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INTRODUÇÃO

Por iniciativa conjunta das Juntas de Freguesia de Perais e de Montalvão realiza-se o “Estudo de
Viabilidade de uma nova travessia sobre o Rio Tejo, de ligação entre a Beira-baixa e o Nordeste
Alentejano, ligando a Freguesia de Montalvão (Concelho de Nisa) à Freguesia de Perais (Concelho de
Vila Velha de Ródão), imediatamente a jusante da Barragem de Cedilho, muito próximo, portanto, do
território da província de Cáceres, na Extremadura espanhola.
Montalvão é uma freguesia do concelho de Nisa, no Distrito de Portalegre, Região do Alto-Alentejo.
Trata-se da freguesia mais a Norte do concelho de Nisa, confrontando com o Rio Tejo que a separa da
Beira Baixa e com o seu afluente Rio Sever, fazendo fronteira com o território sob jurisdição do
Ayuntamiento de Cedilho, uma pequena povoação daquela província.
Perais é uma freguesia do concelho de Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco, na região da
Beira Baixa. É a freguesia situada mais a Sul no concelho e no distrito, separada do Alto-Alentejo e
também daquela província pelo Rio Tejo.
A triangulação entre as localidades de Montalvão / Perais / Cedilho, potencia uma cooperação
interterritorial e transfronteiriça mutuamente vantajosa. Uma ligação direta entre estas localidades
assegurará a melhoria de acessibilidades a outras regiões do País, e de Espanha, através da
Extremadura. Constitui, desse modo, uma ligação estruturante, e contribui de forma significativa para
atenuar a situação de periferia e interioridade desta dupla faixa territorial, contribuindo decisivamente
para o combate à desertificação e despovoamento que a carateriza.
Ambas as povoações portuguesas (tal com a espanhola, aliás) sofrem de uma condição de periferia
muito acentuada, com as dificuldades inerentes a essa condição a manifestarem-se nos mais diversos
temas, desde as oportunidades de trabalho ao acesso a bens e serviços, com particular destaque para
a prestação de cuidados médicos e assistenciais, tão fundamentais na dramática época que vivemos.
Uma ligação como a que agora se propõe contribui para tornar mais acessível e mais rápida a
assistência médica e hospitalar onde elas de facto não existem ou são precárias, tornando o território
nacional mais coeso e uniforme e permitindo oferecer as oportunidades existentes em locais mais
desenvolvidos, como é o caso, por exemplo, de Castelo Branco, Fundão ou Covilhã, a uma população
mais numerosa e carenciada, nomeadamente a desta região alentejana.
Não é excessivo evidenciar que a criação desta ligação entre as duas margens do Rio Tejo vai
necessariamente proporcionar à população local e regional o usufruto das respetivas valias individuais,
seja em termos de estabelecimentos de ensino de diferentes níveis de escolaridade, saúde, de
comércio, e, como enfatizamos, de acesso ao emprego, ou até de prestação de socorro.
Sendo a principal razão do despovoamento a precariedade ou inexistência de oferta de emprego - para
além, do escassamente proporcionado pela autarquia local e lares da misericórdia – impeditiva da
20094-EV-IRV-MDJ-001-B
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fixação de casais em idade ativa de procriação e, consequentemente, gerador da desertificação
territorial, lato senso, melhor se compreenderá que a acessibilidade viária objeto deste Estudo, será a
solução mais estruturante e de efeito mais rápido para combater a interioridade, aproximando as
regiões carenciadas a outras com maiores níveis de desenvolvimento. Acrescendo o facto, de o acesso
a um mercado de emprego mais próximo e de mais rápido acesso, permite que as populações se
mantenham nas suas habituais residências, sem os obrigar ao desenraizamento social, cultural e
familiar, resultante da procura de subsistência em outras geografias.
Em termos regionais esta ligação entre o Alto Alentejo e a Beira Baixa pode constituir uma importante
redundância, alternativa estratégica até, às travessias sobre o Rio Tejo em Vila Velha de Ródão, Fratel
ou Belver. Dado o considerável afastamento em relação à zona crítica onde é forçoso atuar, nenhuma
destas ligações, mesmo o acesso pela antiga ponte de Vila Velha de Ródão, podem ser consideradas
como solução útil ou válida de mitigação dos problemas existentes.
Também o acesso à vizinha Extremadura espanhola, e sobretudo desta aos centros mais
desenvolvidos da Beira Baixa antes exemplificados, viria a ser facilitado e, ainda mais, potenciado, em
articulação com o anúncio feito pelo Primeiro Ministro português, Dr. António Costa, relativamente à
construção de uma ponte internacional sobre o Rio Sever, estabelecendo a ligação entre Montalvão e
Cedilho, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que define como principal objetivo
o aumento do potencial económico das regiões transfronteiriças e intermunicipais.
Trata-se de uma acessibilidade há muito reclamada pelas populações respetivas e, na verdade, há
muitos anos perspetivada, tendo sido, inclusive, objeto de financiamento comunitário, que o Governo
espanhol na altura decidiu não aplicar, perdendo-se assim a avultada verba concedida.
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2

