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1 OBJECTIVO, ANTECEDENTES E ÂMBITO 

A presente Memória Descritiva e Justificativa refere-se ao Projecto de Execução de Estruturas dos Viadutos 

do Campo Grande integrados na “Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas, 

no Âmbito da Concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa - Prolongamento das Linhas 

Amarela e Verde–Viadutos do Campo-Lote 3, PROC. Nº 126/2019 - DLO/ML, ” CONTRATO 79/2020-ML. 

As novas estruturas permitirão a ligação entre as Linhas Verde e Amarela junto à Estação do Campo Grande 

do lado Poente, fechando a linha Circular (futura Linha Verde) e possibilitando uma nova ligação por viaduto 

a Telheiras (futura Linha Amarela) a Norte do viaduto da ligação atualmente existente. 

Foram desenvolvidas, para os novos viadutos, as soluções que estão de acordo com as diretivas do 

Metropolitano de Lisboa e o Programa Preliminar patenteado a Concurso de Construção. 

Pretende-se apresentar uma solução que garanta a compatibilização com os condicionamentos da 

envolvente, o cumprimento dos requisitos definidos pelo Metropolitano de Lisboa, com um grau de 

desenvolvimento do dimensionamento e análise estrutural que permita uma adequada definição e 

quantificação dos trabalhos a desenvolver para materializar a obra. 

2 ENQUADRAMENTO GERAL DAS NOVAS ESTRUTURAS 

A construção dos novos viadutos é imposta pela necessidade de materializar o fecho, a Norte, da futura Linha 

Circular, ligando junto à Estação do Campo Grande a atual linha verde, proveniente da Estação Alvalade, com 

a atual Linha Amarela, que parte desta do Campo Grande para a Estação Cidade Universitária. 

A ligação requer ao ajuste na designação das linhas e à construção de dois novos viadutos: 

 VL1 - Viaduto de Ligação 1 – Linha verde – Anel - Viaduto Sul - extensão de 157,1 m, que liga as duas 
linhas materializando uma ligação diagonal entre os Viadutos atuais (Sul e Norte) junto à Saída 
Poente da estação, fechando e integrando a futura linha circular (anel). 

 VL2 - Viaduto de Ligação 2 – Linha Amarela – “J” - Viaduto Norte - com extensão de 428.2 m (incluindo 
encontro) que substitui o viaduto atual na ligação da Estação Campo Grande a Telheiras e passa a ser 
um prolongamento da Linha Amarela. 

A nova linha circular passará a designar-se Linha Verde (NLV) e a ligação a Telheiras será a nova Linha Amarela 

(NLA). 

O viaduto existente, a Sul, que ligava a Estação Campo Grande a Telheiras será, em princípio, utilizado 

futuramente para circulação e/ou estacionamento de comboios. 
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Fig. 2.1 – Viadutos do Campo Grande – Planta Geral das Estruturas 

3 ELEMENTOS DE BASE 

Os elementos de base considerados foram: 

1. Perfil longitudinal e Directriz do Projecto de Traçado Ferroviário, da autoria da FERCONSULT e 

integrado no Programa Preliminar; 

2. Planta com cadastro das redes existentes com identificação de potenciais interferências e 

equacionamento dos necessários desvios; 

3. Memória Descritiva e Justificativa dos Trabalhos de Manutenção dos Viadutos do Campo Grande – 

Empreitada ML 678/08 – Manutenção e Reabilitação dos Viadutos do Campo Grande do Metropolitano 

de Lisboa, E.P.E. – março de 2008; 

4. “Manual de Manutenção dos Viadutos”  elaborado em 1994 pelas Empresas LUSOTECNA / 

SOFRERAIL / SOFRETU / EGF; 

5. Telas Finais do Projecto de Execução dos Viadutos do Campo Grande – Consórcio para o Projecto do 

Nó Ferroviário do Campo Grande LUSOTECNA / SOFRERAIL / SOFRETU / EGF; 

6. Telas Finais referentes ao 46.º Troço (Telheiras entre o km11+405.648 e o km 11+438.388): ML65651 

– Planta Geral e Corte, ML65654 – Laje de transição Km 44-405.648 ao km 11+409.210, Secção Tipo I A 

Km 11+409.210 ao km 11+438.388, ML65670 – Betão armado – Secção Tipo I A – Plantas e Cortes km 

11+409.130 ao Km 11+438.388, ML65671 – Betão armado – Laje de Transição e Planta de Fundação da 

Secção Tipo IA – Plantas e Cortes km 11+405.648 ao km 11+438.388; 

7. Peças desenhadas do Projecto do 44ºTroço (C. Grande – C. Universitária) - Túnel/Trincheira da Linha 

Amarela: 27551 –Muros de Suporte – Zona da Conduta da E.P.A.L, 21946 – OE – Secção Corrente 

Km27684.57 a 27789.57, 22657-H – perfil Longitudinal (parcial), 23174-A – Obra Especial (OE) sob a Av. 

Padre Cruz (km 27780.187 – km 27675.829). 

8. Telas Finais do Projecto de Execução de Fundações do Edifício sito na Estrada de Telheiras N.º 79 

(Proc.º 3218 /OB/ 1996); 

9. Relatório Final de Prospecção Geológico-Geotécnica “Campanha de reconhecimento geológico-

geotécnico do Prolongamento Rato – Cais do Sodré, do Metropolitano de Lisboa, E.P.E.” – Proc. 37917 

elaborado por Geocontrole, S.A. em Setembro de 2018. 
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10. Planta de Superfície do Projecto de Licenciamento do Terminal Rodoviário do Campo Grande 

Elaborado por Multi/TIS, Agosto 2018. 

11. Especificações Técnicas Gerais e de Estruturas – Metropolitano de Lisboa / FERCONSULT. 

Adicionalmente foram tidos em consideração as actualizações topográficas e de levantamento dos 

serviços afectados recebidas do Adjudicatário durante a fase de realização do Anteprojecto e o Relatório 

Geológico e Goetécnico de suporte ao presente Projecto de Execução, que integrou e teve em 

consideração os resultados da prospecção complementar realizada em 2021 para suporte do projecto. 

4 CONDICIONAMENTOS DE PROJECTO 

4.1 FUNCIONAIS 

As novas estruturas terão que ser construídas sem interrupção prolongada do normal funcionamento das 

atuais linhas de metro. As interrupções deverão ser as estritamente necessárias e ocorrer, sobretudo, aos 

fins de semana, o que é um condicionamento importante à escolha de soluções estruturais e dos materiais. 

Deve ainda minimizar-se qualquer interrupção ou perturbação da fruição das vias rodoviárias inferiores, com 

tráfego particularmente intenso. 

Refira-se ainda que o novo viaduto inviabilizará não só a circulação no troço terminal da Estrada de Telheiras 

que permite atualmente o acesso às garagens do edifício 79-79F (obrigando a realização de uma nova entrada 

para a cesso aos pisos de garagens do referido edifício), e também o atual esquema de circulação na zona do 

Interface do Campo Grande, nomeadamente da ciclovia existente, de forma definitiva. 

É relevante referir que a Câmara Municipal de Lisboa executou um novo Plano de Pormenor da envolvente 

ao viaduto junto à estação, tendo o Estudo Preliminar considerado estes trabalhos. Esta obra, que repõe a 

normalidade na exploração do Terminal de Autocarros e restabelecendo a Ciclovia obra, está à data 

praticamente concluída. 

4.2 FERROVIÁRIOS 

O Projecto de Traçado condicionou não só a implantação da obra, mas também o seu perfil e, em certa 

medida: 

 A forma de ligação entre tabuleiros e nas extremidades, junto aos encontros, que teve que 

compatibilizar-se com o traçado da via para permitir uma transição adequada entre vias novas e vias 

existentes; 

 O nível do P.B.V (Plano Base de Via) relativamente à cota de superfície impôs a tipologia da obra em 

viaduto, condicionando a solução estrutural adotada bem como o faseamento construtivo. 

O encaixe do traçado no espaço existente, em planta e perfil, obrigou a utilizar parâmetros limite em termos 

de inclinações e raios de curvatura não se conseguindo evitar que: 
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 Em planta, os apoios ficassem em terrenos mais convenientes em termos estruturais aproximando-

se indesejavelmente de vias e estruturas existentes nomeadamente da trincheira e túnel de ligação 

à cidade universitária, o que induz à tomada de precauções particulares; 

 Em perfil, a estrutura possa cumprir o gabarito vertical de 5 m na faixa Nascente da Avenida Padre 

Cruz mesmo que para tanto se torna-se necessário uma redução de altura de tabuleiro. 

4.3 RODOVIÁRIOS 

O gabarito vertical mínimo para a circulação rodoviária nas vias inferiores é de 5 m. O cumprimento deste 

gabarito na faixa Sul-Norte da Avenida Padre Cruz requer previsivelmente a um rebaixamento médio do piso 

em cerca de 0,30 m (crescente da berma para o separador central) o que confirmar-se na fase de Projecto 

de Execução com base no levantamento de pormenor na via inferior e no traçado planta-perfil do tabuleiro 

e tendo em consideração as inclinações transversais da via. 

Durante a construção esta via será desviada para permitir o seu reperfilamento e a construção do tabuleiro. 

Importa referir ainda a necessidade de: 

1. Preservar a integridade e funcionalidade do Novo Terminal Rodoviário imediatamente a Poente da 

Estação Campo Grande, cujo layout integra os desenhos deste Projecto – a este respeito foram 

respeitadas as geometrias das vias inferiores de acesso ao referido terminal e do traçado ferroviário 

superior, bem como o posicionamento dos pilares e a geometria do tabuleiro que constam do Programa 

Preliminar patenteado a Concurso, tendo-se verificado existir um gabarito inferior a 5 m num dos acessos. 

2. Criar um acesso alternativo à entrada da garagem no Edifício Estrada de Telheiras, 79 -79F uma vez 

que a implantação do novo encontro inviabiliza o existente. 

3. Assegurar o Acesso dos autocarros (Estrada de Telheiras) com um gabari vertical de 5 m. 

4. Demarcar áreas temporárias para os estaleiros e/ou execução da obra, prevista para executar com 

cimbre ao solo, pelo que será necessário executar os necessários desvios provisórios de trânsito; os 

desvios de circulação, indicados sumaria e esquematicamente nos desenhos do processo construtivo, 

serão objeto de Projecto autónomo. 

5. Garantir a circulação, embora condicionada, na Avenida Padre Cruz durante a execução dos 

trabalhos. 

4.4 AMBIENTAIS 

O presente Projecto foi objeto de avaliação de impacte ambiental, tendo sido desenvolvido um Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA), que identifica as medidas de minimização gerais a implementar na fase de 

construção. 

Nas fases de Projecto foram consideradas as seguintes medidas gerais: 

1) definição de áreas mínimas de intervenção necessárias à realização dos trabalhos;  

2) identificação de todas as interferências ao longo do traçado e levantamento dos respetivos; 
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3) adoção de faseamentos construtivos que promovam a realização dos trabalhos no prazo mais curto 

e que minimizem o impacto sobre a vida da comunidade e sobre o património edificado. 

Especificamente para o projecto dos viadutos, o EIA recomenda o “recobrimento do viaduto da Linha 

Amarela (VL2) entre o km 0+225 e o km final 0+422, com painéis isolantes acústicos. 

4.5 SERVIÇOS AFETADOS 

Os numerosos serviços subterrâneos existentes na zona condicionaram significativamente a implantação dos 

pilares e geometria, orientação e nível dos maciços de fundação e impuseram a necessidade de um projecto 

de desvio de serviços que faz parte de documento autónomo.  

Procurou-se manter a implantação dos pilares, sobretudo na zona entre a Av. Padre Cruz e a Estação, onde 

a densidade de serviços é maior, fazendo apenas os ajustes em planta das soluções que foram patenteadas 

a Concurso, quer de posicionamento como de orientação e altimetria dos maciços de fundação, para 

miminizar os impactos nos serviços existentes, tendo em conta o cadastro e projecto de desvio de serviços e 

os elementos existentes na envolvente. 

Estas infraestruturas serão objeto de desvios provisórios/definitivos, eventual suspensão ou integração na 

obra a executar, de modo a compatibilizar-se com o faseamento construtivo proposto. Merecem referência 

especial nos serviços existentes na envolvente: 

 O Adutor VFX/Telheiras que não é suscetível de ser desviado, procurando-se uma solução que 

assegure um adequado afastamento dos apoios para evitar qualquer interferência com esta 

infraestrutura; 

 O coletor CI1300 e galeria de aprofundamento para passagem sob o túnel do metro, que se encontra 

a grande profundidade junto ao pilar P10 e não podem por isso desviar-se, havendo necessidade de 

confirmar a sua real posição antes do início da perfuração das estacas, dispostas lateralmente ao 

coletor e galeria enterrada. 

4.6 ESTRUTURAS ADJACENTES 

A solução de Projecto tem em devida conta a necessidade de aproximar e ligar, nas zonas de extremidade, 

às estruturas existentes sem perturbar o seu funcionamento ou pôr em causa, por alguma forma, a sua 

resistência estrutural. 

Para além dos encontros e dos viadutos existentes, merecem particular atenção pela sua proximidade às 

novas estruturas: 

1. A galeria e a trincheira da linha atual, na transição para o túnel subterrâneo, que conduz à Cidade 

Universitária, que deverá ser objeto de uma análise de interação estrutura-solo, para sustentar que as 

soluções preconizadas no Projecto dos Viadutos, nomeadamente tendo em conta a implantação e cotas 

de fundação dos maciços de fundação e o espaço em relação às estruturas existentes. 
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2. O Edifício Estrada de Telheiras, 79 -79F que, na proximidade ao novo encontro do Viaduto 2 deve ser 

objeto de uma vistoria e de um Plano de Instrumentação e Observação do Edifício, para assegurar que as 

vibrações e as deformações se manterão em níveis aceitáveis. 

3. A galeria de proteção da adutora VFX/Telheiras entre os pilares P8 e P9 do Viaduto 2, que pela sua 

importância no abastecimento a Lisboa mereceu um cuidado especial na definição de vãos e implantação 

dos apoios, afastando, o mais possível, os apoios do tubo e da galeria, e tomando precauções particulares 

na construção dos elementos mais próximos. 

O tratamento destas infraestruturas é apresentado num dos capítulos seguintes da memória. 

4.7 GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS 

Foi desenvolvida uma Campanha de Prospeção Geológica/Geotécnica e elaborado um Relatório que 

contempla as obras do Viaduto de ligação 1 (VL1) e do Viaduto de ligação 2 (VL2). 

De um modo geral, face à fraca competência dos solos superficiais e à necessidade de minimizar transferência 

de esforços e assentamentos diferenciais entre as novas estruturas e as estruturas existentes, preconizam-

se soluções de fundação indireta por estacas de 1,0 m e 1,2 m de diâmetro, devidamente encastradas na 

unidade Mc5 no viaduto VL1 e Mc7 no viaduto VL2. 

As análises mais detalhadas encontram-se no Estudo Geológico e Geotécnico autónomo que deve ser 

consultado em conjunto com o presente Projecto. 

Na presente fase de Projeto de Execução as soluções de fundação foram ajustadas / confirmadas em 

conformidade com os resultados da campanha geotécnica complementar realizada. 

4.8 SEGURANÇA 

O Projecto de Execução foi desenvolvido por forma a mitigar riscos nas várias fases de construção. A 

prevenção de riscos profissionais tem uma matriz de referência baseada num conjunto de nove Princípios 

Gerais de Prevenção: 

1. Evitar os riscos.  

2. Avaliar os riscos que não possam ser evitados.  

3. Combater os riscos na origem.  

4. Adaptar o trabalho ao trabalhador.  

5. Ter em conta o estado de evolução técnica.  

6. Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso. 

