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FPONTE 
516 AROUCA
“Uma obra notável 
de Engenharia 
100% nacional”

EM FOCO

Na envolvente dos Passadiços do Paiva, junto à Cascata 
das Aguieiras, no concelho de Arouca, nasceu uma das 
maiores pontes pedonais suspensas do Mundo.

Por Pedro Venâncio

Com 516 metros de vão e 1,20 metros de largura, a Ponte 516 
Arouca está erguida a uma altura mínima de 175 metros aci-
ma do rio Paiva. A obra, supervisionada pela Divisão de Planea-
mento e Obras da autarquia de Arouca, foi cofinanciada pelo 
Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos 
do FEDER – Norte 2020 e demorou 32 meses a ser concluída.

A concretização do projeto deve-se, além da Câmara Munici-
pal de Arouca, ao Itecons, responsável pela conceção, análise, 
dimensionamento e apoio técnico durante a construção; ao 
LNEC, responsável pelos ensaios em túnel de vento e pela ve-
rificação da segurança no próprio local; e à Conduril, empresa 
portuguesa responsável pela construção que, para o efeito, 
subcontratou a Cordoaria Oliveira Sá, para a produção e ins-
talação de todo o sistema de cabos que compõe e sustenta a 
ponte, e a Outside Works, especialista em trabalhos verticais 
e responsável pelos trabalhos em altura.

“Nada foi definido sem pensar na exequibilidade”
António Tadeu, Presidente da Direção do Itecons, revelou à IN-
GENIUM que “o desenvolvimento desta obra foi feito numa par-
ceria entre o projetista e a própria ponte” e que “não foi impos-
to um modelo à partida”, isto é, “as soluções foram aparecendo 
à medida das necessidades”. Segundo o responsável, “é isso que 

permite que a ponte nos diga como funciona, mesmo a quem 
não é perito na matéria, dando uma sensação de equilíbrio e 
harmonia, inspirando segurança e tornando-se esteticamente 
agradável”. O mesmo destaca ainda a “esbelteza e leveza” da 
516 Arouca, características que lhe permitem enquadrar-se 
em pleno Arouca Geopark, território da UNESCO.

Desde a primeira instância que a segurança dos visitantes foi 
a grande prioridade dos responsáveis do projeto. “Ao longo de 
vários meses foram efetuados cálculos rigorosos sobre a ação do 
vento, com diferentes velocidades, sobre a ponte”, explica o Pre-
sidente da Direção do Itecons. Além disso, “a ponte foi exaustiva-
mente testada com recurso a modelos numéricos e protótipos 
construídos em laboratório, assim como foram meticulosamen-
te estudadas as diversas soluções construtivas e de fixação”. 
António Tadeu acrescenta que, “com recurso a um conjunto sig-
nificativo de técnicas inovadoras, todo este trabalho numérico e 
laboratorial procurou encontrar a estrutura ideal, assegurando 
ao mais ínfimo detalhe a segurança da travessia e garantindo 
simultaneamente níveis de conforto adequados”.

Apesar do “empenho notável” de todos os envolvidos em erigir 
tamanha infraestrutura, António Tadeu considera que “a Enge-
nharia é pouco valorizada em Portugal”, sublinhando que “se-
ria útil assumirmos algum protagonismo perante a sociedade 
em geral, nomeadamente através da Ordem dos Engenheiros. 
Este reconhecimento irá permitir que o próprio poder político 
reconheça o nosso papel no desenvolvimento do País, nomea-
damente na definição de opções estratégicas para o futuro”.

“Engenho é a arte de criar, inventar a própria solução”
Ricardo Guimarães, Engenheiro Civil, Membro Sénior da OE e 
Administrador da Conduril, detalhou à INGENIUM que “a ponte 
é constituída por dois pilares em betão armado, com cerca de 
36 metros de altura. O pilar da margem direita tem fundações 
diretas e o da esquerda está fundado em microestacas. Apoia-
dos nestes pilares ficam os dois cabos principais, ancorados ao 
terreno natural por intermédio de quatro maciços de betão. 
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Aos cabos principais estão fixadas abraçadeiras metálicas que 
permitem a suspensão, através de cabos secundários, dos 129 
tramos de tabuleiro metálicos onde o pavimento em grelha me-
tálica permite, a quem atravessa os seus 516 metros, uma sen-
sação de leveza e transparência próprios de uma obra de arte”.