DIAGNÓSTICO

As povoações de Montalvão e Perais estão geograficamente afastadas cerca de 9 km, praticamente à
vista uma da outra. No entanto, a barreira constituída pelo Rio Tejo, transforma essa distância em
quase 50 km de viagem, caso o acesso viário se faça pela ponte mais próxima de Vila Velha de Ródão,
obrigando a passar pelas respetivas sedes de concelho, Nisa e Vila Velha de Ródão.
Aquele trajeto torna-se bastante moroso, devido à sinuosidade, maior densidade e características do
tráfego que o circula, nomeadamente por veículos pesados de carga, os quais introduzem maior
perigosidade para a circulação de veículos ligeiros, de transporte de doentes ou de emergência médica
e de outra natureza.
Alternativamente, o eventual acesso à A23 para alcançar o destino primordial (Castelo Branco e outros
mais a norte) para os objetivos em vista, também enfrenta vários inconvenientes. O primeiro
inconveniente é o maior afastamento daqueles destinos, agravando o diferencial de distâncias
atualmente existentes e o correspondente tempo de percurso, mas, igualmente, a sinuosidade e a
acentuada orografia das vias de acesso à Barragem do Fratel, agravando os contratempos antes
enunciados.
Na hipótese de vir a ser construída uma nova travessia conforme com as soluções estudadas, concluiuse que em cada um dos lados do rio os acessos rodoviários existentes permitem articular-se
convenientemente com os reduzidos troços a criar, possuindo características que podem ser
consideradas razoáveis para os níveis de tráfego instalados, permitindo algum acréscimo de tráfego
originado por uma circulação de passagem.
Nesta região o Rio Tejo apresenta um leito bem encaixado entre margens relativamente mais altas,
com observação de formações rochosas entre os granitos e os xistos.
Em termos de acesso à proximidade ao Rio Tejo, o lado Sul conta com a estrada M1139, de Montalvão
até à Barragem de Cedillo. O acesso faz-se em Montalvão, com a ligação a Nisa pela EN359.
No lado Norte temos, mais a Oeste, a estrada M553, que atravessa a freguesia de Perais e, mais a
Leste, a estrada M355, de ligação da povoação de Monte Fidalgo à estrada M553. A partir desta
localidade podemos seguir para Norte com destino a Alfrivida, Cebolais de Cima, Benquerenças e
Castelo Branco. Em Benquerenças acede-se à A23, com destino a Norte ou a Sul.
Também na perspetiva de uma cooperação interterritorial e transfronteiriça mais efetiva e consistente,
entre estas regiões mais localizadas do Alto-Alentejo, da Beira-Baixa e da Extremadura espanhola,
através, respetivamente de Montalvão, Perais e Cedilho, não há dúvida de que quanto mais próxima
das mesmas for criada uma nova travessia sobre o Tejo, tanto melhor e mais otimizada se atingirá uma
boa relação custo-benefício. E se tal solução for conjugada com a anunciada travessia sobre o Sever,
ligando Montalvão a Cedilho, complementando-se mutuamente, então conseguir-se-ia a solução ideal,
servindo simultaneamente as três regiões do interior mais interior de ambos os países, muito
estigmatizadas por essa condição ultraperiférica.
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3

OBJETIVO

O objetivo do presente estudo prende-se com a viabilização e uma nova travessia sobre o Rio Tejo, de
ligação entre a Beira-baixa e Alto-Alentejo, unindo as freguesias de Perais e Montalvão.
O nível de desenvolvimento dos estudos observado é o correspondente a um Estudo Viabilidade, em
que os dados de base disponíveis são de natureza mais genérica.
Analisando o tipo de características geométricas existentes sobre as vias envolventes à ligação em
estudo, deduziu-se que não seria útil a observar velocidades base muito elevadas, sendo preferível
conseguir até um certo grau de homogeneidade com os traçados da rede envolvente.
Deste modo considerou-se ser adequado observar características geométricas idênticas, ou
ligeiramente superiores, às das vias anteriores e subsequentes às da ligação em estudo, que estarão
próximas de uma gama entre os 50 e os 70 km/h.
Inicialmente ensaiado um leque mais extenso de soluções de ligação entre as duas margens, serão
retidas as soluções que se mostrem mais equilibradas, para serem alvo de uma análise mais demorada.
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4

DADOS DE BASE

Para a elaboração deste estudo reuniu-se um conjunto de informações nas diversas áreas que poderão
constituir os condicionamentos importantes.

4.1

OCUPAÇÃO DO TERRENO

4.1.1 Ocupação de Solos
Referem-se em primeiro lugar os dados relativos à ocupação do terreno, nomeadamente de caráter
legal, que no caso concreto em estudo se referem às divisões administrativas e a condicionamentos de
carater ambiental.
Para facilitar esta análise foi obtida uma Carta de Ocupação de Solos com cobertura sobre a área em
estudo, fundada na informação COS de Nisa e de Vila Velha de Ródão.

Figura 1 - Pormenor da Carta de Ocupação de Solos (COS de Nisa e de Vila Velha de Ródão)

Nesta fase não foi apurada a existência de servidões administrativas, relativas a quaisquer obras civis
ou militares, que se prevejam negativamente condicionantes sobre o prosseguimento dos estudos na
área em análise.
Não foram também edificadas redes de infraestruturas ou de qualquer outra natureza que possam
dificultar à elaboração do projeto.
Numa fase mais avançada do projeto irá proceder-se a uma consulta formal junto das diversas
entidades concessionárias nacionais, de forma a elaborar um cadastro exaustivo das infraestruturas
presentes e suscetíveis de constituir uma condicionante ao projeto.
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4.1.2 Parque Natural do Tejo Internacional
O Parque Natural do Tejo Internacional abrange o vale do troço fronteiriço do rio Tejo, vales confinantes
e áreas aplanadas adjacentes. Cobre uma superfície de 26.484 ha e estende-se por território
pertencente aos concelhos de Castelo Branco (parte das freguesias de Castelo Branco, Malpica do
Tejo e Monforte da Beira e Cebolais de Cima), Idanha-a-Nova (parte das freguesias de Salvaterra do
Extremo, Segura e Rosmaninhal) e Vila Velha de Ródão (Perais).

Figura 2 – Área do Parque Natural do Tejo Internacional

Para análise de eventuais condicionamentos foram obtidas plantas baseadas na informação patente
no Decreto Regulamentar n. 3/2004, de 12 de fevereiro, ANEXO I - Descrição dos limites do Parque
Natural do Tejo Internacional.
Conclui-se que a posição do Parque Natural não condiciona a área onde se pretendem desenvolver os
presentes estudos, não havendo quaisquer interferências sobre os terrenos do Parque Natural.

4.1.3 Rede Natura 2000
A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica resultante da aplicação das Diretivas Europeias Aves e
Habitats, tendo como objetivo «contribuir para assegurar a biodiversidade através da conservação dos
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens no território europeu dos Estados–membros em que
o Tratado é aplicável».
É composta por áreas de importância comunitária para a conservação de determinados habitats e
espécies, nas quais as atividades humanas são compatíveis com a preservação destes valores,
visando uma gestão sustentável do ponto de vista ecológico, económico e social.
As Diretivas Aves e Habitats estão harmonizadas e transpostas para o direito nacional pelos Decretos
Lei n.º 140/99, de 24 de abril e n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. Este define os procedimentos a adotar
em Portugal para a sua aplicação. Nos termos do referido decreto a Rede Natura 2000 é composta por
Sítios da Lista Nacional e Zonas de Proteção Especial.