7. Planificar a prevenção.  

8. Dar prioridade à prevenção coletiva em relação à individual. 

9. Dar formação e instruções adequadas aos trabalhadores. 

Estes princípios devem nortear a ação de todos os intervenientes durante todo o processo de construção. 

Assim, e sem prejuízo de outros trabalhos que a Entidade Executante, o Coordenador de Segurança em Obra 
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e a Fiscalização venham a identificar, apresenta-se nas peças desenhadas do Projecto, no desenho de Notas 

Gerais, uma lista não exaustiva de catividades que envolvem riscos especiais para a segurança e saúde dos 

trabalhadores decorrentes da execução do Projecto e as ações para a prevenção de riscos associados à 

realização dos trabalhos. 

O Projecto de Execução dá continuidade a estes princípios, aplicando, desenvolvendo e complementando o 

trabalho realizado. 

A Entidade Executante tem a responsabilidade de desenvolver o Plano de Segurança e Saúde, remetido no 

Caderno de Encargos e garantir a sua implementação na fase de execução da obra. 

4.9 ESTÉTICOS/URBANÍSTICOS 

O local de implantação destes novos viadutos é uma zona urbana de grande visibilidade com inúmeras vias 

de comunicação, um Terminal Rodoviário, a Estação do Metro Campo Grande e um Estádio de Futebol, 

interligada com áreas arborizadas, o que torna importante um adequado enquadramento paisagístico. 

Toda a área é densamente ocupada, importando que as estruturas novas a aportar à paisagem sejam 

discretas, para não a sobrecarregarem. Para além disso, os viadutos existentes irão manter-se, de um e do 

outro lado da estação, formando com ela um conjunto que importa não destruir.  

A estereotomia e a distribuição espacial das novas estruturas procuraram dar continuidade ao existente, 

repetindo formas e os volumes tanto dos tabuleiros como dos pilares e dos capitéis. 

O Espaço Urbano envolvente foi recentemente objeto de uma intervenção pela Camara Municipal de Lisboa, 

com a realização de um Novo Terminal Rodoviário e reformulação das vias de comunicação, o que tem já em 

conta estes princípios assumidos para as novas estruturas. 

4.10 COMPATIBILIDADE COM AS OUTRAS ESPECIALIDADES 

O Projecto de Estruturas é parte integrante de um Projecto Geral que abrange as restantes especialidades 

de Engenharia e são tidas em consideração no desenvolvimento do Projecto de estruturas apresentado.
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5 CRITÉRIOS GERAIS DE DIMENSIONAMENTO 

5.1 REGULAMENTO 

Dando sequência às fases anteriores do Projecto foi cumprida a regulamentação nacional em vigor ou, em 

caso de omissão ou por requisito do Dono de Obra, as normas europeias e as Normas de Projecto do 

Metropolitano de Lisboa. 

A definição das ações e dos materiais para o desenvolvimento do Projecto de Estruturas e Fundações 

cumprem os critérios de verificação de segurança aos Estados Limites Últimos e de Utilização preconizados 

nas seguintes normas: 

 NP EN 1990 (2009) – Eurocódigo: Bases para o projecto de estruturas; 

 EN 1990 Annex A2 (2002) – Eurocode: Basis of structural design – Application for bridges; 

 NP EN 1991 (2009) – Eurocódigo 1: Ações em estruturas (várias partes); 

 EN 1991-2 (2003) – 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; 

 EN 1992-2 (2005) – Design of concrete bridges – Concrete Bridges – Design and detailing rules; 

 NP EN 1993-1-1 (2010) – Eurocódigo 3: Projecto de estruturas de aço Parte 1-1: Regras gerais e regras 

para edifícios; 

 NP EN 1993-1-8 (2010) – Eurocódigo 3: Projecto de estruturas de aço Parte 1-8: Projecto de ligações; 

 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, ações sísmicas e regras para edifícios; 

 NP EN 1998-2 (2008) – Projecto de estruturas para resistência aos sismos – Parte 2: Pontes; 

 NP EN 1998-5 (2010) – Eurocódigo 8: Projecto de estruturas para resistência aos sismos – Parte 5: 

Fundações, estruturas de suporte e aspetos geotécnicos; 

 NP EN 206-1 (2008) – Betão – Parte 1: Especificação, desempenho, produção e conformidade; 

 NP EN 13670-1 (2010) – Execução de estruturas em betão – Parte 1: Regras gerais; 

 LNEC E 464 (2007) – Betões – Metodologia prescritiva para uma vida útil de projecto de 50 e de 

100 anos face às ações ambientais. 

 NP EN 1504 – Produtos e sistemas para proteção e reparação de estruturas de betão; 

 RSA – Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, 1983; 

 REBAP – Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado, 1983. 

 

Além destas normas, cumprem-se as disposições constantes do Caderno de Encargos. 
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5.2 CLASSE DE UTILIZAÇÃO DO PROJECTO 

A estrutura em estudo enquadra-se de acordo com a EN1990 na Categoria 5 de Utilização de Projecto. 

5.3 TEMPO DE VIDA ÚTIL 

De acordo com a classe de utilização - Categoria 5 - o tempo de vida útil a adotar para a nova estrutura será 

de 100 anos, com efeitos na definição dos materiais e nas disposições regulamentares e construtivas a 

preconizar. 

5.4 CLASSIFICAÇÃO DA OBRA DE ACORDO COM A SUA IMPORTÂNCIA 

Considerando que os novos Viadutos do Campo Grande são infraestrutura\s cujo colapso possui 

“consequências económicas e sociais muito importantes” é-lhe atribuída a classe de consequências CC3 

prevista no Quadro B.1 do Anexo B da NP EN 1990:2009 (EC0). 

5.5 CLASSIFICAÇÃO DO TIPO DE TERRENO 

Relativamente ao tipo de terreno considera-se, de acordo com o NP EN 1998-1 e tendo em conta os 

resultados da campanha geológica disponível, o terreno de fundação está enquadrado no Tipo C. 

5.6 CLASSE DE INSPECÇÃO 

De acordo com a norma NP EN 13670-1 – Anexo G, a estrutura em estudo enquadra-se na Classe de Inspeção 

3, para betão moldado. 

5.7 ACÇÕES 

5.7.1 Acções Permanentes 

Peso específico do betão armado…………………………………………………………………………………………………….25kN/m3 

Peso específico do betão leve no enchimento dos passeios……………………………………………………………..18kN/m3 

Peso específico do aço……………………………………………………………………………………………………………………..77kN/m3 

Cornija em betão………………………………………………………………………………………………………………………2 x 4 = 8kN/m 

Enchimento em betão………………………………………………………………………………………………………………………..38kN/m 

Via (carril + travessa) ………………………………………………………………………………………………………………………….12kN/m 

Caleira de Cabos…………………………………………………………………………………………………………………….2 x 2.5 = 5kN/m 

Ação do pré-esforço 

 Fluência 

As ações devidas à fluência são também quantificadas de acordo com o disposto no §3.1.4 e no Anexo B da 

NP EN 1992-1-1. 
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A extensão do betão 𝜀 (𝑡, 𝑡 ) no instante t devido à aplicação de uma tensão c no instante t0 é obtida por: 

𝜀 (𝑡, 𝑡 ) = 𝜑(𝑡, 𝑡 ) ×
𝜎

𝐸
 

Em que se designa 𝜑(𝑡, 𝑡 ) a função de fluência, dada por: 

𝜑(𝑡, 𝑡 ) = 𝜑 × 𝛽 (𝑡, 𝑡 ) 

 𝐸  é módulo de elasticidade tangente, que poderá ser considerado 1,05𝐸 ; 

 𝜑  é o coeficiente de fluência de referência; 

 𝛽 (𝑡, 𝑡 ) corresponde à função de evolução da fluência no tempo após o carregamento. 

O coeficiente de fluência de referência é determinado por: 

𝜑 = 𝜑 × 𝛽(𝑓 ) × 𝛽(𝑡 ) 

Em que : 

 𝜑  tem em conta a humidade relativa no coeficiente de fluência; 

 𝛽(𝑓 ) é um factor que tem em conta a influencia da resistência do betão; 

 𝛽(𝑡 ) é factor que tem em conta a influencia da idade do betão à data do carregamento. 

Por aplicação da formulação acima apresentada, conclui-se que a fluência é equivalente a um abaixamento 

uniforme de temperatura de 14.4oC. 

 Retração 

O efeito da retração é contabilizado de acordo com o disposto no §3.1.4 e no Anexo B da NP EN 1992-1-1, 

em que o valor total da extensão de retração 𝜀  é dado por: 

𝜀 = 𝜀 + 𝜀  

em que 𝜀  é a extensão de retração por secagem e 𝜀  é a extensão de retração autogéneas funções do 

tempo, da espessura equivalente, do betão e do cimento utilizado. 

Por aplicação da formulação que permite obter estas extensões, conclui-se que na secção de vão do 

tabuleiro, a ação da retração é equivalente a um abaixamento uniforme de temperatura de 

aproximadamente 23.7oC. 
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5.7.2 Acções Variáveis 

Descrevem-se abaixo as ações variáveis consideradas no Projecto. 

 Sobrecargas Ferroviária 

Comboio-tipo Metro de Lisboa 

Cargas Verticais – de acordo com o esquema abaixo 

 

Consideram-se os seguintes coeficientes parciais de redução: 0 = 0.8; 1 = 0.8; 2 = 0.6. 

O comboio tipo pode circular em ambas as vias simultaneamente, em composições de 1 veículo ou 2 veículos 

acoplados. O coeficiente dinâmico é 1.1. 

Para a análise do tabuleiro do viaduto existente que servirá para estacionamento de composições ou ser 

alternativa à circulação, foram consideradas duas situações: 

1. A situação de circulação normal com as sobrecargas e coeficientes de redução supra indicados; 

2. A situação de uso para estacionamento, utilizando a tara dos comboios, com o tabuleiro completa 

ou parcialmente preenchida consoante seja mais desfavorável, considerando-se então coeficientes 

parciais de redução unitários: 0 = 1 = 2 = 1.0. 

Força Centrífuga 

A força centrífuga deverá ser considerada quando a via está em curva. Trata-se de uma força que atua na 

direção normal ao eixo da via, 1.80 m acima do carril. 0 cálculo dessa força e apresentado na § 6.5.1 da 

EN 1991-2, e de acordo com as seguintes expressões: 

𝑄 =
×

× (𝑓 × 𝑄 )    ,    𝑞 =
×

× (𝑓 × 𝑞 ) 
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Em que: 

𝑣 – representa a velocidade máxima de Projecto [km/h] que se considerou 72 km/h; 

𝑟 – representa o raio de curvatura em planta [m]; 

𝑓 – é um factor de redução que varia entre 0,35 e 1,00, função da velocidade e do comprimento de 

influência mais desfavorável da curva onde se aplica a carga (o valor de 𝑓 esta indicado no Quadro 

6.7 da EN 1991-2); 

Qvk. e qvk representam os valores característicos das cargas verticais [kN, kN/m]. 

Admitiram-se os seguintes coeficientes parciais de redução: 0 = 0.8; 1 = 0.8; 2 = 0.6. 

 

Força de Lacete 

A força de lacete é uma força horizontal a aplicar ao nível superior dos carris, com direção perpendicular à 

via, na posição e sentido mais desfavorável e com valor característico de 100kN (§ 6.5 .2 da EN1991-2). 

Admitiram-se os seguintes coeficientes parciais de redução: 0 = 0.8; 1 = 0.8; 2 = 0.6. 

 

Força de arranque 

A força de arranque é uma força longitudinal, uniformemente distribuída ao longo do carril. Tem o valor de 

33kN/m (ou 25% do peso do comboio real) e o valor característico máximo de 1000kN (§ 6.5.3 EC1-2). 

Admitiram-se os seguintes coeficientes parciais de redução: 0 = 0.8; 1 = 0.8; 2 = 0.6. 

 

Força de Frenagem 

A força de frenagem é uma força longitudinal uniformemente distribuída ao longo do carril. Tem valor de 

20kN/m para os comboios tipo LM71, SW/0 e HSLM e 35kN/m para SW/2, com um valor total máximo de 

6000kN. Para o comboio real deve adotar-se um valor correspondente a 25% do peso (§ 6.5.3 da EN1991-2). 

Para pontes com duas ou mais vias, a força de frenagem de uma via deve ser considerada simultaneamente 

com a força de arranque da outra via (se as vias puderem ter o mesmo sentido de circulação, nesse caso, 

deve considerar-se frenagem ou arranque em ambas as vias). 

Admitiram-se os seguintes coeficientes parciais de redução: 0 = 0.8; 1 = 0.8; 2 = 0.6. 
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Consideram-se ainda a possibilidade de passagem de outros veículos listado a seguir: 

VEÍCULO SPENO “RR-18-R” 

 
Comprimento Total: 11.00 m 

Largura Total: 2.640 m 

Distância entre Eixos: 5.00 m 

Diâmetro das Rodas: 940 mm 

Número de Eixos: 2 

Carga no Eixo Motor: 17.000 kg 

Carga no Eixo Cabine: 15.000 kg 

VEÍCULO MATISA “VM 400 B” 

 
Comprimento Total: 19.240 m 

Largura Total: 2.66 m 

Distância entre Eixos: 12.700 m 

Diâmetro das Rodas: 840 mm 

Número de Eixos: 4 

Carga nos Eixos Cabine: 26.500 kg 

Carga nos Eixos Grau: 27.500 kg 

Peso Rebocável: 30000 kg 

REBOQUE “CAIXA GEISMAR R15T” 

Comprimento Total: 7.50 m 

Largura Total: 2.62 m 
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Distância entre Eixos: 4.00 m 

Diâmetro das Rodas: 760 mm 

Número de Eixos: 2 

Peso Bruto: 21.500 kg 

REBOQUE DE CARRIS EM “LORRIES” 

Comprimento Total: 16.20 m 

Largura Total: 2.62 m 

Distância entre Eixos: 9.00 m 

Número de Eixos: 2 

Peso Bruto: 20.000 kg 

 Variação de Temperatura Uniforme 

A ação da variação uniforme de temperatura é determinada de acordo com as recomendações indicadas na 

NP EN 1991-1-5. 

Tabela 5.1 – Quantificação da Acção da Variação de Temperatura Uniforme 

Zona B - Lisboa 

Tmin [ºC] 0 

Tmax [ºC] 40 

Hmin [m] 86 

Hmax [m] 90 

Tmin,H [ºC] -0.5 

Tmax,H [ºC] 39.1 

tabuleiro Tipo 3 - betão 

Te,min [ºC] -0.5 

Te,max [ºC] 39.1 

T0 [ºC] 15 

TN,con [ºC] 15.5 

TN,exp [ºC] 24.1 

Consideram-se os seguintes coeficientes parciais de redução: 0 = 0.6; 1 = 0.6; 2 = 0.5. O coeficiente de 

dilatação térmica do betão é = 1x10-5. 

 Variação de Temperatura Diferencial 

A ação da variação diferencial de temperatura é determinada de acordo com as recomendações indicadas 

na NP EN 1991-1-5. 
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Tabela 5.2 – Quantificação da Acção da Variação de Temperatura Diferencial 

Tabuleiro Tipo 3 – betão 

TM,heat [oC] 15 
TM,cool [oC] 5 

revestimento [m] 0.21 

Ksur (Tsup>Tinf) 0.5 

Ksur (Tsup<Tinf) 1.0 

Ksur TM,heat [oC] 7.5 

Ksur TM,cool [oC] 5 

Consideram-se os seguintes coeficientes parciais de redução: 0 = 0.6; 1 = 0.6; 2 = 0.5. O coeficiente de 

dilatação térmica do betão é = 1x10-5. 

