Reabilitação das Pontes no Vale de Santo Estevão
Júlio Appleton

1. Introdução. Histórico
O primeiro projecto referente ao atravessamento do Vale de Stº Estevão na EN119
remonta a 1942. Este projecto considerava a construção de 3 pontes provisórias, de
madeira, com encontros em betão simples fundados em estacas de madeira. Deste projecto
apenas foram executados os encontros e os respectivos aterros de ligação. Os trabalhos
foram suspensos após as cheias de 1947 que destruíram, em parte, os aterros.
Mais tarde foi decidido executar uma obra com carácter definitivo constituída por
duas pontes de betão armado, a ponte da margem esquerda com 86,4m e a ponte da
margem direita com 119,6m, ligadas por um aterro com 205,5m. O projecto foi realizado em
1956 ( eng.º Sabino Ferreira) e a obra concluída em 1959.
Em 1964 e 1965 ocorreram infra-escavações em alguns pilares da ponte da margem
direita ficando as estacas sem qualquer protecção à superfície. Efectuaram-se trabalhos de
protecção constituídos por preenchimento dos vazios, sob os maciços de estacas, com betão
e com preenchimento do terreno removido, junto aos pilares, com blocos de pedra de
grandes dimensões.
Em Janeiro de 1990 ocorreram novas cheias que provocaram elevados danos no
encontro direito da ponte da margem direita, fundado em sapata, e deram origem a uma
rotura do talude e do pavimento betuminoso junto ao encontro. Os danos no encontro
resultaram de nova infra-escavação com assentamento da sapata de fundação, o que
originou um agravamento da fendilhação no muro e uma rotação do troço da laje do
tabuleiro apoiado no muro de testa.
Imediatamente a seguir procedeu-se ao enchimento da zona infraescavada com
betão simples, executou-se um dreno no tardoz do muro, reforçou-se esse muro com a
introdução de uma parede em betão armado e reposicionou-se a laje do tabuleiro. Nessa
data foi também executado o escoramento de três encontros nos pilares adjacentes com
elementos de madeira.

2. Descrição das pontes

Figura 1 Vistas gerais das pontes

A ponte da margem esquerda tem um comprimento total de 86.8 m, sendo
constituída por 9 tramos com 8.20 m de vão e 2 tramos laterais com 5.70 m + 0.80
m (acrotérios). A estrutura do tabuleiro é do tipo Gerber. A largura do tabuleiro é
de 11.40 m sendo constituído por dois passeios de 1.20 m de vão e duas faixas
de 4.50 m (incluindo berma).
Sob o ponto de vista estrutural o tabuleiro da ponte está subdividido por juntas nas
seguintes subestruturas :
- duas estruturas compostas por uma laje contínua sobre três apoios, com 8.20 m
de vão, e 2.50 m de consolas laterais. As lajes em betão armado apresentam
inércia variável sendo a altura de 0.69 m sobre os apoios e 0.39 m no vão, e estão
apoiadas por meio de articulações em pilares-paredes de betão armado com
espessura variável de 0.425 a 0.20 m, 10.72 m de comprimento e 4.5 m de altura.

Figura 2 - Pormenores do projecto – juntas nas consolas e apoio do tabuleiro nas paredes
Os pilares-parede estão rigidamente ligados a um maciço de encabeçamento de
12 estacas de Ø 0.40 m, sendo metade das estacas verticais e as restantes
inclinadas com um ângulo de 15o com a vertical. O comprimento médio das
estacas é de 8 m.
- duas estruturas constituídas por uma laje contínua sobre dois apoios com 8.20
m de vão e 2.50 m de consolas laterais, com uma constituição igual à
anteriormente referida.
- cinco tramos simplesmente apoiados entre as estruturas anteriormente referidas
e entre estas e os encontros, com 3.20 m de vão e espessura variável de 0.44 a
0.39 m na secção central.
- dois encontros em betão simples constituídos por um muro de testa com 6.20 m
de altura, 11.40 m de largura e espessura variável de 1.78 m na base a 1.20 m no
apoio da ponte e dois muros ala de altura e espessura variáveis e um comprimento
de 9.65 m (projectado na direcção transversal da ponte).
Os muros dos encontros são constituídos por um muro de testa e dois muros de
ala do tipo gravidade realizados em betão simples e estão rigidamente ligados a
um maciço de encabeçamento de estacas com 0.80 m de espessura e uma largura