20094-EV-IRV-MDJ-001-B
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A margem esquerda do Rio Tejo, por toda a zona desde a foz do Rio Sever até à foz da Ribeira de
Nisa, ao longo de cerca de 24 km, integra a Rede Natura 2000 como parte do Sítio de São Mamede
que, como patente no Quadro n.º 2 - Sítios da Lista Nacional, é identificado com o código PTCON0007.
Numa fase posterior dos estudos esta análise deverá ser aprofundada em sede própria de um Estudo
de Impacte Ambiental.

Figura 3 - Área Rede Natura 2000 - Sítio de S. Mamede

4.2

DADOS TOPOGRÁFICOS

Referem-se em seguida os dados topográficos, a obter com abrangência e acuidade suficientes para a
elaboração de um estudo da natureza em questão.
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4.2.1 Cartas Militares 1/25000
Para uma análise planimétrica prevê-se a criação de um mosaico com as cartas militares da série M888
escala 1/25000 da zona em estudo, nomeadamente a carta 303 – Sarnadas do Ródão304, a carta 314
- Vila Velha de Ródão, e a carta 315 – Montalvão.
A finalidade de uma carta é permitir a visualização de uma área da superfície terrestre,
convenientemente detalhada, de forma a facilitar a sua interpretação. O recurso a cores e sinais
convencionais permite representar todos as particularidades do terreno, mesmo que não respeitados
as verdadeiras dimensão e forma, se irreconhecíveis à escala da representação gráfica.
Para tornar mais fácil a identificação dos pormenores da carta, são atribuídas cores diferentes aos
sinais convencionais. Cada cor corresponde a pormenores de determinada natureza, distinguíveis de
forma intuitiva: Preto – Aterros, desaterros, construções, toponímia, caminhos-de-ferro, outros
caminhos e divisões administrativas. Azul – Cursos e linhas de água, lagos, regiões pantanosas,
arrozais, linhas de alta tensão e a respetiva toponímia. Verde – Vegetação, bosques, pomares, vinhas
e sebes. Castanho (sépia) – Curvas de nível, vértices geodésicos e pontos cotados. Vermelho –
Estradas principais, nomes dos vértices geodésicos (toponímia) e pormenores especiais em alvenaria.

4.2.2 Fotografia Aérea
Complementarmente prevê-se a elaboração de uma base de fotografia aérea, disponível em diversas
plataformas de forma gratuita. Referem-se como exemplos GoogleEarth e Bing.

4.2.3 Modelo Digital do Terreno
Para adicionar a dimensão altimétrica à informação anteriormente adquirida considerou-se que, à
semelhança de projetos de natureza e importância idênticas, por todo o mundo, os dados topográficos
SRTM v3 poderiam ser uma boa base de trabalho no arranque de estudos de viabilidade.
A Missão SRTM - Shuttle Radar Topography Mission foi uma missão espacial concebida para obter o
modelo digital do terreno entre os paralelos 56 °S e 60 °N, de modo a poder gerar-se uma base
completa de cartas topográficas digitais terrestres. Consistiu num sistema de radar especialmente
modificado, que voou a bordo do Endeavour na missão STS-99. Para adquirir os dados de altimetria
estereoscópica, a SRTM contou com dois refletores de antenas de radar, afastados um do outro por
um braço extensor. A resolução dos dados na fonte é de 1 arco segundo (1" corresponde sensivelmente
a 30m), facultando a NASA o acesso gratuito.

20094-EV-IRV-MDJ-001-B
8

NOVA TRAVESSIA SOBRE O RIO TEJO
ESTUDO DE VIABILIDADE
INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

4.2.4 Cartografia Geológica
Para conseguir uma caracterização geológica preliminar da zona em estudo foram obtidas as cartas
geológicas 24-D - Castelo Branco e 28-B – Nisa, à escala 1/50000.
A zona em estudo insere-se na unidade estrutural do Maciço Antigo ou Hespérico, na extremidade este
da Zona Centro Ibérica portuguesa. A zona geotectónica do Maciço Antigo, enquadrada na era
geológica do Pré-Câmbrico e do Paleozoico, é constituída pelas rochas mais antigas, eruptivas e
metamórficas.
Predominam as rochas do complexo xisto-grauváquico, de idade ante-Ordovícica, intruídas por rochas
magmáticas intrusivas onde se destacam as rochas graníticas e as rochas filonianas.
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5

NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

Na elaboração deste projeto foram tidas em atenção as recomendações contidas na documentação
publicada pelo Instituto de Infraestruturas Rodoviárias (INIR), nomeadamente as disposições
normativas aplicáveis a traçado. Esta publicação permanece atual, estando disponível no sítio da
Infraestruturas de Portugal: www.imt-ip.pt; Infraestruturas Rodoviárias; Inovação Normalização;
Divulgação Técnica.
Presentes estiveram também os princípios e fundamentação teórica patentes nas publicações da antiga
JAE, nomeadamente a Norma de Traçado.
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6
6.1

METODOLOGIA
ESCOLHA DA VELOCIDADE BASE

Sendo prematuro definir desde já a classificação da nova ligação rodoviária, cremos ser razoável a sua
equiparação à categoria de Estrada Nacional. A Rede Nacional Complementar integra os Itinerários
Complementares (IC) e as Estradas Nacionais (EN). As estradas que constituem a Rede Nacional
Complementar devem assegurar o nível de serviço C, correspondente a condições de circulação
relativamente estáveis, embora com restrições quanto à velocidade e a ultrapassagens.
A velocidade efetivamente praticada pelos condutores depende de inúmeros fatores dificilmente
quantificáveis (topografia, volumes de tráfego, características dos condutores, tipo dos veículos, etc.).
No entanto, a velocidade é um parâmetro fundamental para a escolha e controlo dos elementos
geométricos do traçado, pois permite ter em consideração, de maneira racional, os critérios de
economia, segurança e comodidade, ao elaborar-se um projeto.
A velocidade base é uma velocidade arbitrada na elaboração de um projeto rodoviário, que condiciona
algumas das características geométricas da estrada. A escolha da velocidade base resulta da categoria
e da função da estrada na rede nacional, tendo em consideração condicionamentos topográficos,
ambientais e de ordem económica, os objetivos do tráfego e o nível de serviço. A velocidade base
permite selecionar a maioria das características geométricas a considerar no projeto, e
consequentemente contribui para uniformizar quer o traçado de vários dos seus elementos
componentes quer o traçado da estrada com o das outras estradas da mesma categoria.
A velocidade base é utilizada para determinar o raio mínimo em planta, a inclinação máxima dos trainéis
e o perfil transversal tipo.
Analisada a envolvente da secção em estudo, pelas características das vias que se lhe antecedem e
lhe sucedem, julgamos razoável prever uma velocidade base no intervalo 50-80 km/h. No decorrer do
estudo, em situações concretas, analisaremos se nos aproximamos mais dos limites superiores ou
inferiores desta gama de velocidades.