 Simultaneidade das Componentes da Variação Uniforme e Diferencial de Temperatura 

Segundo a EN 1991-1-5 §6.1.5, quando as componentes da variação uniforme e diferencial de temperatura 

são consideradas em simultâneo poderá utilizar-se a seguinte combinação: 

∆𝑇 , ou ∆𝑇 , + 𝜔 ∆𝑇 , (ou ∆𝑇 , )    ou     𝜔 ∆𝑇 , ou ∆𝑇 , + ∆𝑇 , (ou ∆𝑇 , ) 

em que 𝜔 = 0.80 e 𝜔 = 0.80. 

 Acção do Vento 

Segundo a NP EN 1991-1-4, a força do vento na estrutura, nas composições circulantes e nas coberturas é a 

apresentada na tabela seguinte. 

Tabela 5.3 – Quantificação da acção do vento na estrutura, composições circulantes e nas coberturas 

Zona A 
Tipo terreno III 

situação/zona fase construção sem comboio com comboio zona coberta 
tipo a) b) b) b) 

b [m] 8.75 8.75 8.75 8.75 

dtot [m] 1.5 3.5 5.8 7.5 

b/dtot 5.83 2.50 1.51 1.17 

Coef. Força - cfx,0 1.30 1.78 2.09 2.19 

z [m] 10 10 10 10 

Coef. Exposição – ce 1.7 1.7 1.7 1.7 

vb [m/s-1] 27 27 27 27 

qb [kN/m2] 0.46 0.46 0.46 0.46 

qp [kN/m2] 0.77 0.77 0.77 0.77 
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fw [kN/m2] 1.0 1.4 1.6 1.7 

f [kN/m] 1.5 4.8 9.4 12.7 
m [kNm/m] 1.1 8.4 27.2 47.8 

5.7.3 Ação Sísmica 

 Viadutos Novos 

A ação sísmica para as novas estruturas, é quantificada através de espectros de resposta, obtidos das normas 

NP EN 1998-1 e respetivo Anexo Nacional e da norma NP EN 1998-2. 

A obra localiza-se no concelho de Lisboa que de acordo com o zonamento sísmico, definido pelo Anexo 

Nacional da norma NP EN1998-1, corresponde a uma zona sísmica 1.3 para a Acão sísmica Tipo 1 e a uma 

zona sísmica 2.3 para a Acão sísmica Tipo 2. 

 

Fig. 5.1 – Zonamento sísmico em Portugal Continental 

Face à informação geológica/geotécnica disponível considerou-se na definição dos espectros de resposta os 

parâmetros relativos a um terreno do tipo C. Com base na informação da campanha de prospeção 

complementar esta classificação foi de forma conservativa mantida. Tratando-se de uma estrutura de betão 

armado considera-se um amortecimento de 5%. 

As recomendações presentes no Cap. 2.1 da NP EN 1998-2 consideram três classes de importância para as 

pontes – I, II e III – em que a Classe III corresponde a obras essenciais à manutenção das comunicações em 

caso de sismo. No Projeto considera-se que se tratar de um viaduto de Classe de Importância II (importância 

média), como a generalidade das pontes nas estradas, autoestradas e ferrovias nacionais, a que corresponde 
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um coeficiente de importância  =1.00 para a ação Sísmica Tipo 1 e para a ação Sísmica Tipo 2. Seguiram-se 

também as demais indicações de Projeto da NP EN 1998-2 (incluindo as verificações de capacity design). 

No diagrama seguinte apresentam-se os espectros de resposta elásticos adotados para a análise sísmica. 

 

Fig. 5.2 – Espectro de resposta elástico para a ação sísmica Tipo 1 e Tipo 2 

 

De salientar ainda que, nas várias análises, se considerou uma ação sísmica a atuar em 100% na direção 

principal e 30% na direção secundária. 

A obra foi concebida e dimensionada por forma a garantir que a estrutura tenha um comportamento dúctil, 

determinando-se o coeficiente de comportamento conforme o estipulado no Quadro 4.1 da EN 1998 -2. 
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De acordo com a tabela anterior os valores máximos do coeficiente de comportamento podem ser obtidos 

para um pilar com um fuste de 5.5 m de altura são obtidos por: 

Para cada um dos módulos do novo viaduto adotaram-se os seguintes coeficientes de comportamento para 

o dimensionamento das estruturas e fundações: 

 Viaduto 1 – 1.5 na direção longitudinal e 1.5 na direção transversal; 
 Viaduto 2 – 1.5 na direção longitudinal e 1.5 na direção transversal. 

 Viadutos Existentes 

De acordo com os registos, o viaduto existente foi dimensionado à ação sísmica, na década de 80 pelo RSA, 

ainda que não sejam claros os valores das ações pseudo-estáticas consideradas na análise. Ainda pelos 

registos e pelo que pode observar-se na obra, o sismo é resistido: 

 Na direção transversal pelos pilares através da fixação do tabuleiro ao movimento transversal por 
um batente metálico guiado existente entre os 2 caixões; 

 

Fig. 5.3 – Viadutos do Campo Grande – Batente transversal guiado na Dir. Longitudinal 

 Na direção longitudinal apenas por flexão de pórticos longitudinais, constituídos por um batente, 
uma viga e dois pilares robustos, colocados na extremidade dos viadutos imediatamente a Nascente 
da Estação do Campo Grande. 

Ls h  s l ( s) q

Direcção Long. 5.5 1.8 3.06 2.7

Direcção Transv. 5.5 3 1.83 2.7
0.78
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Fig. 5.4 – Viadutos do Campo Grande – Pórticos de amarração na Dir. Longitudinal 

O coeficiente de comportamento utilizado, em ambas as direções parece ter sido 2.0. 

Na verificação apresentada da estrutura existente, complementarmente à verificação do RSA (que foi 

aferida), pretende-se assegurar uma capacidade resistente para a totalidade do esforço sísmico obtido pelo 

NP EN 1998-1 o que obriga ao reforço dos pórticos longitudinais de amarração do tabuleiro. Tratando-se de 

uma obra existente assumiu-se a estrutura tem um comportamento de ductilidade limitada quando 

solicitada para a ação sísmica da NP EN 1998-1 e, de acordo com o estipulado no Quadro 4.1 da EN 1998-2, 

adotou-se um coeficiente de comportamento de 1.5 nas duas direções – longitudinal e transversal. 

5.7.4 Acções Acidentais 

 Incêndio 

O fogo é considerado uma ação acidental, pelo que o efeito das ações em situação de incêndio, Efi,d,t, deve 

englobar as ações diretas, como as ações permanentes (Gk,) e as ações variáveis (Qk), assim como as ações 

indiretas resultantes das restrições às dilatações térmicas e o efeito da temperatura nas propriedades 

mecânicas do aço (Ad). Contudo, trata-se de uma estrutura em betão ao ar livre em que:  

 Não existem condições para se desenvolver uma temperatura elevada 
 Existem boas condições de combate ao incêndio 
 Não se colocam problemas de maior quanto a tempos e boas condições de evacuação (ambiente 

naturalmente arejado) 

Não existem razões para prescrições adicionais relacionados com o incêndio. 

5.7.5 Outras Acções 

 Impulso de Terras 

Os impulsos atuantes nas estruturas de suporte de terras são quantificados em função da situação limite em 

análise. Para o dimensionamento dos elementos de betão armado considera-se o coeficiente de impulso em 
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repouso por forma a garantir um adequado comportamento da estrutura de suporte quando submetida a 

um estado de tensão equivalente. 

No dimensionamento das estruturas considera-se um solo com peso volúmico (𝛾) igual a 20 kN/m3 e um 

ângulo de atrito (∅’) de 30°. Foi ainda considerado o acréscimo do impulso devido à ação sísmica, 

quantificado segundo as NP EN 1998-2 e NP EN 1998-5. 

Além do peso de terras, é também considerado o incremento do impulso horizontal associado ao efeito da 

sobrecarga ferroviária, com o valor de 30 kN/m2. 

 Atrito nos aparelhos de apoio móveis 

Esta ação corresponde a uma força estática equivalente na direção em que o apoio é móvel obtida pelo 

produto da reação vertical permanente pelo coeficiente de atrito estático. Assume-se um coeficiente de 

atrito estático de 5%, a confirmar com base no catálogo do Fornecedor. 

 Assentamentos diferenciais de apoios 

Esta ação corresponde ao assentamento dos apoios do tabuleiro. Consideraram-se os efeitos na 

superestrutura de um eventual assentamento diferencial de apoio de 10 mm. 

 Levantamento do tabuleiro 

Considera-se um deslocamento diferencial entre apoios consecutivos de 10 mm simulando o levantamento 

do tabuleiro para a substituição dos aparelhos de apoio instalados num pilar. 

 Faseamento construtivo 

O estudo considera todas as ações específicos referentes aos processos e faseamentos construtivos 

adotados, nomeadamente a evolução dos sistemas estáticos, ações a “tempo zero” e a “tempo infinito” e os 

efeitos diferidos da retração e fluência do betão. 

5.8 VERIFICAÇÃO DOS ESTADOS LIMITES ÚLTIMOS 

A verificação aos Estados Limites Últimos é realizada de acordo com as NP EN 1990 (2009), EN 1990 Anexo 

A2 (2002), NP EN 1992-1-1 (2010), EN1992-2 (2005), NP EN 1998-1 (2010) e NP EN 1998-2 (2008). 

A verificação da segurança em relação aos Estados Limites Últimos deve ser feita em termos de esforços com 

base na condição: 

Ed  Rd 

sendo Ed e Rd respetivamente, os valores de cálculo do esforço actante e do esforço resistente. 
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Devem considerar-se as seguintes combinações fundamentais: 

a) Combinações fundamentais, em geral: 

𝐸 = 𝛾 , 𝐺 , + 𝛾 𝑃 + 𝛾 𝑄 , + 𝛹 𝑄 ,  

Em que: 

Gk,i – esforço resultante de uma ação permanente, tomada com o seu valor característico; 

Qk,1 – esforço resultante da ação variável base tomada com o seu valor característico; 

Qk,j – esforço resultante de uma ação variável, distinta da ação de base, tomada com o seu valor 

característico; 

g,i – coeficiente de segurança relativo às ações permanentes; 

p – coeficiente de segurança relativo à ação do pré-esforço; 

q – coeficiente de segurança relativo às ações variáveis; 

0j – coeficiente de redução correspondente à ação variável de ordem 𝑗. 

Os coeficientes de segurança g,i, p e q, respetivamente para ações permanentes e variáveis, são os 

seguintes: 

Peso próprio da estrutura ..................................................................................... g = 1,35 ou 1.00 

Pré-esforço ........................................................................................................... p = 1.20 ou 0.90 

Restantes cargas permanentes ............................................................................ g = 1,35 ou 1.00 

Acções variáveis .................................................................................................... q = 1,50 ou 0.00 

Impulsos de terras ................................................................................................ g = 1,50 ou 1.00 

Consideram-se os valores  mais desfavoráveis à situação em estudo. 

b) Combinações fundamentais, no caso de a ação variável base ser a ação sísmica: 

𝐸 = 𝐺 , + 𝑃 + 𝐴 + 𝛹 , 𝑄 ,  

Em que: 

Gk,i – esforço resultante de uma ação permanente, tomada com o seu valor característico; 
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AEd – esforço resultante da ação sísmica tomada com o seu valor de projeto; 

Qk,j – esforço resultante de uma ação variável, distinta da ação de base, tomada com o seu valor 

característico; 

2,j – coeficiente parcial a considerar quando a ação variável de base é a ação sísmica; para pontes 

com tráfego normal, de acordo com a NP EN 1998-2, este valor é nulo conforme definido na EN 1990, 

Anexo A2 – Tabela A.2.9. 

Como referido e justificado em 5.7 a ação sísmica é quantificada através de espectros de resposta, 

considerando tratar-se de um viaduto de Classe de Importância II (importância média), a que corresponde 

um coeficiente de importância  = 1.00 para a ação Sísmica Tipo 1 e para a ação Sísmica Tipo 2. Seguiram-se 

também as indicações de projecto da NP EN 1998-2 (incluindo as verificações de capacity design). 

c) Combinações acidentais: 

𝐸 = 𝐺 , + 𝑃 + 𝐴 + 𝛹 , 𝑄 , 𝛹 , 𝑄 ,  

sendo Ad o esforço resultante de uma ação de acidente, tomada com o seu valor nominal. 

O resumo dos coeficientes de combinação de acções ₀, ₁ e ₂ considerados encontra-se na tabela abaixo. 

Tabela 5.4 - Coeficientes de combinação 

Acção ₀ ₁ ₂ 

Cargas Permanentes 

PP 1 1 1 
RCP 1 1 1 

Retração 1 1 1 
Fluência 1 1 1 

Sobrecargas Ferroviárias 

Metro 0.8 0.8 0.6 /0.0 a) 
Lacete 0.8 0.8 0.6 

Arranque e Frenagem 0.8 0.8 0.6 
Impulso Sobrecarga 0.8 0.8 0 

Acidente 0 0 0 
SC Passadiço 0.8 0.5 0.5 

Vento 0.75 0.5 0.5 
Temperatura Uniforme 0.6 0.6 0.5 

Temperatura Diferencial 0.6 0.6 0.5 
Ação Sísmica 0 0 0 

a) Para o caso da combinação sísmica. 
 

5.9 VERIFICAÇÃO DOS ESTADOS LIMITES DE UTILIZAÇÃO 

Em relação aos Estados Limites de Utilização, consideram-se os seguintes estados: 
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 Estado Limite de Largura de Fendas 

 Estado Limite de Deformação 

A verificação aos Estados Limites de Utilização é realizada de acordo com a NP EN1992-1-1 (2010), EN1992-2 

(2005) caracterizando a agressividade ambiental conforme indicado na norma NP EN206-1 e na especificação 

LNEC E464. 

Em relação ao Estado Limite de Largura de Fendas, a verificação da segurança é efetuada para a combinação 

frequente de ações, isto é, considerando para efeitos de verificação de tensões no tabuleiro as seguintes 

combinações de momentos fletores: 

MFreq = Mpp + Mrcp + Mpre + 1 MQ + 2 MΔT 

em que: 

 Mpp – Momentos devidos ao peso próprio; 

Mrcp – Momentos devidos às restantes cargas permanentes; 

 Mpre – Momentos devidos ao pré-esforço incluindo os efeitos hiperestáticos; 

 MQ – Momentos devidos às sobrecargas rodoviárias; 

 MΔT – Momentos devidos ao gradiente linear de temperatura entre as faces inferior e superior do 

tabuleiro. 

As larguras máximas de fendas são limitadas a 0,2 mm para elementos pré-esforçados e a 0,3 mm para 

elementos de betão armado. 

As distribuições de momentos devidas ao peso próprio e ao pré-esforço a curto prazo são as que resultam 

das sucessivas fases de execução. A longo prazo consideram-se as redistribuições viscoelásticas resultantes 

dos efeitos de fluência, retração, e da evolução do modelo estático durante as fases construtivas. 

Complementarmente, e de forma a evitar nomeadamente problemas de fendilhação e esmagamento do 

betão, impõe-se que, no tabuleiro, seja limitada a tensão de compressão máxima no betão, resultante da 

força de pré-esforço e de outras ações que actuam no momento da aplicação do pré-esforço ou da libertação 

das armaduras de pré-esforço, ao valor de 0,6 𝑓ck(t), sendo 𝑓ck(t) o valor característico da resistência à 

compressão do betão na idade t de aplicação do pré-esforço. 

