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RESUMO
Trata-se de uma ponte com estrutura em betão armado, projectada pelo Eng. Edgar
Cardoso em 1948, construída pela NOVOPCA e inaugurada em 1952. É uma ponte em
arco que se destina ao atravessamento da Foz do Rio Sousa pela EN 108. De acordo com
registo bibliográfico, a execução desta ponte constituiu um ensaio geral para a construção
da Ponte da Arrábida.
No âmbito da manutenção e conservação das pontes, o EP promoveu a realização de uma
inspecção detalhada e da avaliação das condições de segurança, as quais se apresentam
neste artigo. Foi realizada uma campanha de inspecção e de ensaios para caracterização
dos materiais e recobrimentos e do estado geral da obra e foram propostas soluções de
reabilitação geral da Ponte. Os estudos realizados incluiram a análise da segurança de
todos os elementos estruturais, de acordo com a regulamentação actualmente em vigor.
PALAVRAS-CHAVE
Reabilitação
Conservação
Ponte
1. INTRODUÇÃO
A Ponte sobre a foz do Rio Sousa apresenta uma estrutura em arco, localizando-se na
EN108 ao Km 9+440, com uma faixa de rodagem constituída por duas vias rodoviárias.
Os estudos elaborados incidiram na análise do estado de conservação dos elementos
estruturais e não estruturais e na proposta das respectivas medidas correctivas, bem como
na verificação da segurança dos elementos para as acções regulamentares.
Promoveu-se a realização de uma campanha de inspecção dos elementos e de ensaios
dos materiais, obtendo-se uma compreensão global do estado da ponte, incluindo dos
seus elementos não estruturais. Mediram-se os recobrimentos das armaduras e avaliaram-
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se as propriedades e estado de conservação dos materiais e nível de deterioração. Com
esta campanha suportou-se a decisão acerca das medidas de intervenção.

2. DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE
O comprimento total da Ponte é de 153m, estando o tabuleiro dividido em 17 tramos –
Fig.1. É composto por 7 vigas principais com 9m de vão, afastadas de 1.45m, e por
travessas distanciadas de 1.80m. As vigas intermédias são de inércia variável, com secção
maior de 0.30m x 1.00m sobre o apoio e de 0.30m x 0.70m no vão. A secção das vigas de
extremidade integra a altura do passeio, apresentando uma secção sobre o apoio de
0.30m x 1.22m e no vão de 0.30m x 0.92m.

Fig. 1 – Vista geral da Ponte
As travessas principais sobre os apoios têm uma secção de 0.50m x 1.00m. As travessas
secundárias localizam-se entre alinhamentos de apoios e têm uma secção de 0.20m x
0.70m – Fig.2. A espessura corrente da laje entre vigas e travessas é de 0.15m,
apresentando, no entanto, uma secção no apoio com uma espessura máxima de 0.25m.