6.2

PERFIL TRANSVERSAL TIPO

Para um Estrada Nacional de faixa única, a Norma de Traçado propõe a consideração de vias com
largura de 3.50 m, ladeadas por bermas de 1.50 m de largura.
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Para estradas com características de velocidade base inferior a 80 km/h, com valores de tráfego
inferiores ao patamar de 300 veículos/h, a mesma norma prevê a possibilidade de redução da largura
de vias para 3.0 m.
A confirmar com rigor em fases mais desenvolvidas de projeto, nomeadamente com a elaboração de
estudos de tráfego específicos, a nossa convicção é de que nos situamos dentro das condições
descritas. Iremos assim prosseguir com a seleção de uma plataforma pavimentada com 9.0 m de
largura, correspondendo a vias com 3.0 m de largura, ladeadas por bermas de 1.50 m.

Figura 4 - Quadro XXIV das Normas de Traçado

6.3

SOLUÇÕES DE TRAÇADO

O estudo de viabilidade desta nova travessia avaliará diferentes soluções de traçado e de Ponte, face
aos constrangimentos orográficos da ocupação dos terrenos em ambas as margens, assim como
aqueles que decorrem da transposição do Rio Tejo.
Procurou-se estabelecer um equilíbrio razoável entre, por um lado, a necessidade de prever
características geométricas adequadas ao tipo de via e, por outro, a procura de soluções pouco
onerosas, e sem exigências particulares ao nível da conservação durante a fase útil de vida da obra.
De um leque mais vasto de variantes de traçado que foram ensaiadas, são selecionadas 3 soluções
para apresentação, por se considerar serem as que melhor representam as opções à escolha.
Observando de uma forma geral um conjunto de características geométricas com valores coerentes à
manutenção de velocidades base próximas do intervalo 50-80 km/h, em cada caso concreto verifica-se
uma maior proximidade à gama superior do intervalo, ou à gama inferior.
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Esta variação é observada nos equilíbrios conseguidos, em termos de raios mínimos de curvatura em
planta, e de pendentes longitudinais máximas. Nas soluções onde se permitiram pendentes mais
elevadas conseguem-se, genericamente, traçados mais encaixados nas encostas, correspondendo a
uma obra de arte de menor extensão. Correspondem também às variantes onde foi necessário escolher
raios mínimos de curvatura mais reduzidos.

6.4

AVALIAÇÃO DE CUSTOS DE OBRA

Para avaliação de custos de obra, julga-se que a estratégia adequada a um Estudo de Viabilidade
assente no apuramento de algumas quantidades globais, com as quais se possam estabelecer
paralelismos comumente validados com custos gerais conhecidos, em obras de complexidade similar.
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7

LIGAÇÕES VIÁRIAS

Apresentam-se 3 soluções viárias para a travessia do Rio Tejo entre Montalvão e Perais.

Figura 5 - Implantação das diferentes soluções de traçado

7.1

SOLUÇÃO A (COR VERMELHA)

A Solução A (cor vermelha) tem o seu início na estrada M1139, junto ao acesso à Barragem de Cedillo,
aproximadamente à cota 132. Insere de imediato um lacete à esquerda, permitindo continuar a descer
a meia encosta, mas no sentido da foz. Segue-se uma curva à direita, para permitir o cruzamento do
Rio Tejo de forma ortogonal sensivelmente à cota 115, e uma nova curva à esquerda para iniciar a
subida a meia encosta, no sentido da foz, de Leste para Oeste. Continua a subida contornando o monte
até se posicionar voltado a Leste, infletindo depois a Nordeste. A atitude no ataque à encosta permite
manter a pendente longitudinal de 6% até atingir um plateau sensivelmente à cota 250.

7.2

SOLUÇÃO B (COR AZUL)

A Solução B (cor azul) tem início na estrada M1139, cerca da cota 170. Inflete à esquerda, cruzando a
linha de água paralela à estrada, e depois à direita, orientando-se em direção ao Rio Tejo, que vem a
cruzar na perpendicular, a uma cota aproximada de 154 m. O traçado encaixa-se na linha de água a
20094-EV-IRV-MDJ-001-B
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Sudoeste do marco geodésico da Atalaia, que vem a cruzar virando à esquerda. Continua a subir a
meia encosta mantendo a pendente de 6% até alcançar o plateau próximo da cota 250.

7.3

SOLUÇÃO C (COR VERDE)

A Solução C (cor verde) tem início próximo da cota 215, acompanhando a descida com a estrada
existente. Mantém a orientação quando a M1139 roda ligeiramente à direita, e inicia uma descida mais
vincada, a cerca de 8%, de forma paralela à estrada, mas a uma cota inferior. Inflete depois à esquerda,
de forma franca, contornando uma elevação existente antes de cruzar uma linha de água mais
acentuada. Prossegue em direção a Poente, agora em descida de pendente mais suave, sempre de
forma paralela ao Rio Tejo, até sensivelmente à cota 110, logo após cruzar a Ribeira de S. Simão.
Cerca de 1 km mais à frente o traçado inflete à esquerda para logo virar à direita de forma franca para
cruzar o Rio Tejo aproximadamente à cota 115. Já sobre a margem direita do Rio Tejo o traçado
encaixa-se numa linha de água profunda, denominada Ribeirão, subindo depois à esquerda, a meia
encosta, com pendente de 8% até próximo da cota 200, nas imediações da povoação de Perais.