No caso da tensão de compressão, para as combinações quase-permanentes, exceder o valor de 0.45 𝑓ck(t), 

deverá considerar-se o comportamento não linear da fluência. 

Paralelamente, e de acordo com o art.º 7.3 da EN1992-2, verificou-se a Descompressão nos elementos em 

betão armado pré-esforçado para a combinação quase permanente de ações: 

Mqp = Mpp + Mrcp + Mpre + 2 MQ +2 MΔT 
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Na verificação aos Estados Limites de Deformação verifica-se, de acordo com a EN1990 – Anexo A2, o limite 

máximo de 𝐿/600 para a ação isolada das sobrecargas por forma a garantir um adequado nível de conforto 

aos passageiros. 

5.10 VERIFICAÇÃO GEOTÉCNICA DAS FUNDAÇÕES 

5.10.1 Capacidade de Carga das Estacas 

Considerando as características geotécnicas enunciadas, procedeu-se a um cálculo da capacidade de carga 

das estacas de fundação, que constitui um exercício a legitimar na fase subsequente do estudo, mediante a 

realização de prospeção adicional e ensaios de confirmação dos valores indicativos agora apresentados. 

Para o efeito adotou-se a Abordagem de Cálculo 1, combinações 1, 2 e SIS/ACI (sismo/acidente) conforme 

preconizado no Eurocódigo 7, formulações que permitiram a determinação da tensão equivalente (ponta + 

atrito lateral) última e de cálculo.  

Para demonstrar que a fundação por estacas suportará a carga com adequada segurança relativamente a 

uma rotura por compressão, deve ser satisfeita, para todos os casos de carga e combinações de ações 

respeitantes a estados limites últimos, a expressão seguinte: 

𝐹 ; ≤  𝑅 ;   

Em princípio, Fc;d deverá incluir o peso próprio da estaca e Rc;d deverá incluir a pressão do terreno 

sobrejacente ao nível da base da fundação. Em que: 

𝑅 ; =  𝑅 ; +  𝑅 ; =
𝑅 ;

𝛾  𝛾 ;
+

𝑅 ;

𝛾  𝛾 ;
 

e 

𝑅 ; = 𝐴  𝑞 ;   𝑒  𝑅 ; = 𝐴 ;  𝑞 ; ;  

Sendo: 

Fc;d – Valor de cálculo da carga axial 

Rc;d – Valor de cálculo da capacidade de carga da estaca 

Rb;d – Valor de cálculo da capacidade resistência na ponta 

Rs;d – Valor de cálculo da capacidade resistência lateral 

Rb;k – Valor característico da capacidade resistência na ponta 

Rs;k – Valor característico da capacidade resistência lateral 

b – Coeficiente parcial para a capacidade resistente na ponta 

s – Coeficiente parcial para a capacidade resistente lateral 

R;d – Coeficiente parcial para a incerteza num modelo de determinação da capacidade resistente 
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Ab – Área da base da estaca 

qb;k – Valor característico da capacidade resistente na ponta, por unidade de área  

As;i – Área lateral do fuste na camada i 

qs;i;k – Valor característico da capacidade resistente lateral, por unidade de área 

 

Para demonstrar que a fundação suportará a carga de cálculo com adequada segurança relativamente a uma 

rotura por tração, deve ser satisfeita, para todos os casos de carga e combinações de ações respeitantes a 

estados limites últimos, a expressão seguinte: 

𝐹 ; ≤  𝑅 ;   

No caso de estacas solicitadas por forças axiais de tração, a capacidade resistente Rt;d é então dada por: 

𝑅 ; =  𝑅 ; =
𝑅 ;

𝛾 ; 𝛾 ;
 

Quanto aos valores dos fatores de segurança parciais a adotar, constam das tabelas seguintes. 

Tabela 5.5 – Combinações de cálculo 

Combinações de cálculo Ações Materiais Cap. Resistente 

AC1 - Comb. 1 A1 M1 R1 

AC1 - Comb. 2 A2 M1 R4 

Comb. SIS/ACI Asis Msis Rsis 

 

Tabela 5.6 – Coeficientes parciais de segurança – estacas moldadas 

Coeficientes parciais AC1 - Comb. 1 AC1 - Comb. 2 Comb. SIS/ACI 

Ações 

G Desf. 1,35 1,00 1,00 

Perm. Fav. 1,00 1,00 1,00 

Q Desf. 1,50 1,30 1,00 

Var. Fav. 0,00 0,00 0,00 

Materiais 

𝜙´ 1,00 1,00 1,10 

c' 1,00 1,00 1,10 

cu 1,00 1,00 1,15 

Resistência 

b 1,25 1,60 1,30 

s 1,00 1,30 1,15 

s,t 1,25 1,60 1,30 
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Tabela 5.7 – Coeficientes parciais de segurança – estacas executadas com trado contínuo 

Coeficientes parciais AC1 - Comb. 1 AC1 - Comb. 2 Comb. SIS/ACI 

Ações 

G Desf. 1,35 1,00 1,00 

Perm. Fav. 1,00 1,00 1,00 

Q Desf. 1,50 1,30 1,00 

Var. Fav. 0,00 0,00 0,00 

Materiais 

𝜙´ 1,00 1,00 1,10 

c' 1,00 1,00 1,10 

cu 1,00 1,00 1,15 

Resistência 

b 1,10 1,45 1,20 

s 1,00 1,30 1,15 

s,t 1,25 1,60 1,30 

 

Apresentam-se de seguida, as formulações de cálculo adotadas para o cálculo da capacidade de carga última 

e de cálculo, a partir das quais se determinou o valor de tensão para cada uma das combinações enunciadas.  

 

5.10.2 Resistência Última em Compressão Axial 

A capacidade de carga última em compressão axial, Rc,ult de uma estaca isolada calcula-se através da 

expressão: 

𝑅 , =  𝑅 +  𝑅 − 𝑊  

Em que: 

 𝑅 : capacidade de carga última por atrito lateral do fuste (kN). 
 𝑅 : capacidade de carga última por ponta (kN). 
 W: Peso da estaca desde a superfície do terreno até à cota da ponta (kN)  

Alternativamente, o peso próprio da estaca pode ser considerado como uma carga e somado à carga 
proveniente da estrutura. 

A capacidade de carga última em tração, Rt;ult de uma estaca isolada calcula-se através da expressão: 

𝑅 , =  𝑅 + 𝑊  
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Em que: 

 𝑅 : capacidade de carga última por atrito lateral do fuste (kN). 
 𝑅 : capacidade de carga última por ponta (kN). 
 W: Peso da estaca desde a superfície do terreno até à cota da ponta (kN)  

Alternativamente, o peso próprio da estaca pode ser considerado como uma carga e subtraído à carga 
proveniente da estrutura. 

O cálculo da resistência de estacas moldadas é baseado no método do LCPC. É um dos métodos mais bem 

fundamentado, pois baseia-se em resistências unitárias de ponta e lateral diretamente avaliadas em ensaios 

de carga bem instrumentados, e correlacionados com resultados de certos ensaios de campo, como o CPT 

ou o PMT (AFNOR, 2012). Para o CPT tais relações são estabelecidas com a resistência de ponta do cone, 𝑞 .  

Resistência por atrito lateral do fuste (𝑅 , ): 

𝑅 , = (𝑞  . 𝐴 )  

Em que: 

 𝑞 : Resistência unitária por atrito lateral do fuste para cada camada litológica i atravessada pela 
estaca (kN/m2). 

 𝐴 : Área do fuste interessada por cada uma das camadas litológicas i atravessadas (m²). 
 

O valor de 𝑞 ; ;  foi determinado a partir do ensaio CPT utilizando a relação seguinte:  

𝑞 ; ; = 𝛼 . 𝑓 (𝑞 (𝑧)) 

𝑓 (𝑞 ) = (𝑎 ∙ 𝑞 + 𝑏) ∙ (1 − 𝑒 ∙ ) 

em que os valores de 𝑎, 𝑏 e 𝑐 dependem do tipo de terreno, 𝑞  corresponde à resistência de ponta do cone 

obtida com o ensaio CPT e 𝛼  é um fator adimensional que depende do tipo de solo e tipo de estaca. 

Neste caso, foi admitido um valor máximo para 𝑞 ; ;  de 90 kPa. 

Resistência por ponta (Rp): 

𝑅  =  𝑞 . 𝐴  

Em que: 

𝑞  Resistência unitária de ponta (kN/m2). 

𝐴  Área axial da base da estaca (m²). 

A resistência 𝑞 ;  é determinada com base no valor de 𝑞  e 𝑘  , tal que: 

𝑞 ; = 𝑞 + 𝑘 ∙ 𝑞  
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em que q0 é pressão do terreno sobrejacente ao nível da base da fundação, 𝑘  corresponde a um fator 

adimensional dependente do tipo de estaca e da natureza de terreno e 𝑞  corresponde ao valor ponderado 

de 𝑞  em torno da ponta da estaca. 

A partir destes valores foram estimados os valores característicos, respetivamente, da capacidade resistente 

na ponta e da capacidade resistente lateral para as estacas. Após a determinação dos valores da resistência 

lateral (Rsi,k) e de ponta (Rbk), foram determinados, os valores de cálculo Rcd e Rtd para o estado limite último 

e estado limite de serviço de acordo com o Eurocódigo 7. 

Calculou-se a capacidade de carga das estacas por ponta e atrito lateral, para os vários cenários de cálculo, 

admitindo sempre um encastramento da ponta na camada resistente do substrato, na unidade Mc5 no 

viaduto VL1 e Mc7 no viaduto VL2. 

5.10.3 Estimativa de Assentamentos 

Considerando a natureza das obras a construir, que devem conectar-se com o viaduto existente, pretende-

se minimizar os assentamentos da obra nova, considerando que os viadutos existentes promoveram já a 

consolidação dos materiais sobre os quais assentam. Considerou-se por isso, no projeto das novas estacas, 

uma estimativa dos assentamentos expectáveis para as cargas de projeto, de maneira a aferir qual o 

comprimento do encastramento que garante o melhor compromisso. 

Para o efeito adotou-se o método de Poulos & Davis para o qual: 

  

Com: 

 

e 

𝐼 = 𝐼  𝑅  𝑅  𝑅  (estacas flutuantes) 

𝐼 = 𝐼  𝑅  𝑅  𝑅  (estacas de ponta) 

Ed – valor de cálculo do assentamento no topo da estaca 

Cd – valor do assentamento limite admissível pela estrutura 

P – Força axial aplicada 

I – Fator de influência 

Es – Módulo de deformabilidade do solo envolvente à estaca 

d – Diâmetro da estaca 

Io – Fator de incompressibilidade do terreno (s=0.5) 

Rk – Fator de correção devido à compressibilidade da estaca 

E  ≤ 𝐶   

𝐸 =
𝑃 𝐼

𝐸  𝑑
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Rh – Fator de correção da espessura da camada sobre o estrato rígido  

Rb – Fator de correção devido à rigidez do estrato na ponta 

R – Fator de correção devido ao coeficiente de Poisson do terreno (s) 

 

5.10.4 Tensão de Cálculo e Comprimento das Estacas 

Os estudos realizados permitiram concluir que para o viaduto VL1 se devem ter: 

 Todos os apoios assentes em estacas encastradas, na camada do substrato MC5; 

 As estacas moldadas de diâmetro 1000 e 1200 mm , ou 600 mm (realizadas com trado contínuo), 

terão uma tensão máxima de cálculo à compressão e à tração equivalente (por ponta e atrito lateral) 

que não ultrapasse os valores apresentados na tabela seguinte: 

 
Tabela 5.8 – Viaduto VL1 – Estimativa da tensão máxima de cálculo à compressão e à tração equivalente 

VL1 

Estacas 
Cota do 
topo da 
estaca 

Penetração 
Mínima 

AC1 - Comb. 1 AC1 - Comb. 2 Comb. Sísmica 

DN L eq c,d

(MPa) 
eq t,d
(MPa) 

eq c,d

(MPa) 
eq t,d
(MPa) 

eq c,d

(MPa) 
eq t,d
(MPa) (m) (m) Mc5 

VL1-P1 1,200 24,22 76,962 3 φ 6,0 2,7 4,6 2,1 5,4 2,6 

VL1-P2 1,200 20,76 77,500 5 φ 5,1 2,1 4,0 1,7 4,7 2,1 

VL1-P3 1,000 15,78 77,306 5 φ 5,2 2,1 4,0 1,6 4,7 2,0 

VL1-P4 1,000 15,88 77,889 5 φ 5,1 2,0 3,9 1,6 4,7 1,9 

VL1-ENC 1,200 16,25 79,200 3 φ 4,6 1,6 3,6 1,3 4,2 1,6 

VL1-Linteis 0,600 9.00 80,700 --- 3,5 1,9 2,7 1,5 3,1 1,8 

 

Os estudos realizados permitiram concluir que para o viaduto VL2 se devem ter: 

 Todos os apoios assentes em estacas encastradas, na camada do substrato MC7; 

 As estacas moldadas de diâmetro 1000 e 1200 mm , ou 600 mm (realizadas com trado contínuo), 

terão uma tensão máxima de cálculo à compressão e à tração equivalente (por ponta e atrito lateral) 

que não ultrapasse os valores apresentados na tabela seguinte: 
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Tabela 5.9 – Viaduto VL2 – Estimativa da tensão máxima de cálculo à compressão e à tração equivalente 

VL2 

Estacas 
Cota do 
topo da 
estaca 

Penetração 
Mínima 

AC1 - Comb. 1 AC1 - Comb. 2 Comb. Sísmica 

DN L eq c,d

(MPa) 
eq t,d
(MPa) 

eq c,d

(MPa) 
eq t,d
(MPa) 

eq c,d

(MPa) 
eq t,d
(MPa) (m) (m) Mc7 

VL2 - P1 1,20 22.20 76,68 3 φ 6,5 2,7 5,0 2,1 5,9 2,6 

VL2 - P2 1,00 22,80 77,31 3 φ 7,0 3,1 5,5 2,4 6,4 3,0 

VL2 - P3 1,00 22,60 78,00 3 φ 6,8 3,0 5,3 2,3 6,2 2,9 

VL2 - P4 1,00 22,30 78,70 3 φ 6,8 2,9 5,2 2,3 6,2 2,8 

VL2 - P5 1,20 26,50 78,50 6 φ 6,8 2,9 5,3 2,3 6,2 2,8 

VL2 - P6 1,20 26,90 79,00 6 φ 6,9 3,0 5,4 2,4 6,3 2,9 

VL2 - P7 1,20 27,00 79,70 6 φ 7,3 3,3 5,7 2,6 6,7 3,2 

VL2 - P8 1,20 28,90 80,30 6 φ 7,5 3,5 5,8 2,7 6,8 3,3 

VL2 - P9 1,20 30,70 80,00 6 φ 7,4 3,3 5,7 2,6 6,7 3,2 

VL2 - P10 1,20 30,60 83,38 3 φ 7,0 3,0 5,4 2,4 6,4 2,9 

VL2 - P11 1,20 30,80 84,00 3 φ 6,9 3,0 5,4 2,3 6,3 2,9 

VL2 - P12 1,20 26,80 82,50 3 φ 6,9 3,0 5,4 2,3 6,3 2,9 

VL2 - P13 1,20 25,60 83,00 3 φ 6,8 2,9 5,3 2,3 6,2 2,8 

VL2 - P14 1,20 21,90 80,50 3 φ 6,3 2,6 4,9 2,0 5,8 2,5 

VL2-ENC 1,20 25,86 86,60 3 φ 6,2 2,5 4,8 1,9 5,7 2,4 

VL2-Linteis 0,60 
12,00 
10,00 

80,71 --- 
4,6 
3,3 

2,2 
1,6 

3,5 
2,6 

1,7 
1,2 

4,1 
3,0 

2,1 
1,5 
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6 CONCEPÇÃO GERAL DOS VIADUTOS 

Do ponto de vista da geometria geral dos viadutos, em coerência com o Programa Preliminar e os viadutos 

existentes, são reproduzidos os pilares existentes e adota-se uma secção transversal para o tabuleiro idêntica 

à existente. As opções adotadas para Anteprojeto têm em consideração os seguintes aspetos: 

 Sistemas estruturais/comportamento aos sismos  

 Ligações às estruturas existentes  

 Aproximação às estruturas existentes 

 Faseamento construtivo 

 Solução de fundação 

6.1 SISTEMAS ESTRUTURAIS 

No que se refere aos sistemas estruturais, tem particular importância o comportamento às ações sísmicas, 

uma vez que o nível desta ação é muito elevado, ditado pelo NP EN 1998-1, acrescido pelos fatores de 

majoração impostos pela importância da estrutura e pela sua vida útil. 