Fig. 2, 3 e 4 – Face inferior do tabuleiro e do arco. Apoios pendulares no Encontro
As juntas de dilatação permitem deslocamentos longitudinais do tabuleiro em cada
encontro e sobre o arco. O tabuleiro está apoiado em montantes monolíticos com o arco
nos alinhamentos mais próximos dos encontros, sendo que neste últimos se têm apoios do
tipo pendular, que permitem o deslocamento longitudinal. Nos restantes alinhamentos os
apoios são rotulados ao tabuleiro, excepto os alinhamentos próximos do fecho do arco
que, por se tratarem de montantes curtos, têm também um sistema pendular.
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O arco, com uma configuração parabólica, tem 115m de vão e 14.75m de flecha. É
constituído por “duas costelas paralelas de 4.42m de largura no fecho, em forma de “I”
rebaixado, contraventadas entre si”. Aquela largura tem um valor máximo no arranque de
4.75m. Os referidos contraventamentos situam-se na zona dos banzos das “costelas” e
têm 0.50m de largura e uma altura variável em função desses banzos (0.30m a 0.45m) –
Fig.3. No arranque a secção do arco tem uma altura de 2.20m e no fecho tem 1.60m. Na
zona de fecho do arco existe uma interligação entre este e o tabuleiro, que se desenvolve
ao longo de cerca de 13.5m para cada lado do seu eixo simetria. Transversalmente essa
ligação dá-se em 4 das 7 vigas e nas travessas dos apoios.
Cada alinhamento de apoios do tabuleiro é constituído por 4 pilares interligados por
travessas. Apenas os alinhamentos extremos dos pilares estão fundados directamente no
terreno, uma vez que todos os outros fazem a ligação do tabuleiro ao arco. Os pilares, tal
como os restantes elementos desta Ponte, apresentam secção de inércia variável. Na
ligação com o tabuleiro essa secção tem 0.50m x 0.50m, dimensões que crescem
linearmente até à sua extremidade onde atingem, para o maior pilar, 0.98m x 0.98m. As
travessas que ligam os pilares têm uma secção de 0.50m x 0.60m.
Os encontros da Ponte são em betão simples. O sistema de apoio do tabuleiro é do tipo
pendular, estando os encontros sujeitos a reacções verticais e impulsos de terras – Fig.4.
O leito do rio apresenta uma espessa camada de areias e lodos, enquanto que as
margens são constituídas por xistos, sendo esta a razão que levou à concepção da Ponte
com arco. Os encontros, os pilares dos alinhamentos extremos e o arco apresentam
fundações directas por recurso a sapatas.
4. PRINCIPAIS ANOMALIAS EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS E NÃO ESTRUTURAIS
No geral esta obra não apresenta deficiências relativas à sua verificação da segurança
estrutural, conforme se detalhará em capítulo próprio. Os principais problemas assentaram
essencialmente nas anomalias originadas pelas deficiências que a seguir se referem.
O reduzido recobrimento das armaduras promoveu a ocorrência da corrosão do aço, com
as consequências conhecidas, nomeadamente de delaminação do betão e de fendilhação
localizada junto das armaduras. De salientar que esta obra não teve até ao presente
qualquer intervenção de fundo de manutenção e conservação.

Fig. 5, 6 e 7 – Delaminação do betão e pontos de corrosão - Tabuleiro
Estas anomalias verificaram-se generalizadamente por toda a obra, incluindo em vigas,
carlingas, pilares, arcos e travessas. No caso da face inferior dos painéis de laje definidos
entre vigas e travessas, há a assinalar os inúmeros pontos de corrosão generalizados,
associados, essencialmente, com a utilização dos varões de cozedura das malhas superior
e inferior, para além das anomalias anteriormente referidas – Fig.5 a Fig.9.
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Fig. 8 e 9 – Delaminação do betão em Pilares e Travessas
Denotou-se também a existência de fendilhação ligeira das vigas longitudinais, associada
aos efeitos de eventuais fenómenos de retracção e da variação uniforme de temperatura.
Registou-se num dos alinhamentos a falta de verticalidade dos pilares, com uma inclinação
de 2º relativamente ao seu eixo vertical. Os esforços adicionais associados a este aspecto
não comprometem a verificação de segurança. Nos encontros, em betão simples, denotouse a existência de fendilhação horizontal no muro testa e no muro ala e a acumulação de
detritos que passam através da junta de dilatação danificada – Fig.10 a Fig.12.

Fig. 10, 11 e 12 – Acumulação de detritos e fendilhação horizontal nos Encontros. Junta de
Dilatação danificada.
Finalmente assinala-se a ocorrência de diversas anomalias em elementos não estruturais,
sendo de destacar o seguinte:
 viga de bordadura com corrosão generalizada das armaduras;
 guarda corpos metálico com corrosão apreciável;
 mau estado de conservação das juntas de dilatação;
 tapete betuminoso danificado, especialmente na zona das juntas;
 bueiros obstruídos e caleiras longitudinais inexistentes;
5.

ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS, POUCO INTRUSIVOS E LABORATORIAIS

Promoveu-se a realização de uma campanha de inspecção e de ensaios “in situ” e
laboratoriais para caracterização dos materiais estruturais e avaliação do estado da obra.
A campanha foi realizada pela empresa OZ, Lda, tendo sido feitos os seguintes ensaios:
 detecção e medição do recobrimento de armaduras (RA);
 profundidade de carbonatação do betão (CB);
 medição do potencial eléctrico das armaduras (PEA);
 ensaios ultra-sónicos (US);
 medição da resistividade e humidade do betão (RHB);
 resistência à compressão do betão (RCB) e ensaios esclerométricos (EE);
 módulo de Young do betão (E) e análise petrográfica (AP);
 teor de cloretos no betão (TC) e teor de alcalis no betão (TA).
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A distribuição dos ensaios por elemento estrutural foi a seguinte:
Quadro 1 – Ensaios realizados nos elementos estruturais da Ponte
US
4
5
8
3
20