7.4

RESUMO DE CARACTERÍSTICS GEOMÉTRICAS

Faz-se um resumo das características observadas em cada uma das soluções apresentadas

PLANTA

Solução A

Solução B

Solução C

comprimento em curva circular
comprimento em clotóide
comprimento em reta
comprimento da reta mais longa
comprimento da reta mais curta
raio máximo
raio mínimo
raio médio ponderado
total de curvas à direita
total de curvas à esquerda
total de retas

875.408 m. 20.91%
1055.336 m. 25.21%
2256.001 m. 53.88%
506.775 m.
50.465 m.
550.000 m.
55.000 m.
155.572 m.
7
6
14

851.410 m. 30.57%
487.607 m. 17.51%
1446.478 m. 51.93%
375.242 m.
11.966 m.
300.000 m.
90.000 m.
146.872 m.
4
4
8

1210.986 m. 26.32%
1062.908 m. 23.10%
2327.960 m. 50.59%
620.662 m.
12.627 m.
300.000 m.
90.000 m.
163.603 m.
7
6
12

Figura 6 - Quadro de Características Planimétricas
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ALÇADO

Solução A

Solução B

Solução C

comprimento total
comprimento em rampa/pendente
comprimento em curva vertical
comprimento em rampa
comprimento em pendente
pendente máxima
pendente mínima
pendente média ponderada
PxL
rampa ou pendente mais curta
pendente mais longa à pendente máxima
rampa mais longa à pendente máxima
concordância côncava máxima
concordância côncava mínima
concordância convexa máxima
concordância convexa mínima
curva côncava de comprimento mínimo
curva convexa de comprimento mínimo
número total trainéis
comprimento trainel mínimo
comprimento trainel máximo
total de concordâncias côncavas
total de concordâncias convexas

4186.745 m.
2939.245 m. 70.20%
1247.500 m. 29.80%
2522.643 m. 60.25%
416.602 m. 9.95%
6.00%
0.50%
4.05%
169.719 m.
118.001 m. entre vértices
1093.908 m. pen= 6.00%
237.864 m. pen= -6.00%
3000
2000
12000
1500
45.000 m.
82.500 m.
9
28.878
1093.908
4
4

2783.687 m.
1881.187 m. 67.58%
902.500 m. 32.42%
1492.975 m. 53.63%
388.213 m. 13.95%
6.00%
0.50%
4.28%
119.173 m.
232.746 m. entre vértices
986.505 m. pen= 6.00%
245.794 m. pen= -6.00%
3000
1500
25000
4500
45.000 m.
250.000 m.
6
52.746
986.505
3
2

4601.853 m.
3812.953 m. 82.86%
788.900 m. 17.14%
1952.296 m. 42.42%
1860.657 m. 40.43%
8.00%
0.50%
4.31%
198.481 m.
88.063 m. entre vértices
923.926 m. pen= 8.00%
673.344 m. pen= -8.00%
3000
800
12000
1500
60.000 m.
90.000 m.
9
29.107
996.558
5
3

Figura 7 - Quadro de Características Altimétricas

7.5

TROÇO DE LIGAÇÃO (SOLUÇÕES A E B)

Assinala-se a consideração de um troço de ligação, a contar entre o final dos novos traçados da solução
A e da Solução B e o troço de estrada existentes mais próximo. A inclusão deste troço é necessária
para colocar em pé de igualdade todas as soluções, oferecendo uma plataforma pavimentada em todo
o seu percurso na travessia do Rio Tejo. Por se tratar de obras de pavimentação mais simples, e
introdução de pequenas retificações a um caminho já existente, entendeu-se avaliar os respetivos
custos de forma autónoma. Este acesso apresenta-se com uma extensão de 1150 m para a Solução A
e de 1330 m para a Solução B.
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8

PONTE SOBRE O RIO TEJO

Realizou-se nesta fase um estudo viabilidade das diversas travessias do rio Tejo associadas a cada
uma das alternativas de traçado. Este estudo teve como objetivo estimar os custos de construção de
cada uma das alternativas para integração na análise multicritério dos diversos traçados. O
desenvolvimento deste estudo teve como base os elementos anteriormente referidos assim como as
soluções de traçado rodoviário descritas.
Para a implantação e definição geral das diversas soluções, atenderam-se a vários condicionamentos,
em especial os de caráter rodoviário, topográfico, ambiental, hidráulico, construtivo (nomeadamente os
relativos a acessibilidades, equipamentos e prazos de execução), económico, de qualidade e
durabilidade, estético e de integração paisagística.
O principal condicionamento à definição das obras é imposto pelo traçado rodoviário nas suas
componentes em planta (diretriz), em perfil longitudinal (rasante) e em perfil transversal com a definição
do número de faixas de rodagem, vias, bermas, etc. Do ponto de vista construtivo e do funcionamento
estrutural existem, na maioria dos casos, vantagens em integrar as obras em alinhamentos retos. Neste
caso, o trabalho realizado com a equipa de traçado permitiu, na medida do possível, integrar as obras,
em qualquer uma das soluções analisadas, em alinhamentos retos. Por outro lado, garantiram-se
igualmente inclinações longitudinais e transversais no sentido de favorecer o escoamento de águas do
tabuleiro das obras, fator preponderante na minimização de anomalias ao longo do período de vida útil
da mesma. O perfil transversal tipo da via contempla uma faixa de rodagem com duas vias de 3.00 m
de largura e bermas exteriores com 1.50 m totalizando assim 9.00 m.
Da implantação dos traçados decorre a necessidade de atravessar o rio Tejo. Nas zonas em análise,
associadas a cada uma das alternativas, o rio apresenta larguras da ordem de 80.0 m a 90.0 m.
Decorrente de questões ambientais e construtivas, optou-se, nesta fase, por não considerar a
implantação de pilares no leito do rio.
Do ponto de vista hidráulico, e de acordo com informações recolhidas, a descarga máxima permitida
pela barragem de Cedillo colocará o rio tejo à cota 97.0. No contexto deste estudo garantiu-se que
todas as soluções de travessia do rio Tejo são compatíveis com esta cota. Não obstante, a solução A
coloca a nova ponte a cerca de 650 m da barragem pelo que, em fases subsequentes dos estudos,
deverão ser analisados os condicionamentos hidráulicos impostos por uma eventual descarga de
emergência.
Os restantes condicionamentos, não sendo estanques entre si, serão abordados nos pontos seguintes.
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8.1

SOLUÇÃO ESTRUTURAL

8.1.1 Aspetos Gerais
A definição das soluções estruturais das obras de arte decorre da análise de uma multiplicidade de
fatores que interagem entre si para o estabelecimento da solução mais adaptada a cada caso. As
soluções estruturais estão intrinsecamente ligadas ao vão máximo a vencer, à altura a que se
desenvolve a obra, ao processo construtivo, à integração paisagística e ainda a aspetos de exploração
e manutenção das obras.