Preserva-se o conceito base de conceção com estruturas com alguma flexibilidade e ductilidade, distribuindo 

a carga sísmica e procurado que a dissipação de energia aconteça por flexão de múltiplos elementos verticais 

que fixam o tabuleiro. Este conceito é diferente do conceito utilizado nos viadutos existentes, de adoção de 

um ponto fixo num único elemento, que contribuí para uma estrutura mais rígida, incrementando a ação 

sísmica e reduzindo a ductilidade da estrutura. 

No Viaduto VL2 é suprimida uma junta de dilatação, fundindo os módulos Central e Poente num único 

módulo Central. 

Para a transmissão das cargas verticais manteve-se o conceito dos viadutos existentes, com tabuleiros em 

viga contínua, descarregando nos pilares e encontros através de aparelhos de apoio, que por razões de 

durabilidade se propõem em panela, fixos ou com guiamento, alterando o conceito existente de neoprene 

cintado. 

6.1.1 Viaduto VL1 

O Viaduto de Ligação 1, entre as atuais Linhas Verde e Amarela, tem dois módulos, separados por uma junta 

de dilatação no pilar de transição VL1-PT2 que prolonga a junta de dilatação dos viadutos existente: 

 Um módulo a nascente da junta de dilatação com cerca de 30 m de comprimento e que apoia nos pilares 

VL1-P1 e VL2-PT2 e que, ligando monoliticamente ao viaduto existente, tem todos os apoios 

unidirecionais para manter o sistema estrutural original, constituindo um alargamento da estrutura do 

tabuleiro contínuo existente. Este módulo é idêntico ao do Programa Preliminar. 

 O módulo Poente com três vãos conforme previsto no Programa Preliminar. 
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Fig. 6.1 – Viaduto VL1 – Planta de implantação 

6.1.2 Viaduto VL2 

O Viaduto de Ligação 2, da (nova) Linha Amarela que ligará a Telheiras, com cerca de 350 m (sem considerar 

o comprimento do encontro), é dividido em dois módulos: 

 Um módulo Nascente com 93.5 m, de ligação ao viaduto existente, entre a estação e o encontro, na 
transição para a trincheira, com quatro pilares intermédios e um apoio de extremidade no pilar de 
transição (P5). Nos pilares são colocados apoios unidirecionais respeitando o sistema estrutural do 
viaduto existente; 

 

 

Fig. 6.2 – Viaduto VL2 – Junta entre os módulos nascente e central no pilar 5. 
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 Um módulo central com 252 m, com vãos tipo de 24 m a 30 m, mas em que sobre a Avenida Padre 
Cruz é necessário considerar um vão de 27 m, por falta de espaço vertical e horizontal a altura do 
tabuleiro tem que ser reduzida e os fustes dos pilares rodados segundo o eixo da referida avenida; 
cinco pilares terão aparelhos fixos e os restantes pilares terão apoios unidirecionais. 

 

Do ponto de vista da ação sísmica este módulo Central é independente das estruturas existentes e tem a 

fixação do tabuleiro longitudinalmente num conjunto de cinco pilares (PT5, P6, P7, P8 e P9), que irão 

transmitir a componente longitudinal da ação sísmica às fundações. Na direção transversal a ação sísmica 

será distribuída por todos os apoios, incluindo o pilar de transição e o encontro Poente. 

Nos módulos de ligação aos viadutos existentes, respeitou-se o sistema estrutural da estrutura existente, 

adotando-se em geral apoios unidirecionais nos novos pilares. 

Para simplificar o entendimento do sistema estrutural preconizado, nos alçados do projeto é indicado em 

cada alinhamento o tipo de aparelhos de neoprene em panela utilizado em cada apoio: 

 FX quando se trata de aparelhos fixos, impedindo os deslocamentos em ambas as direções; 
 UN dando a indicação que que tratam de aparelhos unidirecionais que permitem o movimento 

longitudinal, segundo o eixo do tabuleiro. 

6.2 LIGAÇÕES ÀS ESTRUTURAS EXISTENTES  

A ligação às estruturas existentes é concebida de forma a:  

 Promover ligações consistentes entre as duas estruturas, 
 Minimizar os assentamentos diferenciais entre partes da estrutura. 

No desenvolvimento do Projecto mantiveram-se as soluções de geometria exterior do tabuleiro preconizadas 

no Programa Preliminar, estendendo-se, sempre que geometricamente possível as duas nervuras aligeiradas 

em detrimento de uma única nervura a toda a largura, e procurando aligeirar as nervuras com vazamentos 

perdidos. 

A necessidade de ligação entre tabuleiros ocorre nos módulos adjacentes à estação, com geometria em 

planta aproximadamente triangular. A ligação ao nível da laje de tabuleiro tem que dar continuidade física à 

via, mas a laje do tabuleiro existente tem que se manter em funcionamento durante a obra. Assim, 

implementou-se uma solução que permite toda a construção da nova estrutura, sem interferir na laje 

existente, cuja consola será posteriormente demolida e reposta, ligando à nova estrutura, na execução de 

uma pequena banda de ligação na última etapa da construção, com interdição de circulação. A construção 

segue a seguinte sequência geral: 

 Execução das fundações dos novos pilares recorrendo a estacas 
 Construção dos novos fustes paralelos/alinhados com os existentes 
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 Execução dos capitéis para que o novo capitel que resulta do encamisamento e prolongamento do 
capitel existente (com escoramento do tabuleiro existente para poder intervir de forma segura no 
capitel construído) instalando ferrolhos e barras de pré-esforço 

 Betonagem e pré-esforço do novo tabuleiro 
 Demolição parcial da consola da laje existente e betonagem (com microbetão de presa rápida e alta 

resistência) da banda de ligação entre lajes 

A ligação estrutural entre as duas estruturas é feita, essencialmente, pelos capitéis, pré-esforçados para 

assegurar um comportamento ativo da solução. 

 

Fig. 6.3 – Esquema da ligação entre capitéis – corte transversal 

6.3 CONCEPÇÃO DOS ENCONTROS 

Quanto aos encontros, a ligação é assegurada por justaposição da nova estrutura à existente. Para garantir 

uma ligação sem assentamentos diferenciais que possam perturbar o bom funcionamento da via adjacente 

adotou-se tal como no Programa Preliminar uma ligação por ferrolhos ao nível da laje da plataforma, a 

instalar previamente na estrutura existente para ligação à nova estrutura. 

Nesta fase de Projecto de Execução são previstas soluções de estruturas de encontro semelhantes às 

existentes e que mantêm a condição de limitar/minimizar quaisquer assentamentos diferenciais entre as 

estruturas. 

Ambos os novos encontros são ligados a encontros existentes, embora, fruto da extensão necessária à 

integração das novas vias, que se prolonga por várias dezenas de metros, acabam por se justapor à via 

existente para além dos encontros, em zona de trincheira (VL1) ou com muros laterais e cofres vazados de 

pequena altura (VL2). 

A conceção de base do encontro do VL1 adota o princípio de criar um apoio ao tabuleiro através de uma viga 

de estribo assente em contrafortes apoiados num maciço com fundações indiretas, seguida de uma laje de 

plataforma apoiada em quatro alinhamentos de paredes longitudinais que formam um cofre vazado apoiado 

em estacas de pequeno diâmetro, realizadas com trado contínuo. 
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No Encontro do Viaduto VL2 realiza-se também uma estrutura vazada em que a plataforma ferroviária se 

apoia numa laje e em paredes longitudinais fundadas em estacas de pequeno diâmetro realizadas com trado 

contínuo, para melhorar a transmissão de cargas o solo subjacente. Numa zona em que a altura ao solo é 

muito reduzida será realizado um ensoleiramento que serve ao mesmo tempo de fundação ao muro de 

contenção lateral necessário. 

Fig. 6.4 – Encontro Poente do Viaduto VL2: Corte Longitudinal e Planta ao nível da fundação 

6.4 FASEAMENTOS CONSTRUTIVOS 

Em termos gerais e para minimizar a duração das perturbações junto à estação, que terão sempre alguma 

influência na operacionalidade das vias atuais, mantém-se o princípio do Programa Preliminar de forma que 

a construção siga uma sequência que deixe para o fim as ligações junto à estação, as quais serão realizadas 

já num período de interdição da circulação. Nas peças desenhadas do projeto esquematiza-se de forma 

genérica a sequência de construção e o faseamento construtivo preconizado. 
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6.5 SOLUÇÃO DE FUNDAÇÃO DAS NOVAS ESTRUTURAS 

Como regra foi seguido o definido no Programa Preliminar, sendo todas as novas estruturas fundadas em 

estacas, por razões de capacidade estrutural, mas principalmente tendo em consideração razões de bom 

comportamento em serviço, procurando minimizar-se os assentamentos diferenciais e perturbações nas 

estruturas e fundações adjacentes, transmitindo a carga a profundidades adequadas para alcançar zonas do 

maciço mais competentes. 

Foram estudadas em detalhe as fundações e introduzidas algumas alterações em relação ao previsto no 

Programa Preliminar, no número de estacas e na sua profundidade, mantendo-se sempre os objetivos acima 

referidos. 

6.6 PROTEÇÃO E LIGAÇÃO À TERRA 

A estrutura dos viadutos será devidamente ligada à terra, com ligações periodicamente espaçadas de 

equipotencial e assegurando continuidade elétrica das armaduras da laje de betão armado e dos pilares e 

encontros/muros, conforme o documento indicativo apresentado no Programa Preliminar, baseado em 

documento FERCONSULT, sendo complementado, para a especificidade da estrutura metálica, com a 

Instrução do IP/REFER referente a Retorno de Correntes de Tração, Terras e Proteção de Instalações. 
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7 DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS VIADUTOS 

Apresentam-se as soluções estruturais dos novos Viadutos do Campo Grande, seguindo as soluções 

preconizadas no Programa Preliminar e observando os elementos vinculativos do Programa de Concurso. 

7.1 VIADUTO DE LIGAÇÃO 2 – VIADUTO NORTE – LINHA AMARELA 

7.1.1 Tabuleiro 

O tabuleiro do VL2 - Viaduto Norte (Linha Amarela) é constituído por dois módulos estruturais, separados 

entre si por uma junta de dilatação localizada no pilar P5. Seguindo o sentido crescente da quilometragem, 

os módulos designam-se por: 

 Módulo Nascente - Ligação ao Viaduto Existente 
 Módulo Central 

 

Fig. 7.1 – Viaduto de Ligação 2 - Planta Geral 

 Módulo Nascente  

O módulo Nascente, de ligação ao tabuleiro existente (Tramos 1 a 3) é composto por um viaduto com 93.5 m 

de comprimento medido entre os eixos dos pilares VL2-P1 e VL2-PT5. A modelação de vãos é definida pelo 

alinhamento dos novos pilares com os pilares existentes: 

25.085 m + 24.613 m + 24.000 + 19.825 m = 93.524 m 
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Fig. 7.2 – VL2 - Módulo Nascente – Alçado 

Tendo uma largura variável, que vai reduzindo com a aproximação ao viaduto existente, este módulo tem 

duas soluções distintas: 

 Na zona com uma largura menor que 8.0 m, correspondente aos dois primeiros tramos, adota-se 
uma laje com uma nervura única.  

 No segundo e terceiro tramos, onde a secção tem já uma largura mais próxima ou idêntica à da 
secção corrente do restante viaduto, adotam-se duas nervuras aligeiradas paralelas. 

O primeiro tramo é formado por uma nervura pré-esforçada mantendo a altura constante de 1.50 m e uma 

inclinação constante para a face visível do tabuleiro – a largura da nervura varia entre 1.04 m, na zona mais 

estreita, e cerca de 4 m na zona mais larga. Para aligeirar o peso do tabuleiro e aumentar a eficiência da 

secção, recorre-se a vazamentos circulares com 1.00 m de diâmetro. 

A transição da secção nervurada para a dupla nervura é feita prolongando a zona maciça cerca de 2 m para 

cada lado do apoio sobre o pilar PT2. 

Os restantes três tramos são formados por duas nervuras com aligeiramento cilíndrico, pré-esforçadas 

longitudinalmente por cabos de 19 cordões de 15 mm, com altura constante de 1.50 m. A laje do tabuleiro, 

na zona entre almas, tem espessura de cerca 0.30 m. A secção é betonada integralmente a toda a largura 

com recurso a cofragem e cavalete ao solo. Na zona entre nervuras, a laje tem uma espessura variável entre 

0.30 m na ligação com as almas e 0.20 m no vão. 

As consolas exteriores têm em geral um comprimento de 0.80 m e espessura variável entre 0.20 m na 

extremidade e 0.30 na ligação às nervuras. 

Na banda de ligação a laje tem 0.20 m de espessura no contacto com a alma do caixão existente (igual à 

espessura da consola a demolir com repescagem das armaduras) a 0.30 m na zona de ligação à nova 

estrutura, procurando transferir o esforço de flexão e corte para a nova nervura. 

Prevê-se que a construção do tabuleiro, com cimbre ao solo, possa ser executada de forma faseada com a 

seguinte sequencia: 

 Execução faseada de toda a nova estrutura, à exceção da banda de ligação à estrutura existente; 
 Demolição da consola existente (com repescagem de armaduras) e execução da banda de ligação 

com microbetão. 
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Fig. 7.3 – Módulo Nascente – Secções Transversais no Vão e no Apoio 

 Módulo Central 

O módulo Central (Tramos 5 a 14) tem 252.09 m de comprimento medido entre os eixos dos pilares de 

transição PT5 e o Encontro Poente com a seguinte modulação de vãos: 

21 m + 2x24.0 m + 25.5 m + 16.5 m + 27.0 m + 2x 30.0 m + 28.0 m + 26.09 m = 252.09 m 

Para os tramos 5 a 9 e 11 a 14, o tabuleiro tem uma secção constante com duas nervuras de betão armado 

pré-esforçado com 1.50 m de altura. 

De modo a garantir um gabari vertical de 5 m sobre a faixa Nascente da Av. Padre Cruz, para o tramo 10, o 

tabuleiro reduz de altura, reduzindo-se a altura dos dois caixões para uma altura constante total de 1.15 m. 

Optou-se por manter a mesma inclinação dos caixões para a face visível do tabuleiro, o que conduz a uma 

largura inferior da nervura com uma largura de 1.95 m. 

