se um solução de pilares com
duplo fuste, cada um dando apoio directo a cada viga. Para minimizar a dimensão dos vãos
principais os alinhamentos transversais dos fustes em cada apoio foram dispostos sensivelmente paralelos às vias inferiores atravessadas, conduzindo em alguns casos a importante viés
com o tabuleiro.
As sobrelevações são constantes ao longo do desenvolvimento da maioria das obras, respectivamente com valores de 7,0% e 6,0% nas obras sobre a A5 e sobre a CREL, à excepção
do troço do vão entre o encontro E1 e o pilar P1 da PS0A, em que a sobrelevação é variável.
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Esta situação levou à consideração de dois aspectos particulares de concepção que se descrevem a seguir.
O primeiro teve a ver com a geometria escolhida para os pilares, e o desenho da travessa
superior de ligação de cada par de fustes. Várias soluções estudadas, quer a opção por fustes
independentes quer por fustes ligados por travessas inclinadas de secção constante, conduziam
a aparências deselegantes. Pretendendo-se simplicidade construtiva e estética, foi-se assim
conduzido a uma solução de fustes de secção constante, e ligados por travessas de altura variável, em sintonia com a acentuada inclinação transversal dos tabuleiros. Em planta, o conjunto
fustes e travessa apresentam uma secção de geometria em cunha, proporcionando dinamismo
visual.
O segundo aspecto, que se refere ao tramo E1-P1 da PS0A, e para solucionar a variação de
sobreelevação, consistiu em projectar a estrutura metálica como se a esta fosse constante, de
modo a não acarretar uma dificuldade adicional à construção metálica, prevendo-se então a
betonagem in situ do correspondente troço de laje do tabuleiro, sobre cimbre ao solo, com a
geometria adaptada a essas variações de sobreelevação.

3 Estrutura metálica dos tabuleiros
A estrutura adoptada para os tabuleiros deste conjunto de obras, é do tipo mista, em açobetão, composta por duas longarinas, ligadas entre si por planos de contraventamentos verticais e “horizontais” (ligando os banzos das longarinas), e nas quais se apoia a laje de tabuleiro
em betão armado, construída por de painéis pré-fabricados.
As longarinas têm secção em I e apresentam genericamente altura constante, com inércia
variável, em virtude da adopção de chapas de banzo de diferentes espessuras, de 40mm a
100mm, e larguras de 700mm a 900mm. É excepção o caso da PS12E, na qual foram adoptadas duas alturas correntes ajustadas à dimensão dos vãos a transpor, com troços de transição
de altura variável.
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Fig. 2: PS12E sobre a A5

O fabrico das longarinas realizou-se através da ligação soldada de chapas de banzo e de
alma. As almas foram fabricadas em geral com chapas de espessura de constante, aumentando
nos troços sobre os apoios nos pilares, e possuindo reforços verticais, nos planos de inserção
dos contraventamentos e sobre os apoios.
Os planos de contraventamento necessários para conferir rigidez de torção, são compostos
na generalizada por perfis H, e em situações particulares, por tubos.

Fig. 2: PS0A sobre a CREL

A verificação da segurança do tabuleiro foi realizada tendo por base os esforços obtidos da
análise de modelos de cálculo tridimensionais, nos quais foram modeladas as longarinas e os
sistemas de contraventamento através de elementos de barra, para as diferentes situações
construtivas e situação final. Para análise de comportamentos localizados foram usados modelos de elementos finitos.
Com base nestes modelos, foram obtidos os esforços no final da construção dos tabuleiros,
aos quais foram sobrepostos os resultantes da montagem sequencial dos painéis de laje préfabricada e selagem de juntas de continuidade entre painéis adjacentes de laje e, por fim, os
esforços correspondentes às cargas de revestimentos e acabamentos e às sobrecargas regulamentares.
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Fig. 3: Modelo de cálculo para análise do tabuleiro em fase de serviço da PS12E

