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RESUMO: A Reabilitação e Alargamento do Tabuleiro da Ponte do Barão, sobre a
Ribeira de Quarteira, ponte em alvenaria de pedra argamassada, com arcos em pedra
aparelhada, tinha por objectivo inicial a resolução dum problema de tráfego, mas
resultou numa obra mais complexa, decorrente sobretudo da necessidade de
aumentar significativamente a secção de vazão. Daí resultou o rebaixamento do leito
da ribeira e das soleiras dos arcos, bem como o aprofundamento das fundações.
Apresenta-se a concepção e o projecto da solução que foi implementada, bem como
algumas fases da sua execução.
Finalmente apresenta-se o estado em que a ponte actualmente se encontra, com
referência às questões que devem ser objecto de correcção.

1 INTRODUÇÃO
A Ponte do Barão, sobre a Ribeira de Quarteira, na EM 526, até 1994 tinha uma faixa
de rodagem com apenas uma via, que permitia a circulação alternada de veículos nos
dois sentidos, sendo o trânsito regulado por semáforos, o que criava situações
complicadas, dado que se tratava da via mais próxima do litoral que ligava a zona de
Vilamoura e o concelho de Albufeira.

Figura 1. Entrada na ponte dos lados de Albufeira (esquerda) e Loulé (direita)

Esta situação, especialmente crítica nos meses de Verão, conduziu a que a Câmara
Municipal de Loulé (CMLoulé) lançasse um concurso para elaboração dum projecto
que permitisse a resolução desse problema.

Assim, pretendendo-se alargar a faixa de rodagem para permitir a circulação em
simultâneo nos dois sentidos, propôs a CMLoulé no programa de concurso duas
soluções base para atingir esse objectivo. Uma constava na reabilitação da ponte de
alvenaria existente, com execução ao seu lado duma ponte com uma única via. A
outra previa a desactivação da ponte existente e a execução duma ponte nova com
duas vias.

Figura 2. Soluções decorrentes do programa de concurso

A ponte existente era de alvenaria de pedra argamassada, com quatro arcos de
alvenaria aparelhada. Apresentava então problemas de ordem estrutural, de que se
destacavam a infra-escavação das fundações, a deterioração das alvenarias, com
juntas abertas, e a destruição de muros-guia.

Figura 3. Alçados de montante e jusante e secção da ponte existente

Figura 4. Alçados de montante (esquerda) e jusante (direita) da ponte existente

Figura 5. Infra-escavação do muro-guia entre os arcos 1 e 2 e estado da alvenaria

A A2P CONSULT apresentou ainda uma variante que consistia no alargamento do
tabuleiro de 3.6 m para 8.0 m, com reforço da estrutura de alvenaria. Esta acabou por
ser a escolhida pelo júri do procedimento, por então se afigurar como a mais vantajosa
e com menos impacte, quer visual, quer ambiental.

Figura 6. Solução variante apresentada a concurso

Um dos estudos de base inseridos no desenvolvimento dessa proposta variante, mais
concretamente o estudo hidráulico, transformou o problema inicial num bem mais
desafiante sob o ponto de vista estrutural. Assim, decorrente da análise efectuada
para o estudo das cheias no local da ponte, com uma bacia de drenagem com 330
km2, constatou-se que a mesma tinha uma secção de vazão de 60 m2, quando as
necessidades para os caudais associados a cheias com períodos de retorno de 25 e
100 anos eram, respectivamente de 224 m2 e 370 m2.
Face a estas conclusões e com o acordo do dono-da-obra e das entidades envolvidas,
decidiu-se proceder ao rebaixamento da cota do leito da ribeira e execução dum novo
arco, entre os chamados arcos 2 e 4, o que obrigou a recalçamento e reforço das
fundações e da estrutura de apoio ao novo tabuleiro.
Desta decisão resultou um aumento da secção de vazão de cerca de 75%, para 106
m2, o que não resolvendo em definitivo a questão, contribuiu para uma melhoria muito
sensível das condições de escoamento.

Figura 7. Solução desenvolvida em projecto

2 CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO
A intervenção tinha duas zonas bem distintas: a zona da ponte propriamente dita, com
cerca de 45 m entre eixos das juntas, e outra com cerca de 86 m de extensão,
servindo de acesso à ponte pelo lado de Loulé, em terrapleno, com dois arcos que
apenas funcionavam em situações de cheia severa.
Em relação a esta segunda zona, proceder-se-ia ao alargamento dos arcos e do
terrapleno, executando-se uma laje de betão armado sobre o aterro.
Na zona da ponte, a necessidade de aumentar a secção de vazão obrigaria ao
rebaixamento da cota das soleiras dos arcos existentes e aprofundamento das
fundações através de paredes de betão armado. Estas desempenhariam também o
papel de contenção dos elementos de alvenaria que transmitiam as cargas ao terreno
de fundação.