Em teoria, parece fácil. Ainda assim, Ricardo Guimarães subli-
nha que apesar do “louvável trabalho de equipa para encon-
trar soluções técnicas adequadas”, nem tudo foi um mar de 
rosas. “Partindo de uma orografia caracterizada por acentua-
das inclinações dos taludes, os acessos foram em si próprios 
um dos grandes problemas a resolver”. Além disso, prossegue, 
“a componente geotécnica foi essencial ao conseguir respon-
der em tempo útil aos sucessivos desafios e alterações que 
teve pela frente”. Outro desafio apontado pelo Engenheiro Ci-
vil foi a “idealização e concretização do lançamento dos cabos 
principais e dos tramos de tabuleiro entre as duas margens”.

A par do Presidente da Direção da Itecons, também o Admi-
nistrador da Conduril frisou a importância da Engenharia para 
a Sociedade. “Em tempos em que o papel do setor da cons-
trução é assumido pela Europa como essencial ao novo ciclo 
de investimento, não nos devemos esquecer que Engenharia 
vem da palavra Engenho e que Engenho é a arte de criar, de 
inventar a própria solução”.

Erguer uma ponte com o calibre da 516 Arouca foi um tra-
balho hercúleo para o município arouquense. Margarida Be-
lém, Presidente da Câmara Municipal de Arouca, revela que 
“com a construção da 516 Arouca quisemos dar continuidade 
ao projeto de desenvolvimento de turismo ativo deste nosso 
território classificado como Geoparque Mundial da UNESCO, 
consolidando o mesmo enquanto destino de excelência no 
turismo de natureza e ativo a nível nacional e internacional”. 
Para a autarca, a ponte é “uma obra notável de Engenharia 
100% nacional” que fará o município “chegar a públicos mais 
especializados como são aqueles que apreciam obras des-
ta envergadura, colocando Arouca também nos roteiros de 
quem tem particular interesse por Engenharia”.

Mais do que um novo cartão de visita ao concelho, Margarida 
Belém atesta que a 516 Arouca “é mais um testemunho da qua-
lidade dos nossos engenheiros e das nossas empresas”. Na sua 
opinião, esta obra “adquire ainda maior relevância por se encon-
trar localizada num município de reduzida dimensão à entrada 
para esse interior, tantas vezes esquecido, e que foi uma aposta 
deste mesmo município, quando ainda não havia garantia de ha-
ver fundos comunitários para financiamento parcial do mesmo”.

Como seria de esperar de um projeto tão ambicioso, os desa-
fios foram “muitos e diversos”, confessa a Presidente. Apesar 
de todas as vicissitudes que envolveram a construção desta 
obra de grande complexidade técnica, a autarca ressalva o 
“empenho de todos os intervenientes”, desejando assim ter 
feito história na Engenharia nacional. |

PONTE 516 AROUCA | FICHA TÉCNICA

Comprimento 516,50 metros

Altura mínima acima do rio Paiva 175 metros

Largura 1,20 metros

Altura dos pilares 36,50 metros

129 tabuleiros de gradil metálico pré-fabricado

1 tabuleiro = 500 kg / 4 metros

Estrutura metálica do tabuleiro 70 toneladas

8.000 m de cabo de 40mm | 8.000 m de cabo de 12mm

1.353 m3 de betão

100.000 kg de aço A500

2 conjuntos de 7 cabos de aço entrelaçados | 8 toneladas

Comprimento dos cabos principais 1.300 metros

Carga de rotura mínima de cada cabo principal 1.006,32 tonf

Microestacas 42 unidades num total de 462 metros

Rajadas de vento aprox. 190,2 km/h

Duração de construção 32 meses

Colaboradores aprox. 50

Investimento final 2,1 milhões de euros
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