Figura 8 – Vista geral do contexto de integração da obra (Sol. de traçado A)

No presente caso o vão máximo a vencer corresponde ao vão sobre o rio Tejo que, conforme referido,
é da ordem de 80.0 m a 90.0 m. A nova ponte desenvolver-se-á numa zona com reduzida ocupação
humana. Assim, não se tratando de uma obra muito exposta pela proximidade de aglomerados urbanos,
por transpor ou ser paralela a vias rodoviárias importantes procurou-se, essencialmente, uma solução
estruturalmente eficiente, simples e esteticamente equilibrada.
Os sistemas estruturais devem ainda cumprir os requisitos básicos de manutenção minimizando o
recurso a equipamentos cujos custos de aquisição e manutenção são elevados, como sejam aparelhos
de apoio, juntas estruturais ou aparelhos de dissipação e/ou bloqueio de movimentos. Este objetivo é
alcançável utilizando estruturas contínuas, mas compatíveis com os esforços e deslocamentos
associados ao respetivo comportamento estrutural.
O facto de se tratar de apenas uma obra, por oposição a um empreendimento com múltiplas obras
(ex: uma auto-estrada), e de se localizar numa zona relativamente isolada do país, desaconselha a
instalação de grandes estaleiros, transporte de elementos pré-fabricados de grandes dimensões ou a
20094-EV-IRV-MDJ-001-B
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instalação de meios pesados de construção. Alia-se a este facto a localização da obra numa zona
potencialmente sensível do ponto de vista ambiental.
Os tabuleiros de betão armado pré-esforçado betonado “in situ” representam a solução
tradicionalmente utilizada na maioria das obras de arte especiais para a gama de vãos em análise,
mais concretamente, a solução em caixão monocelular que apresenta como principais vantagens:
̶

Melhor desempenho estrutural, nomeadamente para a deformabilidade vertical, de torção e
transversal, para a fadiga por reduzir a flutuação de tensões e para a ação de forças
horizontais, sísmicas ou rodoviárias, por serem estruturas tubulares, mais rígidas, com maior
solidez das ligações e maior capacidade de redistribuição de esforços;
̶

Uma aparência mais agradável na face inferior, pela redução de linhas do contorno.

É imperativo, contudo que a solução estrutural seja suficientemente simples e concebida tendo em
conta os equipamentos a utilizar, permitindo:
̶

A maximização da mecanização da construção, com ciclos de reutilização de equipamento
tão curtos quanto possível;
̶

Acessibilidade para operações de inspeção e manutenção.

Neste contexto, o presente estudo da ponte sobre o rio Tejo foi elaborado com base na solução
estrutural e no processo construtivo que otimiza a combinação dos vários condicionamentos descritos,
consistindo na adoção de um tabuleiro contínuo com secção em viga-caixão de altura variável, em
betão armado pré-esforçado longitudinalmente, betonado “in situ” por avanços sucessivos. A definição
da obra, nas suas diversas variantes, possui vãos compatíveis com o aproveitamento económico deste
processo construtivo. A altimetria e geometria dos atravessamentos em causa permitem ainda que
todas as operações de construção do tabuleiro ocorram sem ocupação significativa do solo uma vez
que as estruturas utilizadas, denominadas por carrinhos de avanço, são autoportantes em todas as
fases da construção. Seguidamente apresenta-se uma imagem ilustrativa do método de construção por
avanços sucessivos.

Figura 9 – Ilustração da construção de um tabuleiro por avanços sucessivos em consola.
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Não obstante existirem variações nos condicionamentos impostos por cada uma das soluções de
traçado analisadas, considera-se que a solução apresentada se adapta a todas elas. Por outro lado,
mantendo inalterada a solução estrutural e o processo construtivo, eliminam-se variáveis na análise
dos custos de construção e na avaliação da solução final mais vantajosa. Admite-se que, em fases
subsequentes do projeto, se possam considerar outras soluções do ponto de vista estrutural e/ou
construtivo.

8.1.2 Secção Transversal
A secção transversal do tabuleiro deverá contemplar os condicionamentos da faixa de rodagem definida
pelo projeto de traçado. Por uma questão de economia, reduziram-se as bermas para 1.00 m sobre a
ponte. Deverá ainda contemplar passadiços laterais para atravessamento. Dada a localização da obra,
e falta de acesos pedonais, foram considerados passadiços com 1.00 m para atravessamentos
esporádicos de pessoas, para eventual passagem de negativos visando o atravessamento de
infraestruturas (cabos) e para operações de inspeção. Na transição entre a faixa de rodagem e os
passadiços considerou-se a instalação de um lancil e de uma guarda de segurança. Nas extremidades,
o tabuleiro é rematado por vigas de bordadura onde são igualmente instalados os guarda-corpos. No
total, o tabuleiro apresenta uma largura de 10.80 m.
Conforme referido, considerou-se um tabuleiro de altura variável. Neste estudo consideraram-se alturas
de tabuleiro com esbeltezas (L/H) da ordem de 15 junto aos apoios de continuidade e da ordem de 35
nos vão e apoios nos encontros. Estas esbeltezas são conservadoras permitindo que sejam alvo de
otimização em fazes subsequentes do projeto.
Seguidamente apresenta-se a secção tipo considerada:

Figura 10 – Secção transversal tipo do tabuleiro.
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8.1.3 Regulamentação
O desenvolvimento das fases subsequentes deverá ter em consideração a regulamentação e legislação
aplicável em vigor. Seguidamente apresentam-se as principais normas a considerar em obras de betão
armado pré-esforçado.
Normas já transpostas para NP:
NP EN 1990: 2009