Pilares
Arcos
Tabuleiro
Encontro
Total

RA
4
5
7
16

CB
4
5
7
16

PEA
1
1
4
6

RHB
1
1
4
6

RCB
3
3
3
3
12

E
1
1
1
3

EE
7
4
5
4
20

TC
2
2
4
1
9

TA
2
2
4
1
9

AP
1
1
1
3

Resumem-se seguidamente os resultados dos ensaios realizados:
Quadro 2 – Teor de Cloretos e de Alcális
Teor de Cloretos e Teor de Alcalis em Relação à Massa de Cimento
Profundidade (cm)
Teor de Cloretos (%)
Teor de Óxido de Sódio (%)
2a3
0.03
0.24
0a1
0.04
0.20
0a2
0.04
0.43
1a2
0.12
0.21

Elemento
Pilares
Arcos
Tabuleiro
Encontros

Quadro 3 – Resistência à Compressão do Betão. Módulo de Elasticidade
Rotura à Compressão do
Betão referente a Provetes
Cúbicos (MPa)
Pilares
Arcos
Tabuleiro
Encontros

69 a 100
39 a 80
57 a 99
50 a 75

Teste Esclerométrico
Índice
Esclerométrico
47 a 52
47 a 51
43 a 53
47 a 57

Tensão de
Rotura (MPa)
50 a 66
53 a 63
46 a 61
48 a 65

Quadro 4 – Recobrimento de armaduras e profundidade de carbonatação Ensaios Ultra-sónicos.
Potencial Eléctrico das Armaduras

Pilares
Arcos
Tabuleiro
Encontros

Recobrimento de

Profundidade de

Armaduras

Carbonatação

5mm a 53mm
10mm a 65mm
1mm a 49mm
-

1mm a 4mm
1mm a 2mm
2mm a 5mm
-

Potencial Eléctrico

Ensaios Ultra -

das Armaduras -

sónicos - vmédia

(mv)

(m/s)

-57 a -120
-93 a -163
-2 a -93
-

4200 a 4500
3000 a 4400
3400 a 5500
3000 a 4500

Foi também realizada uma análise petrográfica, concluindo-se não haver agregados
potencialmente reactivos, nem se registaram reacções expansivas entre aqueles
agregados e a pasta de cimento.
6. INTERVENÇÕES DE REABILITAÇÃO E DE CONSERVAÇÃO
A decisão das intervenções a realizar assentou quer na inspecção visual realizada à obra,
quer nos resultados da campanha de ensaios elaborada pela OZ, Lda.
A principal anomalia registada prende-se com a falta de recobrimento de armaduras, que
conduziu à corrosão das mesmas. Esta anomalia verifica-se na maioria dos elementos
estruturais e não estruturais, estando na origem da fendilhação e delaminação do betão e
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nos pontos de corrosão existentes na face inferior da laje e no arco. Apresenta-se, a titulo
de exemplo, a metodologia de reparação de uma das vigas do tabuleiro – Fig.12.
DELAMINAÇÃO DO BETÃO
Alçado parcial da viga