de 2.38 m sob o muro testa. As estacas em número de 29 são de betão armado
com Ø 0.40 m e uma profundidade de cerca de 8 m. Na ponte da margem

esquerda foi realizado um açude alinhado com a extremidade do muro ala
de jusante.

Figura 3 – Açude (com infraescavação)

A ponte da margem direita (figura 4) tem um comprimento total de 119.60
m, sendo constituída por 13 vãos de 8.20 m e 2 tramos laterais com 5.70 m
+ 0.80 m (acrotérios).
Sob o ponto de vista estrutural a ponte é constituída por:
- sete estruturas constituídas por uma laje apoiada sobre dois pilares
afastados de 8.20 m e com tramos em consola de 2.50 m.
- oito tramos simplesmente apoiados entre as estruturas anteriormente
referidas e entre estas e os encontros, com 3.20 m de vão.
- dois encontros em betão simples sendo nesta ponte, de acordo com
sondagens efectuadas, o encontro da margem esquerda fundado em
estacas e o encontro da margem direita com fundação directa.
O encontro da margem direita é constituído por um muro de testa com 5.20
m de altura e 11.40 m de comprimento e espessura variável de 1.68 m na
base a 1.20 m no apoio da ponte e dois muros ala de altura e espessura
variáveis e um comprimento de 8.15 m (projectado na direcção transversal
da ponte).

Figura 4 - Ponte da margem direita – planta e alçado parcial
As paredes deste encontro estão rigidamente ligadas a uma sapata de
fundação directa com 0.80 m de espessura e uma largura de 3.98 m sob o
muro testa.
A geometria das lajes, pilares e fundações é igual à indicada para a ponte
da margem esquerda.

3. Inspecção e ensaios
No âmbito deste projecto foram realizados os seguintes trabalhos:
- levantamento topográfico
- prospecção geotécnica do terreno
- sondagens por poços para confirmar o tipo de fundação dos encontros
- caracterização hidrológica, hidráulica e sedimentológica da Ribeira de
Santo Estevão na zona de implantação da ponte
- Inspecção visual e mapeamento das anomalias

- Ensaios não destrutivos com o objectivo de avaliar a qualidade do betão e o
estado de conservação do betão e das armaduras
- Análise e diagnóstico das causas que originaram as patologias verificadas
nos encontros das pontes.
- Avaliação do nível de segurança actual e projecto das intervenções de
reforço da estrutura.

Os danos visíveis na obra eram os seguintes:
- Fendilhação nos encontros.
- Deterioração do açude a jusante da ponte da margem esquerda
- Deterioração das juntas de dilatação na face inferior junto à ligação do
pavimento ao passeio (figura 5)

Figura 5 – Deterioração das juntas por infiltração de água
- Infraescavação do pilar nº 1 da ponte da margem direita
- Deterioração das estacas postas a descoberto (figura 6)
- Deterioração do reboco de alguns pilares

Figura 6 Infra-escavação das fundações dos pilares
Na inspecção efectuada observou-se que os encontros da ponte da margem
esquerda apresentam uma patologia semelhante (duas fendas quase
horizontais) à verificada no encontro objecto de intervenção em 1990.
Os ensaios realizados nos pilares e na laje do tabuleiro da ponte, permitiram confirmar a
boa qualidade do betão colocado em obra e sobre o qual se dispunham de alguns
elementos de registo dos ensaios de compressão simples.
Realizaram-se ensaios de dureza superficial a partir dos quais se pode estimar, de forma
aproximada, a capacidade resistente do betão à compressão simples tendo-se obtido um
valor médio de 40 MPa, valor da mesma ordem de grandeza dos registos de ensaios da
obra.
No que se refere a parâmetros caracterizadores da durabilidade do betão verificou-se
que a carbonatação não atinge ainda 1 cm, que as armaduras não apresentam condições
potenciais de corrosão e que a quantidade de cloretos existente no betão é muito
pequena e muito inferior aos limites admissíveis.