Nos apoios intermédios, entre tramos, preconiza-se um diafragma maciço preenchendo e ligando as 

nervuras, para garantir um adequado fluxo de tensões entre nervuras e a secção maciça. 

Nas consolas exteriores repete-se a solução anterior – comprimento de 0.80 m ao longo de todo o tabuleiro 

e espessura variável entre 0.20 m na extremidade a 0.30 m na zona de ligação às almas. 
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Fig. 7.4 – Módulo Poente – Secções Transversais no Vão e no Apoio 

 

Fig. 7.5 – Módulo Poente – Tramo 10 
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7.1.2 Pilares e Fundações 

A ligação entre o tabuleiro e todos os pilares é sempre feita por intermédio de aparelhos de apoio em panela 

(fixos ou unidirecionais). 

No Módulo Central os pilares replicam os existentes sendo, em regra, constituídos por um fuste retangular 

maciço de 3.00 m x 1.80 m na secção de topo, sendo que o tabuleiro apoia em capitéis laterais com 1.00 m 

de espessura e 1.60 m de altura na ligação ao fuste. 

 

 

Fig. 7.6 – Pilar – Secção dos fustes e alçado 

 

Para o Módulo Nascente, o fuste dos pilares é igual aos restantes, com exceção do VL2-P1 que é constituído 

por um fuste maciço de envolvente retangular de 1.50 m x 1.55 m. O capitel é materializado por uma travessa 

que envolve o pilar existente, sendo que a travessa tem altura média de 1.90 m, um comprimento variável 

entre 9.00 m e 13.10 m, e uma largura de 2.40 m. 

 

 

Fig. 7.7 – Pilar de Ligação – Alçado 

 

Como fundação adota-se a solução de fundação indireta no Miocénico competente, utilizando em geral 

maciços de 4 estacas de 1,0 m ou 1,2 m de diâmetro. No que se refere ao caso específico dos pilares P10 e 

P11 dimensionou-se pilares com 3 estacas de 1.2 m de diâmetro inseridas numa fundação “rodada” para 

fazer face aos condicionamentos locais da presença de uma conduta adutora e do separador central da via 

rodoviária existente.   



 
 

VDCG TXD PE STR VDT 000 MD 89001 A  pág. 51/77 

Fig. 7.8 – Pilares – Maciços de estacas tipo dos pilares 

 

 

Fig. 7.9 – Pilares P10 e P11 – Maciços de estacas  

 

7.1.3 Encontro Poente do VL2 

A geometria deste encontro é definida pelo necessário encaixe no encontro existente. 

O encontro existente é constituído por uma viga de estribo fundada indiretamente através de barretas, 

seguindo-se uma laje de transição vigada, com 15 m de extensão e no seguimento a laje de plataforma 

assente no terreno. 

No tardoz do encontro construído, tanto a laje de transição como a laje da plataforma que se prolonga na 

sequência, estão assentes em paredes e  contido numa contenção por muros travados um ao outro por 

tirante em betão armado. A inserção da nova estrutura na existente faz-se já para trás da laje de transição 

existente, ao nível da laje de plataforma assente no terreno/aterro confinado. 

O novo encontro reproduz o conceito e considera um encontro constituído por um estribo fundado por 

estacas, para receber as reações do tabuleiro, prolongando-se para o seu tardoz uma laje de transição/laje 

de plataforma que a partir de dado momento apoia-se diretamente no terreno. Para assentar esta laje de 

plataforma no terreno é necessário executar um conjunto de quatro paredes longitudinais que suportam a 

laje de plataforma apoiadas em inclusões rígidas em betão simples, realizadas por trado contínuo. O encontro 
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tem uma altura máxima ao plano base da via de cerca de 4 m, integrando uma viga de estribo de largura 

1.8 m, que é fundada por 3 estacas 1.20 m de diâmetro. 

 

 

Fig. 7.10 – Encontro Poente do VL2 – Alçado Frontal, Planta ao Nível das Fundações 

 

 

Fig. 7.11 – Encontro Poente do VL2 – Alçado Frontal e corte transversal tipo 
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7.2 VIADUTO DE LIGAÇÃO 1 – VIADUTO SUL – LINHA VERDE 

A ligação entre as duas linhas existentes, que fechará a Linha Circular, é materializada por  

 Um viaduto com 74.785 m de comprimento medido entre apoios de extremidade com 2 módulos: 
o Um módulo de vão único com 22.095 m ligado ao tabuleiro existente a Nascente e 

simplesmente apoiado no pilar de transição a Poente 
o Um módulo de 3 vãos com 53.10 m repartidos por 15.709 m + 22.843 m + 14.548 m e 

separado do existente que se desenvolve entre o pilar de transição e o encontro 
 Um encontro/estribo para apoio do tabuleiro, seguido de laje de plataforma de largura variável que 

se justapõe à laje existente no tardoz dos encontros, fazendo com ele a transição para a 
trincheira/túnel com cerca de 64.5 m de extensão total 
 

 

Fig. 7.12 – Viaduto de Ligação 1 - Planta Geral 

 

Fig. 7.13 – Viaduto de Ligação 1 – Linha Verde - Alçado (vista de Norte) 
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A modulação de vãos é ditada pela necessidade implantar os pilares tendo em consideração os serviços 

afetados e a recente construção de um acesso de circulação para o terminal rodoviário. 

A largura variável do tabuleiro obriga a consideração de duas soluções distintas, preconizando-se uma 

solução idêntica à do Módulo Nascente do Viaduto de Ligação 2 - a zona de aproximação correspondente 

aos dois primeiros tramos e onde a largura é inferior a 8.0 m, é uma nervura única; nos tramos seguintes, 

onde a secção tem uma largura semelhante à secção corrente do viaduto existente, utiliza-se 

aproximadamente a solução deste, já utilizada nos módulos correntes do Viaduto VL2. 

 

Fig. 7.14 – Viaduto de Ligação 1 – Planta ao Nível do Tabuleiro  
(Tramo 1 – nervura única de largura variável, Tramos 2 a 4, dupla nervura) 

 

Assim, o primeiro tramo é materializado através de uma nervura pré-esforçada com uma altura constante 

de 1.50 m. Para aligeirar o peso do tabuleiro e aumentar a eficiência da secção, recorre-se a vazamentos 

circulares com 1.00 m de diâmetro que poderão materializar-se blocos de EPS (Poliestireno Expandido).  

A transição da secção nervurada para a dupla nervura faz-se no pilar de transição. Na banda de ligação da 

nervura à estrutura existente a laje tem 0.20 m de espessura no contacto com a alma do caixão existente 

(igual à espessura da consola a demolir com repescagem das armaduras) a 0.30 m na zona de ligação à nova 

estrutura, procurando transferir o esforço de flexão e corte para a nova nervura. 

O segundo e terceiro tramos são formados por duas nervuras aligeiradas com vazamento cilíndrico e com a 

geometria exterior igual à dos caixões existentes. A secção é integralmente betonada a toda a largura, com 

cofragem apoiada em cavalete ao solo. Na zona entre nervuras a laje tem uma espessura variável entre 

0.30 m na ligação com as almas e 0.20 m no vão. As faces das nervuras têm inclinação constante e idêntica à 

das almas das viga-caixão existentes. A consola exterior tem um comprimento constante de 0.80 m ao longo 

de todo o tabuleiro e espessura variável entre 0.20 m na extremidade e 0.30 m na ligação às almas. 

Prevê-se a construção do tabuleiro com recurso a cimbre ao solo, executada em duas fases: 



 
 

VDCG TXD PE STR VDT 000 MD 89001 A  pág. 55/77 

 Execução de toda a nova estrutura, à exceção da banda de ligação à estrutura existente 
 Demolição da consola existente (com repescagem de armaduras) e execução da banda de ligação 

com microbetão 

 

 

Fig. 7.15 – Viaduto VL1 - Secções Transversais no Vão  

 

7.2.1 Pilares e Fundações 

A ligação entre o tabuleiro e todos os pilares é sempre feita por intermédio de aparelhos de apoio em panela. 

Os pilares replicam os existentes e são, em regra, constituídos por um fuste retangular maciço de 3.00 m x 

1.80 m na secção de topo, sendo que o tabuleiro apoia em capitéis laterais com 1.00 m de espessura e 1.60 m 

de altura na ligação ao fuste. 

A exceção ocorre no VL1-P1 que é constituído por um fuste maciço de envolvente retangular de 

1.50 m x 1.55 m. A travessa é materializada por uma viga que que liga por encamisamento e barras de  

pré-esforço ao capitel existente - a travessa tem altura média de 1.90 m, um comprimento de 

aproximadamente 9.00 m e uma largura de 2.40 m. 

Os pilares são fundados por fundação indireta no Miocénico competente, com recurso a estacas de Ø1.00 m 

ou Ø1.20 m. 
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Fig. 7.16 – Pilar tipo  – Secção dos fustes e Alçado 

 

 

 

Fig. 7.17 – Pilar P1 com ligação ao pilar existente – Alçado 

7.2.2 Encontro do VL1 

A geometria do encontro é definida pela necessidade de encaixe no encontro da Linha Amarela (existente).  
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A solução para este encontro consiste num encontro vazado com o mesmo tipo de reforço de fundações 

indirectas por estacas de 0.60 m de diâmetro executadas com trado contínuo, conforme é definido para o 

Encontro Poente do Viaduto VL2. 

A estrutura frontal do encontro, onde assenta a viga de estribo, é fundada em 3 estacas Ø1.20 m. O encontro 

tem uma altura aproximadamente de 5.50 m. O espelho tem uma espessura de 0.40 m e um cachorro na 

extremidade superior de forma a garantir um adequado acondicionamento da junta de dilatação. O encontro 

é prolongado, por quatro muros de avenida que se justapõem ao encontro existente. Estes muros, com 

espessura de 0.40 m têm um desenvolvimento aproximado de 59 m, e apoiam uma laje que suporta a 

plataforma ferroviária com 0.40 m de espessura  
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Fig. 7.18 – Encontro do VL1 – Alçado Frontal com ligação ao existente e corte tipo da zona em trincheira 

 

 

Fig. 7.19 – Encontro do VL1 – Corte Longitudinal e planta de fundações 
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7.3 VIADUTO EXISTENTE 

De acordo com o Programa Preliminar, a descrição desses viadutos é feita com algum detalhe na Memória 

Descritiva e Justificativa dos Trabalhos de Manutenção dos Viadutos do Campo Grande – Empreitada ML 

678/08 – Manutenção e Reabilitação dos Viadutos do Campo Grande do Metropolitano de Lisboa, E.P.E. – 

Março de 2008; que integra os Elementos de Base deste estudo. 

Os parágrafos seguintes transcrevem de forma sucinta essa descrição, adaptando-a para ter em conta o que 

importa a este estudo. 

Os Viadutos do Campo Grande do Metropolitano de Lisboa servem de infraestrutura a 3 vias:  

 Telheiras – Alvalade (Viaduto A); 
 Campo Grande – P.M.O. II (Viaduto B); 
 Cidade Universitária – Lumiar (Viaduto C); 

O tabuleiro está subdividido em cinco estruturas independentes, interessando ao presente estudo apenas os 

módulos a Poente da Estação, onde ligam os novos viadutos: 

 Viaduto A – entre os apoios D3 a A14; 
 Viaduto C – entre os apoios C1 (lado Trincheira) a C5 (lado Estação). 

O Viaduto A é composto por um tabuleiro com 14 tramos D3 a A12 fixo na secção A12 e um tabuleiro com 

19 tramos A12 a A31 fixo na secção A22. A modelação dos vãos entre os apoios D3 a A10 é: 

21.00 + 26.00 + 23.00 + 21.00 + 26.50 + 28.00 + 28.00 + 2 x 24.50 + 22.00 + 

+ 29.50 + 28.50 +26.50 + 24.15 = 349.45 m 

Os vãos de A12 a A31 são: 

21.727 + 22.10 +2 x 16.25 + 26.00 +2 x 16.25 + 19.50 + 25.00 + 2 x 22.50 + 

+ 25.00 + 26.50 + 25.50 + 2 x 20.75 + 27.00 + 24.00 + 20.50 = 414.827 m 

O viaduto C é composto por um tabuleiro com 21 tramos C1 a C22 fixo na secção C13, com um comprimento 

total de 465.50 m. A modelação do viaduto é a seguinte: 

20.25 + 2 x 25.00 + 22.00 + 2 x 16.25 + 26.00 + 2 x 16.25 +19.25 + 25.00 + 

+ 2 x 22.50 + 2 x 25.00 + 27.00 +2 x 22.50 + 2 x 25.00 + 21.50 = 465.50 m 

Estas estruturas interligam-se, sendo os eixos A21, A22 e A23 coincidentes com os eixos C12, C13 e C14. 

Nesta zona, a laje do tabuleiro constitui uma plataforma contínua. 

Na direção longitudinal cada uma destas estruturas está fixa nos alinhamentos indicados anteriormente. 

Todos os outros apoios são móveis na direção longitudinal. Na direção transversal, os movimentos entre o 

tabuleiro e os pilares são impedidos pelo sistema de guiamento longitudinal. 
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A estação do Campo Grande integra os alinhamentos C5 a C10 e A14 a A19, contudo a estrutura do viaduto 

é independente da estrutura interna adotada para a estação. 

O tabuleiro é em geral constituído por 2 vigas caixão, uma sob cada via, unidas por uma laje e, em alguns 

eixos de apoio, por carlingas transversais. Cada viga caixão dispõe de 2 aparelhos de apoio, para transmissão 

das reações verticais e um guiamento longitudinal metálico localizado no eixo das vigas para absorção dos 

esforços horizontais na direção transversal. Os aparelhos de apoio são constituídos por placas de neoprene 

cintado, sendo o deslizamento realizado entre uma placa de aço inox e uma placa de teflon (PTFE).  

As vigas caixão do tabuleiro têm 1.50 m de altura, uma largura na face inferior de 1.80 m e uma distância 

entre eixos de 4.00 m, a que corresponde uma largura total do tabuleiro de 8.30 m na secção corrente. As 

almas do caixão variam de 0.30 m a 0.40 m de espessura. Os banzos inferiores têm espessura variável de 

0.15 m a 0.30 m e a espessura dos banzos superiores varia entre 0.20 m a 0.30 m. 

Os pilares são em geral do tipo retangular modificado inscritos num retângulo com 3.00x1.40 m² e com 

capitéis transversais totalizando uma largura no topo de 5.80 m (e uma espessura de 1.00 m) para dar apoio 

às vigas caixão. A altura dos pilares é variável (sempre inferior a 10 m) e o fuste é de espessura variável em 

altura. 