4 Métodos Construtivos e Aspectos de Execução das Obras
O método construtivo utilizado para a construção dos tabuleiros das obras do nó da A5
consistiu na construção metálica em estaleiro, transporte por troços de viga para a obra, onde
se procedeu à montagem prévia em parque, vão a vão, e na montagem de cada vão na posição
final, com recurso a gruas, previamente por meio de ligações provisórias aparafusadas, que
passaram a definitivas através da realização de soldaduras em obra.
A verificação da segurança na fase metálica foi realizada através do estudo evolutivo do
sistema estrutural e de carregamentos correspondentes da estrutura metálica, para a qual foram
analisadas as situações de a) montagem faseada dos troços de estrutura metálica do tabuleiro,
antes da execução das soldaduras de continuidade e b) após a realização destas continuidades
estruturais, execução da laje do tabuleiro, incluindo os troços betonados in situ, a montagem
sequencial dos painéis de laje pré-fabricada e selagem de juntas de continuidade entre painéis
adjacentes de laje.

a) Estrutura Metálica antes do fecho sobre a A5

b) Estrutura Metálica após do fecho sobre a A5

c) Após acolocação das lajes pré-fabricadas

d) Fase de acabamentos
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e) Faseamento construtivo da PS12E
Fig. 5: Aspectos da construção da PS12E

As estruturas metálicas dos tabuleiros das duas obras no nó da CREL foram montadas em
parques adjacentes a um dos encontros e empurradas sobre a auto-estrada.
A análise evolutiva dos esforços ocorrentes durante o empurre foi realizada através de modelos tridimensionais em que cada modelo corresponde à movimentação da estrutura em incrementos sucessivos.
Dadas as características das obras estas análises mereceram atenção particular em dois aspectos. O primeiro teve a ver com o viés que apresentam os fustes dos alinhamentos pilares dos
vãos principais, levando a que durante o lançamento o apoio do nariz de cada viga não ocorra
em simultâneo, conduzindo a esforços de torção importantes.

a) Lançamento da Estrutura Metálica da PS0B

b) Lançamento da Estrutura Metálica da PS0B

c) Estudo do lançamento da PS0A
Fig. 6: Aspectos da construção das PS0A e PS0B

O segundo, e de mais difícil resolução, prendeu-se com o facto da PS0A se inserir num traçado viário que em planta passa de curva a clotoide, e, em perfil, de trainel a curva de concordância. Esta conjugação de situações de variação da geometria do traçado em planta e em perfil, inviabilizariam à partida o empurre do tabuleiro, a menos que se tomasse partido da capacidade de deformação que a estrutura metálica. Foi para o efeito admitida a possibilidade da
estrutura se deformar durante o empurre o necessário para que se ajustasse à posição dos
apoios nos pilares e nos encontros, que em alguns casos distavam até 90cm da posição de passagem das vigas, caso estas fossem rígidas. Ainda para solucionar estes condicionamentos da
variação do traçado viário, optou-se por dar ao parque de empurre uma geometria em perfil
correspondente à curva de concordância vertical, e desta forma o troço em trainel, constituindo a frente da estrutura lançada, correria durante o empurre sempre acima das cotas dos suces-
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sivos apoios (na geometria não deformada). Assim, na análise estrutural da fase construtiva,
foi verificado se, para cada incremento das fases de empurre, se a deformação da estrutura era
ou não suficiente para ocorrer o apoio em qualquer dos pilares, e, caso tal ocorresse, impor-lhe
em cálculo uma deformação que a obrigasse a apoiar, permitindo assim obter os esforços correspondentes a essa situação. Na situação mais extrema do empurre verificou-se uma consola
de vão máximo de 70m sem que ocorresse o apoio no próximo pilar, o que veio a condicionar
o dimensionamento da estrutura metálica.
Por outro lado, para obviar à dificuldade de empurrar o troço em clotoide, localizado na traseira da estrutura a ser empurrada, optou-se por um esquema de lançamento em que o tramo mais
anterior estivesse sempre em consola, não dando apoio à carlinga de encontro. Ainda assim foi
necessário prever uma largura adicional nos lintéis de apoio de cada viga no parque de empurre e nos aparelhos de apoio provisório no primeiro encontro.