Eurocódigo – Bases para o projecto de estruturas

NP EN 1991-1-1: 2009

Eurocódigo 1 – Acções em estruturas
Parte 1-1: Acções gerais
Pesos volúmicos, pesos próprios, sobrecargas em edifícios

NP EN 1991-1-3: 2009

Eurocódigo 1 – Acções em estruturas
Parte 1-3: Acções gerais
Acções da neve

NP EN 1991-1-4: 2010

Eurocódigo 1 – Acções em estruturas
Parte 1-4: Acções gerais
Acções do vento

NP EN 1991-1-5: 2009

Eurocódigo 1 – Acções em estruturas
Parte 1-5: Acções gerais
Acções térmicas

NP EN 1991-2: 2017

Eurocode 1 – Actions on structures
Part 2: Traffic loads on bridges

NP EN 1992-1-1: 2010

Eurocódigo 2 – Projecto de estruturas de betão
Parte 1-1: Regras gerais e regras para edifícios

NP EN 1992-2: 2018

Eurocode 2 – Design of concrete structures
Part 2: Concrete bridges – design and detailing rules

NP EN 1997-1: 2010

Eurocódigo 7 – Projecto geotécnico
Parte 1: Regras gerais

NP EN 1998-1: 2010

Eurocódigo 8 – Projecto de estruturas para resistência aos sismos
Parte 1: Regras gerais, acções sísmicas e regras para edifícios
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NP EN 1998-5: 2010

Eurocódigo 8 – Projecto de estruturas para resistência aos sismos
Parte 5: Fundações, estruturas de suporte e aspectos geotécnicos

Normas EN ainda não transpostas para NP
EN 1990: 2005 / A2

Eurocode – Bases of structural design amendment A1
Annex A2 – Application for bridges

EN 1991-1-6:2005

Eurocode 1 – Actions on structures
Part 1-6: General actions - Actions during execution

EN 1991-1-7:2006

Eurocode 1 – Actions on structures
Part 1-7: General actions - Accidental actions

EN 1998-2: 2005

Eurocode 8 – Design of structures for earthquake resistance
Part 2: Bridges

8.1.4 Critérios de Dimensionamento
As soluções estruturais apresentadas foram definidas de acordo com um pré-dimensionamento geral
efetuado. A larga experiência da empresa no projeto de obras de arte rodoviárias e ferroviárias permitiu
que se concebessem soluções largamente testadas e comprovadas quer do ponto de vista funcional
quer económico.

8.1.4.1 Ações
No dimensionamento das obras seguiu-se, em termos de definição, quantificação e combinação das
ações o prescrito na regulamentação anteriormente descrita optando-se, nesta fase, por não efetuar
uma transcrição exaustiva das ações e dos parâmetros de cálculo associados. Em termos gerais foram
consideradas:
̶

Ações Permanentes - Carga permanente relativa ao peso próprio do betão, aterros,
revestimentos, passeios, guarda-corpos e guardas de segurança. Foi também contabilizada
a ação do pré-esforço e o efeito diferido dos materiais, como a retração, fluência do betão e

̶

relaxação dos aços de pré-esforço.
Ações Variáveis - Sobrecargas rolantes, frenagem, força centrífuga, variações uniforme e
diferencial de temperatura, sobrecargas nos passeios e ação do vento. No caso dos encontros
consideraram-se as sobrecargas sobre o aterro, e o impulso das terras.
̶

Ação do sismo
̶

Ações associadas ao processo construtivo
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8.1.4.2 Segurança Estrutural
A verificação da segurança, a realizar com maior detalhe nas fases subsequentes, será efetuada com
base em Estados Limites. Serão considerados:
̶

Estados Limites Últimos;
̶

Estados Limites de Utilização;

Nas Obras de Arte os estados limites de utilização são, muitas vezes, condicionantes para o seu
dimensionamento. As verificações associadas incluem o estado limite de descompressão, fendilhação,
deformação vertical e tensões máximas,

8.2

MATERIAIS

Os materiais a preconizar deverão garantir, de acordo com as normas em vigor, em particular nas
normas portuguesas NP EN 206:2013+A1:2017 e NP EN 13670:2011, um período de vida útil de 100
anos, não devendo apresentar características inferiores às que seguidamente se indicam.

8.2.1 Betões
Os betões deverão ser prescritos de acordo com a regulamentação portuguesa aplicável,
nomeadamente as normas portuguesas NP EN 1992-1-1:2010 e NP EN 206:2013+A1:2017, em
articulação com as Especificações E461, E464 e E465 do LNEC.

8.2.1.1 Classe Mínima de Resistência à Compressão
Betão de regularização................................................................................................................... C16/20
Fundações ...................................................................................................................................... C30/37
Encontros........................................................................................................................................ C40/50
Pilares C40/50
Tabuleiro C40/50
Enchimento de passeios ................................................................................................... LC16/18 (D1,4)

8.2.1.2 Classe de Exposição Ambiental e Recobrimento Mínimo Nominal
Fundações ............................................................................................................................ XC2 / 50 mm
Encontros......................................................................................................................XC4+XF1 / 50 mm
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Pilares XC4+XF1 / 50 mm
Tabuleiro XC4+XF1 / 50 mm

8.2.1.3 Máxima Razão Água/Cimento e Mínima Dosagem de Cimento
Fundações ....................................................................................................................... 0,60 / 280 kg/m3
Encontros......................................................................................................................... 0,55 / 300 kg/m3
Pilares 0,55 / 300 kg/m3
Tabuleiro 0,55 / 300 kg/m3

8.2.1.4 Máximo Teor de Cloretos, Máxima Dimensão do Agregado e Classe de
Consistência
Fundações ............................................................................................................ Cl 0,40 / Dmáx 25 /  S3
Encontros.............................................................................................................. Cl 0,40 / Dmáx 25 /  S3
Pilares Cl 0,40 / Dmáx 25 /  S3
Tabuleiro Cl 0,20 / Dmáx 25 /  S3

8.2.2 Aços em Estruturas de Betão Armado e Betão Armado Pré-esforçado
Os aços a considerar deverão ser os seguintes:
Armaduras ativas em cordão ................... Y1860 S7 15,7 mm (prEN 10138-3; LNEC E453:2011)
Armaduras passivas em varão .................................................... A500 NR SD (LNEC E460:2017)

8.2.3 Outros aspetos
Os restantes equipamentos deverão respeitar as normas que os regem tendo sempre em consideração
as opções que permitam menores custos de exploração e manutenção. Do ponto de vista da Classe
de Execução prevê-se a categoria 2 para a verificação da conformidade das propriedades dos produtos
e materiais a utilizar, bem como para a inspeção da execução da obra, de acordo com o definido na
norma NP EN 13670:2011.
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8.3

VARIANTES ANALISADAS

8.3.1 Ponte sobre o Rio Tejo. Solução A
Na solução A de traçado a ponte desenvolve-se entre os pontos quilométricos 0+844.0 e 1+110.0
resultando

numa

extensão

total

de

266.0m.