4. Avaliação das condições geotécnicas de fundação e impulsos nos
encontros
Para reconhecimento das condições de fundação dos encontros das duas pontes
programou-se uma campanha de 8 sondagens de percussão, acompanhadas da
execução de ensaios SPT e da colheita de 16 amostras intactas.
A campanha de prospecção foi efectuada por Teixeira Duarte S.A.
Os resultados obtidos permitem a definição dos seguintes complexos litológicos:

- Depósitos recentes de aterro, essencialmente arenosos, por vezes com pedras
e fragmentos de cerâmica.
-Depósitos aluvionares quaternários constituídos essencialmente por lodos e
areias mais ou menos lodosas, de baixa a média compacidade (em regra com
SPT entre 0 e 44).
- Substrato plio-pristocénico constituído por areias argilosas e argilas arenosiltosas, de compacidade variável (SPT superior a 20 e, em regra, mesmo
superior a 40).

As fundações dos pilares de ambas as pontes são constituídas por estacas.
Consideram-se como elementos de base que as estacas, de betão armado, têm
um diâmetro de 0.40 m, cerca de 8 m de comprimento e foram executadas com
o recurso a cravação de tubagem metálica que posteriormente, quando das
operações de betonagem, foi retirada.
A estimativa da capacidade de carga das estacas quer dos pilares quer dos
encontros é de 400 KN por estaca.
Os aterros dos encontros foram executados com materiais locais, de
natureza fundamentalmente arenosa, desconhecendo-se a forma como foram
colocados em obra. Como hipótese de base admite-se que esses aterros possam
exibir ângulo de atrito da ordem de 35o.
Aceitando a existência dum certo constrangimento aos deslocamentos dos
encontros, é de considerar como possível a instalação de situações de impulsos
de valores superiores à que corresponde à situação de impulso activo.
O coeficiente de impulso em repouso seria da ordem de:
k0 = 1 - sen Ø = 0.43
Durante a construção e posteriormente durante a vida da obra é
possível admitir diversas situações que tenham levado a que os encontros das
pontes tenham passado a funcionar com apoio no tabuleiro, na direcção
longitudinal. A verificar-se tal facto é possível admitir que fenómenos de dilatação

térmica dos tabuleiros tenham levado a empurrar as estruturas dos encontros
contra os próprios aterros de enchimento. Nestas condições haverá a tendência
para o desenvolvimento de impulsos do tipo passivo, podendo as solicitações
sobre os muros ser muito superiores às previstas no dimensionamento.
5.Avaliação das condições hidráulicas e hidrológicas
A bacia hidrográfica da Ribeira de Santo Estevão no local das pontes da EN
119 tem 981 Km² de área, 169 Km de perímetro, com uma forma alongada.
A linha de água principal, a Ribeira de Santo Estevão (que para montante tem
as designações de Rio Almansor e Ribeira de Canha), tem um desenvolvimento
de 81.2 Km.
A precipitação anual média na bacia hidrográfica é de 682 mm, com
distribuição marcadamente não uniforme ao longo do ano, concentrando-se no
semestre húmido, de Outubro a Março, 76.5% da precipitação anual, e no
trimestre mais húmido, Novembro a Janeiro, 41.9% da precipitação anual.
O escoamento anual médio da bacia hidrográfica é de 127 mm, donde resulta
um caudal modular de 3.95 m³/s. Num ano muito seco, com probabilidade de não
ser excedido de 5% o escoamento anual é de 21 mm, a que corresponde um
caudal médio de 0.66 m³/s. Num ano húmido, com probabilidade de não ser
excedido de 95% o escoamento anual é de 233 mm, a que corresponde o caudal
anual médio de 7.26 m³/s.
Verifica-se que na secção das pontes o nível de superfície livre do escoamento
do caudal de cheia com períodos de retorno de 100 anos atinge valores folgados
de 13.70 m na margem esquerda e de 13.66 m na margem direita.