As fundações dos pilares são, de uma forma geral, materializadas por duas barretas com 0.40 m de espessura 

e 3.0 m de comprimento afastadas 1.3 m entre si, sendo o maciço de encabeçamento de envolvente 

retangular com 3.0 m de largura e 2.2 m comprimento com 1.3 m de altura.
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Fig. 7.20 – Viadutos existentes A e C (a Poente da Estação) – Planta Geral esquemática   [Retirada do projecto para a Empreitada ML 678/08 – 
Manutenção e Reabilitação dos Viadutos do Campo Grande do Metropolitano de Lisboa, E.P.E. – Março de 2008] 
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Fig. 7.21 – Viadutos existentes A, B e C (a Nascente da Estação) – Planta Geral esquemática [Retirada do projecto para a Empreitada ML 678/08 
– Manutenção e Reabilitação dos Viadutos do Campo Grande do Metropolitano de Lisboa, E.P.E. – Março de 2008] 

 

 



 

 
 

VDCG TXD PE STR VDT 000 MD 0001 0  pág. 63/77 

8 ESTRUTURAS E SERVIÇOS ADJACENTES À OBRA – SOLUÇÕES DE PROJECTO 

No Capítulo dos condicionamentos listam-se e referem-se de forma sumária as estruturas existentes que, 

pela sua importância e proximidade da obra, merecem destaque particular no Projeto de Execução e na fase 

de obra, a saber: 

1. A galeria e trincheira da linha atual na transição para o túnel subterrâneo que conduz à Cidade 

Universitária; 

2. O Edifício Estrada de Telheiras, 79 -79F; 

3. A adutora VFX/Telheiras existente entre os pilares P8 e P9; 

4. Coletor CI 1300 no alinhamento do pilar P10. 

8.1 GALERIA E TRINCHEIRA DO TÚNEL DE LIGAÇÃO À CIDADE UNIVERSITÁRIA 

Os condicionamentos ao traçado não permitem uma aproximação não desejável à galeria e trincheira da 

linha atual, na transição para o túnel subterrâneo que conduz à Cidade Universitária. 

No Programa Preliminar é patente a consideração do impacto desta aproximação à galeria e trincheira 

existentes, tendo sido concebidas e adotadas uma série de precauções visando o menor impacto possível 

nestas estruturas devido à presença da nova estrutura do viaduto, em particular o impacto das fundações 

deste. O problema desta aproximação destes pilares foi então tido em conta aos seguintes níveis: 

1. Na conceção da estrutura, preconizando que: 

o Um reposicionamento dos pilares que minimize as proximidades com as estruturas 

existentes, nomeadamente da galeria enterrada; 

o Os maciços de fundação junto da galeria fiquem superficiais, ao nível da sua cobertura, 

evitando-se escavações profundas junto à Av. Padre Cruz e futuros impulsos adicionais do 

bloco no vão das paredes da galeria existentes enterradas 

o Os maciços de fundação próximos da trincheira se fundem ao nível da soleira desta, também 

para evitar impulsos adicionais nas paredes 

o Se utilize maciços de estacas relativamente compactos para distanciar as fundações das 

estruturas existentes de estacas sobredimensionado minimizando assentamentos verticais 

e assegurando uma grande resistência aos movimentos horizontais ao bloco de fundação 

para não induzir esforços no existente 

2. No faseamento construtivo deve ser avaliado o interesse em que:  

o As estacas sejam executadas com tubo moldador e escavações para os maciços de fundação 

ao abrigo de contenções provisórias, quando necessário, para minimizar desconfinamentos. 



 

 
 

VDCG TXD PE STR VDT 000 MD 0001 0  pág. 64/77 

3. Na fase definitiva preconizando  

o O preenchimento do espaço entre esta e o bloco com uma camada vertical de material 

compressível (aglomerado negro de cortiça com espessura total mínima de 10 cm) que 

minimize os efeitos de possíveis deslocamentos horizontais na estrutura existente. 

o  

 

Fig. 8.1– Planta da zona da galeria existente e do coletor com localização dos cortes 

 Fig. 8.2 – Esquema da proteção da trincheira no Pilar VL2-P9 

  Fig. 8.3 – Entivação do solo na zona do Pilar VL2-P11  



 

 
 

VDCG TXD PE STR VDT 000 MD 0001 0  pág. 65/77 

8.2 EDIFÍCIO 79-79F EM TELHEIRAS – TORRE VICENTINA 

O encontro Poente do novo viaduto de ligação a Telheiras tem forçosamente que encaixar-se entre o 

encontro existente e o Edifício 79-79F (Fig. 8.4), inviabilizando a circulação do troço final da Estrada de 

Telheiras e o acesso às garagens do edifício, que terá que ser restabelecido no âmbito desta empreitada. 

 

 

Fig. 8.4 – Planta – Encontro Poente e Edifício 79- 79F 

 

Fig. 8.5 - Edifício 79- 79F – Planta de fundações 

O edifício tem uma cave e 13 pisos elevados estando fundado sobre estacas e microestacas. Esta 

aproximação, obriga à tomada de cuidados particulares tendo sido preconizado: 
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 Uma vistoria ao prédio, identificando e registando eventuais danos anteriores 
 A avaliação da necessidade de um eventual reforço, provisório ou definitivo, em consequência dessa 

vistoria 
 A elaboração de um Plano de Instrumentação e Observação do Edifício, para assegurar que as 

vibrações e as deformações se manterão em níveis aceitáveis 

8.3 ADUTORA VFX/TELHEIRAS 

A adutora VFX/Telheiras é uma infraestrutura importante que passa sob a trincheira do túnel de acesso á 

Cidade Universitária ao abrigo de uma galeria de proteção em betão armado.  

Os novos pilares do viaduto estão implantados para que a infraestrutura fique a uma distância segura da 

conduta e o posicionamento das estacas é ajustado por reposição do maciços de fundação adjacentes, para 

as afastar da galeria, o que não impede que a obra seja feita com todos os cuidados para evitar qualquer 

interferência. Serão seguidos procedimentos adequados para assegurar a execução em segurança das 

fundações. 

 

 

Fig. 8.6– Planta de Localização da adutora VFX/Telheiras e do colector da Av. Padre Cruz 

8.4 COLECTOR DA AV. PADRE CRUZ 

No alinhamento do novo pilar VL2-P10, na lateral da Avenida Padre Cruz, existe um coletor com 1300 mm de 

diâmetro cuja profundidade complica/impede o seu desvio definitivo.  
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Durante o desenvolvimento do Anteprojecto, foi detectada a existência de uma galeria em profundidade 

com dimensões muito superiores que apenas o colector identificado no Programa Preliminar. Esta galeria 

obrigou a rever a localização do pilar P10 e a consequente nova modelação de vãos nesta zona do viaduto 

VL2. 

A dificuldade de implantação do referido apoio foi ultrapassado desviando o maciço de fundação do pilar 

P10 com três estacas para o localizar lateralmente ao colector e à galeria enterrada. 

Contudo, a posição definitiva do pilar deve ser confirmada no âmbito dos trabalhos de 

preparação/perfuração de obra, que devem ser antecedidos pela confirmação da real posição das estruturas 

enterradas existentes.    
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9 MATERIAIS ESTRUTURAIS 

Os materiais adotados no Projecto correspondem aos que foram preconizados no Programa Preliminar, onde 

foi tida em consideração a exigência de durabilidade para uma vida útil de 100 anos. 

Indicam-se abaixo as classes de resistência e de exposição (agressividade do ambiente) consideradas, os 

recobrimentos a adotar, a classe de teor de cloretos, a máxima dimensão do agregado, a classe de 

abaixamento do betão e os tipos de aço a considerar. A execução das estruturas deve cumprir o prescrito na 

norma NP EN13670-1. 

9.1 BETÃO 

O betão é definido de acordo com as normas NP EN 1992-1-1 (2010), NP EN 206-1 (2007) e especificação 

LNEC E464 (2007). 

O seu fabrico e aplicação em obra devem cumprir o estipulado nas Especificações Técnicas. 

9.1.1 Classes Mínimas de Resistência  

Tabuleiro e Fustes de Pilares .......................................................................................... C40/50 

Fundações, Estacas, Elevação de Encontros e Lajes de Transição ................................. C30/37 

Betão de Regularização .................................................................................................. C16/20 

Enchimento de Passeios ................................................................  (Betão de agregados leves) 

9.1.2 Classe de Exposição / Recobrimentos Nominais 

Tabuleiro, Pilares, Encontros e Paramento de Muros ............................................. XC4/50 mm 

Fundações ................................................................................................................ XC2/50 mm 

Estacas em Fundações ............................................................................................. XC2/75 mm 

Lajes de Transição.................................................................................................... XC2/50 mm 

9.1.3 Teor Máximo de Cloretos/Classe de Consistência/Diâmetro Máximo do Inerte 

Tabuleiro e Pilares ........................................................................... cl0.2 / ≥ S3 / Dmáx = 22 mm 

Fundações, Estacas, Muros, Encontros e Lajes de Transição .......... cl0.4 / ≥ S3 / Dmáx = 25 mm 

9.1.4 Classe de Inspeção 

Considera-se para esta obra uma Classe de Inspeção 3, de acordo com a norma NP EN 13670-1 (2010). 
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9.2 MICROBETÃO 

O microbetão será aplicado em: 

a) Blocos de ancoragem de cabos ou barras de pré-esforço; 

b) Encamisamento de elementos existentes de betão armado; 

c) Ligação entre elementos estruturais. 

O seu fabrico e aplicação em obra devem cumprir o estipulado nas Especificações Técnicas. As características 

exigidas para o microbetão dependem da função estrutural do elemento em que é incorporado, da espessura 

a aplicar e do tempo disponível para a cura antes, da sua entrada em funcionamento. 

A tabela seguinte resume os principais requisitos a cumprir pelo microbetão tendo já em conta as diferentes 

aplicações supra indicadas 

Tabela 9.1 – Requisitos do microbetão 

Espessura a aplicar [mm] 100-500 

Dim. Máx. Agregado [mm] 16 

Resistência à Flexo-tração (EN196-1) [MPa] ≥5 

Resistência à Compressão [MPa]:  

24 horas ≥40 

7 dias ≥50 

28 dias ≥60 

100 dias ≥70 

Módulo de Elasticidade [GPa]:  

24 horas ≥25 

28 dias >30 

9.3 AÇO EM ARMADURAS PASSIVAS E PRÉ-ESFORÇO 

Armaduras passivas ......................................................................... A500 NR SD (E460-2010) 

Armaduras Ativas em cordão ............................ Y1860 S7 (nom) (prEN 10138-3; E 453-2002) 

Armaduras Ativas em Barra ........................................... Y1050 H (prEN 10138-4; E459-2012) 
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9.4 AÇO ESTRUTURAL 

De uma forma geral os materiais a aplicar no fabrico das peças metálicas (guarda-corpos, suportes e 

cobertura) são os seguintes: 

 Nas barras, chapas e em perfis: aço S275 JR, segundo a norma EN 10025-2/EN 10027-1. 

 Em tubos: aço S275 JOH segundo a norma EN 10210. 

Admite-se a possibilidade de utilização em elementos secundários de tubos de aço S275 JRH segundo a 

norma EN 10219. O esquema de pintura / proteção anticorrosiva a aplicar decorre da Classe de Corrosividade 

C4, segundo a Norma NP EN ISO 12449. 

As superfícies roscadas dos parafusos e pernos, que ficam expostas, as porcas e as anilhas serão escovadas 

vigorosamente, com escova de aço, após a montagem, sendo depois aplicada uma demão de primário 

universal formulado numa combinação de resinas sintéticas especiais e pigmentos anticorrosivos de fosfato 

de zinco, com uma espessura de 40 mícron. O acabamento será feito com as mesmas demãos de tinta usadas 

na restante estrutura. 

Após a execução as soldaduras no local da montagem serão escovadas ao grau ST3 as zonas afetadas pelas 

mesmas e aplicada uma demão de primário de epóxi de alumínio com as características adequadas para 

recobrimento de zonas escovadas. O restante esquema de proteção anticorrosivo é o mesmo das outras 

áreas. 

Concluída a pintura serão vedadas com mástique de silicone as juntas que se afigurem necessárias, nas 

periferias das cobre-juntas das ligações aparafusadas. 
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10  FASEAMENTO E PROCESSO CONSTRUTIVO 

10.1 MACROFASEAMENTO 

A construção das estruturas deve ser precedida de: 

a. Desvio de serviços ou de caixas de visita, cumprindo o projecto existente para o efeito 

b. Campanha de prospeção geotécnica complementar 

c. Projetos de preparação de obra para as várias fases nomeadamente desvios de trânsito suspensão 

provisória de serviços não desviados, monitorização e instrumentação de estruturas existentes 

d. Notas Técnicas de cimbres, entivações escoramentos e demais estruturas auxiliares 

e. Implementação do Plano de Monitorização das Estruturas Existentes 

f. Trabalhos de implementação de todos os demais projetos complementares 

Quando a estrutura a construir se aproxima duma estrutura existente, , e se se justificar, será fundamental 

promover atempadamente, as medidas cautelares preconizadas a nível estrutural e implementar o Plano de 

Monitorização/Instrumentação da estrutura existente. 

Preconiza-se, pelas razões indicadas anteriormente, que a construção evolua numa sequência, que deixe 

para o fim as ligações junto à estação minimizando a duração das perturbações na operacionalidade das vias 

existentes. A construção iniciar-se-ia próximo do módulo central, na Av. Padre Cruz, e evoluiria para Nascente 

e Poente, permitindo várias frentes de trabalho. 

Em cada módulo do viaduto admite-se uma construção feita em moldes tradicionais, com recurso a cimbre 

ao solo e betonagem e pré-esforço tramo a tramo. Nos módulos intermédios, entre juntas de dilatação, a 

sequência poderá ser: 

1. Execução das estacas 

2. Escavação para os blocos de fundação, ao abrigo de entivações, quando necessário 

3. Construção dos blocos, fustes e capitéis 

4. Montagem dos aparelhos de apoio 

5. Execução do tabuleiro 

Nos módulos de ligação, junto aos encontros em cofre, a solução estrutural resume-se à justaposição de novo 

encontro em cofre (ou em caixa) sobre estacas cumprindo-se a sequência 

1. Execução das estacas 

2. Escavação com entivação, quando necessário 
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3. Construção dos blocos de fundação e mesoestrutura 

4. Demolição localizada da estrutura existente 

5. Enchimento ou execução da laje superior com instalação prévia dos ferrolhos de ligação entre 

estruturas 

Nos módulos de ligação, entre viaduto existente e viaduto novo, cumprindo-se sumariamente a sequência 

1. Execução das estacas 

2. Escavação com entivação, quando necessário 

3. Construção dos blocos e fustes 

4. Escoramento e monitorização do viaduto existente 

5. Ligação entre capitéis 

6. Montagem dos aparelhos de apoio 

7. Execução do tabuleiro deixando armaduras em espera para ligação entre lajes 

8. Demolição da consola do viaduto existente com repescagem de armaduras e betonagem da banda 

de ligação entre lajes 

9. Remoção do escoramento 

Os trabalhos terminarão com a necessária reposição da superfície de acordo com o existente anteriormente 

ou com o estabelecido no projeto no que se refere a arranjos exteriores; 

10.2 MÓDULOS INTERMÉDIOS 

Os módulos intermédios correspondem aos módulos entre juntas de dilatação que não têm qualquer ligação 

(através do tabuleiro ou pilares) às estruturas existentes podendo a sua construção ser feita em moldes 

tradicionais e cumprindo a sequência natural – fundações, mesoestrutura e superstrutura. Importa, contudo, 

sublinhar algumas particularidades importantes na sua construção: 

I. Todas as escavações necessárias à execução dos blocos de fundação devem ser entivadas, sempre 

que necessário, minimizando a afetação da envolvente; 

II. Todas as etapas de construção de módulos adjacentes a estruturas existentes requerem a prévia 

execução/mobilização de medidas cautelares visando a proteção dessas estruturas – vistoria, 

eventual reforço provisório ou definitivo, e monitorização com definição de planos de emergência 

em função dos resultados da monitorização; 

III. Devem sempre projetar-se as estruturas auxiliares por forma a garantir uma adequada proteção das 

vias inferiores que se manterão em funcionamento. 
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10.3 MÓDULOS DE LIGAÇÃO AOS VIADUTOS EXISTENTES 

A construção dos módulos de ligação aos viadutos ou encontros existentes carece de uma atenção particular. 