Figura 8. Solução desenvolvida em projecto – Fundações

Figura 9. Solução desenvolvida em projecto – Estrutura de apoio ao tabuleiro

Além disso, proceder-se-ia à execução dum novo arco, para o que seria necessário
cortar a ponte, dado que o material que a compunha não permitia fazê-lo doutra forma,
sem riscos de desmoronamento.
A estrutura interna da ponte passaria a ser constituída por elementos laminares de
betão armado. Um deles teria uma geometria que acompanhava a dos arcos, nos seus
intradorsos, ficando assim com curvaturas acentuadas. Outro seria rectilíneo, de forma
a servir de apoio aos elementos pré-fabricados que iriam constituir o novo tabuleiro.
Esses elementos laminares situar-se-iam no interior dos tímpanos de alvenaria
existentes, permitindo manter essa imagem exterior.
O tabuleiro seria executado com base em aduelas de betão armado pré-fabricados,
cujas dimensões foram definidas de forma a poderem ser executadas em estaleiro
junto à obra, caso o empreiteiro assim o desejasse.
2.1 Análise Estrutural
A análise estrutural foi efectuada com base em quatro modelos, a saber:
• Modelo linear para análise do comportamento das aduelas;
• Modelo plano em planta, para análise do comportamento do tabuleiro em planta;
• Modelo plano do alçado da ponte, antes da intervenção;
• Modelo plano do alçado da ponte, após a intervenção.
Não havendo resultados da prospecção geotécnica do local, senão após a
adjudicação, definiu-se como critérios de verificação da segurança nas fundações uma
tensão de contacto limitada a um valor de 0.3 MPa, para combinações raras de
acções. Este valor viria a revelar-se adequado face aos resultados obtidos nessa
campanha de prospecção.
Já nas alvenarias admitiu-se como aceitável um limite para as tensões de compressão
que não ultrapassasse 1.0 MPa, também para combinações raras de acções.

Figura 10. Modelo de análise da ponte existente

Figura 11. Modelo de análise da ponte após a intervenção

3 EXECUÇÃO DA OBRA
A execução da obra decorreu dentro da proposta formatada pelo projecto. As
adaptações e ajustamentos que foi necessário proceder, tiveram a ver

fundamentalmente com as condições geotécnicas que a campanha realizada após a
consignação da obra, permitiu identificar com mais precisão.
Assim, foi necessário levar as paredes de contenção de reforço das fundações a cotas
mais profundas que o previsto. Além disso, dado que o terreno não permitia um corte
regular para execução das mesmas, essas paredes acabaram por ficar com uma
espessura maior do que a prevista. Tratando-se duma solução mais robusta, permitiu
dispensar injecções de calda para pleno preenchimento do seu interior.
De referir ainda que não foi possível executar a estrutura do núcleo de apoio ao
tabuleiro e de reforço dos arcos, no interior da ponte existente, mantendo os
paramentos laterais da ponte na alvenaria original, na medida em que a fraca coesão
desta conduziu rapidamente à sua queda parcial, pelo que se decidiu que essa
estrutura de betão armado ficaria com a largura total da ponte existente, com posterior
caiação.
A empreitada foi adjudicada por 56.799.680$00, acrescido do IVA à taxa de então de
6%, sendo o custo final da obra foi de 73.114.458$00, mais IVA. Destes valores
decorre um sobrecusto de 16.314.778$00, o que corresponde a um valor percentual
de 29% a mais. Estes valores, representam a preços actuais €456.096,77, €
587.103,10 e € 131.006,33, respectivamente.
Convirá aqui lembrar que o enquadramento legal de então era muito diferente do
actual, decorrente do CCP. Desta forma, o valor final obtido foi considerado pela
CMLoulé, melhor do que as suas expectativas iniciais.

Figura 12. Levantamento das alvenarias dos arcos existentes

Figura 13. Alargamento dos arcos 6 e 7, na zona de acesso à ponte

Figura 14. Cortinas de contenção e fundação

Figura 15. Aprofundamento da cota de soleira

Figura 16. Pré-fabricação das aduelas do tabuleiro e das vigas de bordadura

Figura 17. Execução do novo arco

Figura 18. Execução da estrutura de apoio ao tabuleiro

Figura 19. Posicionamento das aduelas do tabuleiro

Figura 20. Ponte no dia da inauguração

4 ESTADO ACTUAL DA PONTE
Actualmente a Ponte do Barão não apresenta deficiências de carácter estrutural.
Porém, em Dezembro de 2013 apresentava aspectos que, a manterem-se, prejudicam
o seu normal desempenho, nomeadamente:
• Ausência de limpeza do leito e das margens da ribeira (entretanto foi efectuada esta
limpeza);
• Enorme acumulação de canas, quase tamponando os arcos 4 e 5 (entretanto foram
removidos estes materiais);
• Guarda-corpos com danos não reparados e com ferrugem;
• Juntas do tabuleiro soltas, sem alguns parafusos;
• Pavimento com irregularidades.

Figura 21. Arcos 4 e 5 com acumulação de canas a montante

Figura 22. Juntas de dilatação e guarda-corpos danificados

5 CONCLUSÕES
Do projecto e da execução da obra, podem extrair-se algumas conclusões que
merecem ser realçadas.
Assim, pode afirmar-se que o projecto estava coerente com as condições que existiam
no local, com excepção do reforço de fundações em virtude da não existência de
elementos relativos à geotecnia, antes da elaboração do projecto.
A execução teve os aspectos mais relevantes no reforço das fundações, e do núcleo
resistente da ponte, e no rebaixamento da cota de soleira dos arcos e do leito da
ribeira. A solução pré-fabricada para as aduelas do novo tabuleiro contribuiu
decisivamente para o cumprimento do prazo de execução da empreitada.
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