6 . Diagnóstico

No que se refere à análise das condições de segurança e estado destas pontes
consideraram-se as seguintes situações:

- Encontro com fundação directa
- Encontro com fundação por estacas
- Elemento estrutural entre juntas

Se os encontros funcionassem como consolas o deslocamento para o impulso
em repouso seria da ordem dos 40cm, pelo que se crê que o modelo de
funcionamento não foi o de consola mas sim o de um muro apoiado inferiormente
sob meio elástico (terreno) e apoiado superiormente no tabuleiro. Aumentou-se o
coeficiente de impulso para um valor de 0.8 situação que pretende reflectir a
sucessiva compactação do terreno ao longo do tempo pela acção do tráfego, a
qual terá sido agravada pela inexistência de uma laje de transição. Para estas
hipóteses verifica-se que ocorre uma inversão dos momentos no muro testa
originando tracções no extradorso do muro a cerca de 2,5m da sapata, como se
observa em todos os encontros.

Para avaliar o nível de esforços transmitidos às fundações pelas estruturas tipo
que compõem estas pontes procedeu-se à análise de uma estrutura de uma laje
de tabuleiro apoiada sobre dois pilares afastados de 8.2 m e com dois tramos em
consola de 2.5 m de vão.

Para as acções verticais obtiveram-se esforços máximos de serviço nas
estacas de 266 kN, valor inferior à estimativa da sua capacidade resistente.

Considerando a capacidade resistente das estacas (capacidade de carga à
compressão de 1 140 kN; valor de carga admissível de 400 kN) ressalta a
necessidade de se proceder a um reforço das fundações caso se pretenda dotar
a estrutura da capacidade resistente regulamentar para a combinação de acções
que envolve a acção sísmica.

7. Propostas de intervenção
7.1 - Medidas para Evitar a Erosão dos Leitos junto das Pontes (figura 7)

Figura 7 – Protecção do leito com enrocamento

Foi decidido intervir apenas na zona das pontes. Estas medidas incluíram a desmatação, a
protecção do paramento de jusante do açude (geotêxtil e enrocamento) e o enchimento do
fundo do leito sob a ponte com enrocamento. Foi ainda realizada a protecção dos taludes no
encontro 4.

7.2 - Reforço dos Encontros

Para o reforço dos muros testa e muros ala foi realizada uma parede de betão armado no
extradorso (figura 8). Esta parede foi executada com betão projectado e foi ligada às
paredes de betão existentes por aderência e conectores metálicos.

Em todos os encontros foi introduzida uma laje de transição.

Figura 8 Preparação das superfícies de betão para reforço do extradorso das paredes dos
encontros.
Para o reforço das fundações dos muros ala do encontro 4 introduziram-se também
microestacas.
- Execução de uma laje de transição (figura 9).

Figura 9 - Introdução de nova laje de transição

7.3 - Reparação das Juntas

Este trabalho consistiu na introdução de um perfil selante nas juntas dos passeios e de novas
juntas de dilatação no pavimento (figura 10) e na reparação das zonas de betão deterioradas
por reposição do betão de recobrimento com argamassa aditivada de alta resistência e
durabilidade.

Figura 10 Introdução de cobrejuntas do tipo Viajoint

7.4 - Reabilitação Geral da Ponte

Inclui-se neste âmbito a pintura de todas as superfícies expostas de betão, a reabilitação e
pintura geral dos guarda-corpos metálicos, a fresagem do actual pavimento betuminoso, a sua
regularização, impermeabilização e a colocação de novo pavimento e a reabilitação geral do
sistema de drenagem.