A

ponte

é

constituída

por

4

vãos

de

39.0 m + 60.0 m + 90.0 m + 69.0 m. A largura das secções do tabuleiro é constante com 10.80 m, de
acordo com o definido anteriormente, e a altura varia entre 6.00 m e 2.60 m. A altura dos pilares varia
entre 20.0 m e 25.0 m.
Seguidamente apresentam-se imagens ilustrativas da solução descrita e da sua integração
paisagística.

Figura 11 – Modelação de vãos. Solução A.

Figura 12 –Vista Geral. Solução A.
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8.3.2 Ponte sobre o Rio Tejo. Solução B.
Na solução B de traçado a ponte desenvolve-se entre os pontos quilométricos 0+300.0 e 0+740.0
resultando

numa

extensão

total

de

440.0m.

A

ponte

é

constituída

por

5

vãos

de

51.0 m + 82.5 m + 97.5 m + 115.0 m + 86.0 m. A largura das secções do tabuleiro é constante com
10.80 m, de acordo com o definido anteriormente, e a altura varia entre 7.65 m e 3.20 m. A altura dos
pilares varia entre 23.0 m e 61.0 m.
Seguidamente apresentam-se imagens ilustrativas da solução descrita e da sua integração
paisagística.

Figura 13 – Modelação de vãos. Solução B.

Figura 14 –Vista Geral. Solução B.
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8.3.3 Ponte sobre o Rio Tejo. Solução C.
Na solução C de traçado a ponte desenvolve-se entre os pontos quilométricos 3+193.0 e 3+470.0
resultando numa extensão total de 277.0

m. A ponte é constituída por 3 vãos de

86.0 m + 108.0 m + 75.0 m. A largura das secções do tabuleiro é constante com 10.80 m, de acordo
com o definido anteriormente, e a altura varia entre 7.20 m e 3.10 m. A altura dos pilares varia entre
30.0 m e 34.0 m.
Seguidamente apresentam-se imagens ilustrativas da solução descrita e da sua integração
paisagística.

Figura 15 – Modelação de vãos. Solução C.

Figura 16 –Vista Geral. Solução C.
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8.4

ESTIMATIVA DE CUSTOS DA PONTE

Para efeitos de comparação das alternativas de traçado foi estimado o valor aproximado de construção
das pontes. Não obstante a fase dos estudos, considera-se ajustado um custo base unitário de
1000 €/m2 de área do tabuleiro. Este custo base unitário reflete obras desta tipologia estrutural sem
condicionamentos especiais. Apresenta-se no ponto seguinte o resumo dos custos obtidos para cada
solução.
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9

AVALIAÇÃO SUMÁRIA DE QUANTIDADES GLOBAIS

Para a elaboração de uma estimativa orçamental são consideradas algumas quantidades globais,
simultaneamente representativas do tipo de obra em questão, e possíveis de aferir numa fase preliminar
dos estudos com um relativo grau de certeza.
Com base nos valores dessas medições, e por aplicação de custos unitários validados pela experiência
em projetos idênticos, obtém-se o custo total da obra.
Quadro 1 – Parâmetros de Análise
Solução

A
B
C
Solução

A
B
C
Solução

A
B
C
Solução

A
B
C
Solução

A
B
C

Extensão total via

Area Total
Pavimento

Dedução Ponte

Pav.Viário Total

40 386
22 050
36 687

4 600
2 790
4 190

42 780
26 010
39 180

2 394
3 960
2 493

Extensão acesso

largura

Area Pavimento

1550.00
1330.00

9.00
9.00

13 950
11 970

Pav. via (€/m2)

m2

€

40.00 €
40.00 €
40.00 €

40 386
22 050
36 687

1 615 440 €
882 000 €
1 467 480 €

Pav. acesso (€/m2)

m2

€

25.00 €
25.00 €
25.00 €

13950.00
11970.00
0.00

348 750 €
299 250 €
0€

Extensão Ponte

largura Ponte

Área Tabuleiro

Custo €/m2

CustoPonte

266
440
277

10.8
10.8
10.8

2872.80
4752.00
2991.60

1 000 €
1 000 €
1 000 €

2 872 800 €
4 752 000 €
2 991 600 €
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10 CONCLUSÕES
A implantação de uma nova travessia sobre o Rio Tejo entre Montalvão e Perais poderá ser avaliada
numa ótica suprarregional. Não podemos, no entanto, perder a perspetiva de que se trata de uma
ligação apoiada num conjunto de vias existentes, em qualquer das margens.
Quadro 2 – Custos Globais
Solução

A
B
C

Via

Acesso

Ponte

Total

1 615 440 €
882 000 €
1 467 480 €

348 750 €
299 250 €
0€

2 872 800 €
4 752 000 €
2 991 600 €

4 836 990 €
5 933 250 €
4 459 080 €

Se uma obra mais extensa foi definida na solução que apresenta as melhores características
geométricas, como é o caso da Solução B, também é verdade que as características das restantes
soluções não destoam do ambiente rodoviário envolvente. A Solução A apresenta melhores
caraterísticas longitudinais, tendo a Solução C vantagem no que toca a um percurso total mais reduzido.
Na análise fundamentada nos dados disponíveis para esta fase dos estudos, as soluções A e C
apresentam-se praticamente ex aequo em termos de custos.
Lisboa, novembro 2020
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