Deve proceder-se à construção de toda a nova estrutura, minimizando as interferências com a estrutura 

existente, que terá que se manter em funcionamento.  

A construção destes módulos, nas zonas em viaduto, cumpre a seguinte sequência: 

 Monitorização dos viadutos para eventuais deformações verticais e horizontais 

 Execução das fundações (ao abrigo de entivações rígidas, quando necessário) e fustes (ou encontros) 

 Reposição do aterro compactado sobre as fundações 

 Escoramento dos tabuleiros adjacentes à intervenção 

 Execução dos novos capitéis com ligação aos capitéis existentes  

 Execução das vigas e nervuras dos novos tabuleiros  

 Demolição das consolas existentes e execução das bandas de ligação entre tabuleiro novo e tabuleiro 

existente 

Quando possível deverá ser preparado, desde logo no novo viaduto, um desvio definitivo dos serviços, que 

atualmente se suspendem da guarda lateral ou circulam na caleira lateral, existente para o efeito.  

Admite-se, contudo, que, pelo desfasamento que deverá existir entre a construção da estrutura e a instalação 

da via, deva ser necessário equacionar uma suspensão temporária desses serviços para permitir a demolição 

da guarda e da caleira necessárias à execução da nova estrutura. 

A solução proposta prevê que a ligação da estrutura nova à existente se faça numa segunda fase, após a 

conclusão da construção dos novos tabuleiros. Para tal será necessária uma interdição temporária da via e 

consequente demolição da guarda e da consola lateral com repescagem de armaduras; montagem da 

cofragem, armação e betonagem (com microbetão) da banda de ligação entre estruturas, seguida da 

execução dos acabamentos (parte-se do princípio de que os serviços da caleira lateral e suspensos na guarda 

já estão desviados e que o tabuleiro existente já foi escorado para a ligação entre capiteis). 

Nas zonas onde a ligação da estrutura nova com a existente é feita no encontro, a solução é semelhante, mas 

de execução mais simples, uma vez que é feita por justaposição das estruturas com uma ligação funcional 

através de um alinhamento de ferrolhos ao nível da laje, quando for afigurado necessário. 
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11 ELEMENTOS COMPLEMENTARES 

11.1  GUARDA-CORPOS 

Nos novos viadutos deverá preservar-se o tipo e estereotomia dos guardas-corpos existentes em betão. Nas 

peças desenhadas apresenta-se a solução a cumprir, replicando os desenhos do Projecto original. 

 

 

Fig. 11.1 – Guarda-corpos existente – Face exterior 

 

 

Fig. 11.2 – Guarda-corpos existente – Face interior 
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Fig. 11.3 – Guarda-corpos – Corte Transversal tipo do elemento pré-fabricado 

 

11.2  COBERTURAS 

O Projecto de Arquitetura preconiza a cobertura parcial do viaduto. A solução de cobertura em estrutura 

metálica e revestimento acrílico deve replicar aproximadamente a solução existente, ajustando-se às novas 

dimensões, existindo duas situações distintas: 

 A chegada ao encontro VL2 onde a cobertura protege toda a largura do viaduto (zonas 1 e 2) 
 A zona de estacionamento do viaduto existente (zona 3), onde se pretende proteger os passeios 

laterais. 

Por razões estruturais, em ambas as situações os perfis principais estendem-se a toda a largura do viaduto, 

embora na zona de estacionamento se deixe a área central descoberta (sem painéis acrílicos). 

Nas peças desenhadas do Projecto apresentam-se os limites e a secção-tipo de solução estrutural para cada 

uma das três zonas. Existe ainda uma zona 4 na aproximação à Estação do Campo Grande em que a proteção 

do passadiço de estacionamento existe só do lado exterior do tabuleiro existente. 

As características e pormenores da estrutura de fixação das chapas acrílicas de revestimento, que serão 

idênticas às existentes, são definidas no Projecto de Arquitetura. O dimensionamento da estrutura metálica 

de suporte a utilizar em cada caso tem em consideração as acções das cargas permanentes e do vento de 

acordo com a norma NP EN 1991-1-4. 
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Fig. 11.4 – Cobertura metálica – Secção tipo (Zona 2-aproximação do Encontro Poente do VL2) 
 

 

Fig. 11.5 – Cobertura existente – Vista Lateral junto do Encontro Poente 
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11.3 DRENAGEM DOS TABULEIROS 

A drenagem dos tabuleiros é realizada com tubos de queda que efetuam o escoamento das águas dos 

tabuleiros nas secções dos pilares. Estas águas serão encaminhadas para tubos de queda em 125mm - PN6 

em PVC nos pilares, e recolhidas em caixas de receção enterradas, em betão armado, e com ligação ao 

sistema geral de drenagem de águas pluviais existente, em geral por uma manilha de betão 200 mm. A 

posição dos tubos de queda tem que ser ajustada caso a caso em função do perfil transversal do tabuleiro 

em recta, em curva sem escala, e em curva com escala.   

 

 

 

 

 

 

 

drenagem com tubos de queda 

central + lateral nos pilares– 

Tabuleiro em curva com escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

drenagem com tubos de queda 

centrais nos pilares – Tabuleiro em 

recta ou em curva sem escala 

Fig. 11.6 – Drenagem do tabuleiro – Vistas Laterais 



PROLONGAMENTO DAS LINHAS AMARELA E VERDE:

PROJECTO DE EXECUÇÃO 

LISTA DE DOCUMENTOS

TOMO II - VIADUTOS

ESTRUTURAS

VIADUTOS CAMPO GRANDE

METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E



PRJ ADO FSP ESP OBR IDO TDC NOR IRV

PEÇAS DESENHADAS - FORMATO A1

VDCG TXD PE STR VDT 000 DW 89002 0 ML 117562
Dimensionamento Geral
Planta de Conjunto (Folha 1/2)

1/2 1/500 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT 000 DW 89002 0 ML 117563
Dimensionamento Geral
Planta de Conjunto (Folha 2/2)

2/2 1/500 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT 000 DW 89003 0 ML 117564
Faseamento ConstrutIvo
Macrofaseamento (Folha 1/2)

1/2 1/750 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT 000 DW 89003 0 ML 117565
Faseamento ConstrutIvo
Macrofaseamento (Folha 2/2)

2/2 1/750 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL1 DW 89005 0 ML 117567
Viaduto de Ligação 1 - Linha Verde - Anel - Sul
Dimensionamento Geral
Planta de Tabuleiro e Alçado

1 1/200 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL1 DW 89006 0 ML 117568
Viaduto de Ligação 1 - Linha Verde - Anel - Sul
Geologia e Geotécnia
Planta e Perfil Longitudinal

1 1/500 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL1 DW 89007 0 ML 117569
Viaduto de Ligação 1 - Linha Verde - Anel - Sul
Dimensionamento
Corte Longitudinal e Planta de Fundações

1 1/200 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL1 DW 89008 0 ML 117570
Viaduto de Ligação 1 - Linha Verde - Anel - Sul
Dimensionamento
Tabuleiro - Secções Transversais Tipo

1 1/50 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL1 DW 89009 0 ML 117571
Viaduto de Ligação 1 - Linha Verde - Anel - Sul
Dimensionamento
Pilar VL1-P1

1 1/50 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL1 DW 89010 0 ML 117572
Viaduto de Ligação 1 - Linha Verde - Anel - Sul
Dimensionamento
Pilar VL1-PT2

1 1/50 2021-06-14

Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa - Prolongamento das Linhas Amarela e Verde
Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas 

 Viadutos do Campo Grande

DATA 
CÓDIGO DOCUMENTO

DOCUMENTO
Nº de
Folhas

Escala (A1)CÓDIGO ML

Projecto de Execução - TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS

CIVIL - VIADUTOS - ESTRUTURAS



PRJ ADO FSP ESP OBR IDO TDC NOR IRV

Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa - Prolongamento das Linhas Amarela e Verde
Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas 

 Viadutos do Campo Grande

DATA 
CÓDIGO DOCUMENTO

DOCUMENTO
Nº de
Folhas

Escala (A1)CÓDIGO ML

Projecto de Execução - TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS

CIVIL - VIADUTOS - ESTRUTURAS

VDCG TXD PE STR VDT VL1 DW 89011 0 ML 117573
Viaduto de Ligação 1 - Linha Verde - Anel - Sul
Dimensionamento
Pilares VL1-P3 e VL1-P4

1 1/50 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL1 DW 89014 0 ML 117577
Viaduto de Ligação 1 - Linha Verde - Anel - Sul
Dimensionamento
Encontro VL1

1/2 1/100 #REF!

VDCG TXD PE STR VDT VL1 DW 89014 0 ML 117578
Viaduto de Ligação 1 - Linha Verde - Anel - Sul
Dimensionamento
Encontro VL1 

2/2 1/100 #REF!

VDCG TXD PE STR VDT VL1 DW 89015 0 ML 117579
Viaduto de Ligação 1 - Linha Verde - Anel - Sul
Processo Construtivo

1 1/500 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89025 0 ML 117593
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento Geral 
Planta de Tabuleiro e Alçado

1/3 1/200 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89025 0 ML 117594
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento Geral 
Planta de Tabuleiro e Alçado

2/3 1/200 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89025 0 ML 117595
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento Geral 
Planta de Tabuleiro e Alçado 

3/3 1/200 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89026 0 ML 117596
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Geologia e Geotécnia
Planta e Perfil Longitudinal

1 1/800 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89027 0 ML 117597
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento
Corte Longitudinal e Planta de Fundações

1/3 1/200 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89027 0 ML 117598
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento
Corte Longitudinal e Planta de Fundações

2/3 1/200 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89027 0 ML 117599
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento
Corte Longitudinal e Planta de Fundações

3/3 1/200 2021-06-14



PRJ ADO FSP ESP OBR IDO TDC NOR IRV

Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa - Prolongamento das Linhas Amarela e Verde
Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas 

 Viadutos do Campo Grande

DATA 
CÓDIGO DOCUMENTO

DOCUMENTO
Nº de
Folhas

Escala (A1)CÓDIGO ML

Projecto de Execução - TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS

CIVIL - VIADUTOS - ESTRUTURAS

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89028 0 ML 117600
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento
Tabuleiro - Secções Transversais Tipo

1 1/50 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89029 0 ML 117601
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento
Pilar VL2-P1

1 1/50 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89030 0 ML 117602
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento
Pilar VL2-P2

1 1/50 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89031 0 ML 117603
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento
Pilar VL2-P3

1 1/50 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89032 0 ML 117604
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento
Pilar VL2-P4

1 1/50 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89033 0 ML 117605
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento
Pilar VL2-PT5

1 1/50 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89034 0 ML 117606
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento
Pilares VL2-P6 a VL2-P9 e VL2-P12 a VL2-P14

1 1/50 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89035 0 ML 117607
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento
Pilares VL2-P10 e VL2-P11

1 1/50 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89036 0 ML 117608
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento
Tabuleiro - Módulo Nascente

1/2 1/100; 1/50 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89036 0 ML 117609
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento
Tabuleiro - Módulo Nascente

2/2 1/100; 1/50 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89037 0 ML 117610
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento
Tabuleiro - Módulo Central

1/5 1/100; 1/50 2021-06-14
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Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa - Prolongamento das Linhas Amarela e Verde
Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas 

 Viadutos do Campo Grande

DATA 
CÓDIGO DOCUMENTO

DOCUMENTO
Nº de
Folhas

Escala (A1)CÓDIGO ML

Projecto de Execução - TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS

CIVIL - VIADUTOS - ESTRUTURAS

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89037 0 ML 117611
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento
Tabuleiro - Módulo Central

2/5 1/100; 1/50 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89037 0 ML 117612
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento
Tabuleiro - Módulo Central

3/5 1/100; 1/50 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89037 0 ML 117613
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento
Tabuleiro - Módulo Central

4/5 1/100; 1/50 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89037 0 ML 117614
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento
Tabuleiro - Módulo Central

5/5 1/100; 1/50 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89038 0 ML 117615
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento
Encontro Poente

1/3 1/50 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89038 0 ML 117616
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento
Encontro Poente

2/3 1/50 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89038 0 ML 117617
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Dimensionamento
Encontro Poente

3/3 1/50 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89039 0 ML 117618
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Processo Construtivo
Módulo Central - 1

1 1/500 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89040 0 ML 117619
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Processo Construtivo
Módulo Central - 2

1 1/500 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89041 0 ML 117620
Viaduto de Ligação 2 - Linha Amarela "J" - Norte
Processo Construtivo
Módulo Nascente

1 1/500 2021-06-14

VDCG TXD PE STR VDT VL2 DW 89042 0 ML 117621
Dimensionamento e Betão Armado
Ligação entre Capitéis

1 1/50; 1/25 2021-06-14
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Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa - Prolongamento das Linhas Amarela e Verde
Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas 

 Viadutos do Campo Grande

DATA 
CÓDIGO DOCUMENTO

DOCUMENTO
Nº de
Folhas

Escala (A1)CÓDIGO ML

Projecto de Execução - TOSCOS, ACABAMENTOS E SISTEMAS

CIVIL - VIADUTOS - ESTRUTURAS

VDCG TXD PE STR VDT 000 DW 89063 0 ML 117653
Pormenores
Aparelhos de Apoio e Juntas de Dilatação

1 -- 2021/06/14

VDCG TXD PE STR VDT 000 DW 89064 0 ML 117654
Pormenores
Guardas Pré-fabricadas
Dimensionamento e Betão Armado

1 1/20 ; 1/10 2021/06/14

VDCG TXD PE STR VDT 000 DW 89065 0 ML 117655
Pormenores
Guardas Pré-fabricadas
Guardas A a D

1 1/20 2021/06/14

VDCG TXD PE STR VDT 000 DW 89067 0 ML 117657
Pormenores 
Drenagem do Tabuleiro
Viaduto VL2

1 1/50 ; 1/25 2021/06/14

VDCG TXD PE STR VDT 000 DW 89070 0 ML 117660
Cobertura
Viaduto VL2 - Tabuleiro
Planta, Secções e Detalhes 

1 1/500 ; 1/50 2021/06/14

VDCG TXD PE STR VDT 000 DW 89071 0 ML 117661
Cobertura
Tabuleiro Existente
Planta, Secções e Detalhes 

1 1/500 ; 1/50 2021/06/14

VDCG TXD PE STR VDT 000 DW 89073 0 ML 117664
Viaduto Existente a Sul
Cais de serviço - Plantas e alçados

1 1/250 ; 1/10 2021/06/14

VDCG TXD PE STR VDT 000 DW 89074 0 ML 117665
Viaduto Existente a Sul
Cais de serviço - Cortes transversais

1 1/250 ; 1/10 2021/06/14

VDCG TXD PE STR VDT 000 DW 89075 0 ML 117666
Pórtico de Fixação dos Viadutos (Apoio A22-B9-C13)
Dimensionamento

1 1/100 ; 1/50 2021/06/14

VDCG TXD PE ARQ VDT ECG DW 60001 0 ML 117963 AZULEJOS DECORATIVOS NOS PILARES 1 1/50 ; 1/10 ; 1/5 2021/06/21

VDCG TXD PE ARQ VDT ECG DW 60002 0 ML 117964
PAINEIS DECORATIVOS
DAS GUARDAS DOS VIADUTOS F1/2

1
1/500 ; 1/100 ; 

1/20
2021/06/21

VDCG TXD PE ARQ VDT ECG DW 60002 0 ML 117965
PAINEIS DECORATIVOS
DAS GUARDAS DOS VIADUTOS F2/2

1
1/500 ; 1/100 ; 

1/20
2021/06/21
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