Corte 1-1'- Reparação parcial

Corte 1-1'- Reparação total

Fig. 12 – Reparação de zona com delaminação do betão nas vigas do tabuleiro

Em complemento à intervenção de reabilitação descrita anteriormente, e para aumentar a
vida útil da obra, preconizou-se também o seguinte:
 reposição ou reabilitação do reboco original;
 pintura geral da obra com um revestimento espesso elástico de base cimentícia,
impermeável à água e permeável ao vapor de água;
 impermeabilização geral do tabuleiro com membrana líquida aplicada sob a
camada betuminosa.
Com respeito à fendilhação registada nas vigas longitudinais propôs-se a injecção das
mesmas com resina epoxy para aberturas de fendas superiores a 0.3 mm e selagem
superficial com argamassa. No caso da fendilhação horizontal existente no espelho e
muros de ala do encontro do lado de Entre-os-Rios, previu-se ainda um reforço com
lâmina armada com 8 cm de espessura e conectores de ligação ao encontro. Aquela
lâmina envolve o espelho e muros de ala do encontro em betão simples.
Outras intervenções relevantes de reabilitação:
 substituição das juntas ineficientes por novas juntas de dilatação;
 repavimentação do tabuleiro e rectificação da altimetria nos acessos à Ponte;
 execução de novo lancil e substituição das guardas de segurança;
 reabilitação do sistema geral de drenagem do tabuleiro;
 substituição do guarda corpos existente por novas guardas e reabilitação dos
candeeiros e do respectivo sistema eléctrico.
7. AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA ESTRUTURAL
Na simulação do comportamento da Ponte sobre a Foz do Rio Sousa, sujeita a acções
permanentes e variáveis, adoptou-se um modelo tridimensional com elementos finitos do
tipo barra. Na modelação das vigas e travessas do tabuleiro, pilares e arcos utilizaram-se
elementos de barra com as secções indicadas no projecto original, considerando-se as
reais variações de inércia. Os materiais adoptados na modelação e na verificação de
segurança dos elementos estruturais foram o betão C25/30 (B30) e o aço A235NR.
Adoptaram-se as acções regulamentares especificadas no RSA, incluindo a acção
sísmica.
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Fig. 14 – Modelo Numérico de Elementos Finitos

A verificação da segurança foi realizada de acordo com o Regulamento de Estruturas de
Betão Armado e Pré-esforçado e o Eurocódigo 2. Aquela verificação incidiu sobre os
Estados Limites Últimos e de Utilização. No Quadro 5 indicam-se as reservas de
resistência para as vigas do tabuleiro.

Quadro 5 – Avaliação da Segurança nas Vigas do Tabuleiro

Secção
Apoio
Vão

Vigas de Extremidade
∆ = Mrd / Msd
∆ = Vrd / Vsd

Vigas Intermédias
∆ = Mrd / Msd
∆ = Vrd / Vsd

Reserva de resistência

Reserva de resistência

Reserva de resistência

Reserva de resistência

1.08 a 1.78
0.92 a 1.84

1.42
-

1.21 a 1.94
1.15 a 1.75

1.20 a 1.24
-

Apesar de haver secções pontuais com uma resistência menor do que os esforços
actuantes, importa salientar que a diferença é reduzida e compensada por uma ligeira
redistribuição de esforços. Deve também indicar-se que nos modelos realizados não se
simulou o efeito do faseamento construtivo na resposta da estrutura.
Na verificação do E.L.Deformação a longo prazo do tabuleiro obteve-se uma flecha
máxima de 7.52mm, inferior ao valor admíssivel de L/1000 de 9.00mm. O E.L.Fendilhação
baseou-se na combinação frequente de acções. Assumiu-se como aceitável uma abertura
de fendas inferior a 0.2 mm. Obteve-se um valor de 0.13mm, inferior ao limite referido.
O alinhamento de pilares condicionante apresenta (ωsd ; νsd) = (0.20 ; 0.15). As armaduras
garantem ωrd = 0.29, confirmando-se a segurança dos pilares. Os esforços de flexão foram
acrescidos do efeito das excentricidades acidentais e de 2ª ordem. Dispensou-se a
excentricidade de fluência dado que a esbelteza é inferior a 70, de acordo com o REBAP.
O arco possui uma quantidade de armadura variável. Na nascença a armadura longitudinal
superior é cerca de 153 cm2. No fecho a armadura inferior é, aproximadamente, 57 cm2.
As estes valores correspondem, respectivamente, as quantidades mecânicas de armadura
ωrd = 0.018 e ωrd = 0.010 . As armaduras de cálculo na nascença do Arco são νsd = 0.24 e
ωsd = 0.00 e no fecho do Arco de νsd = 0.31 e ωsd = 0.00 . Conclui-se que o arco verifica a
segurança, necessitando apenas da armadura mínima estabelecida na regulamentação.
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No que respeita à verificação do E.L.Deformação a longo prazo para o arco, sem
consideração do processo construtivo, obteve-se uma deformação máxima de 95mm,
inferior ao valor admíssivel de L/1000 de 115mm.
A secção está essenciamente comprimida, pelo que a verificação do E.L.Fedilhação está
assegurada.
No que respeita às tensões transmitidas ao solo refere-se que nos Encontros se obteve
uma tensão de, aproximadamente, 250 kN/m2. Para as fundações dos Arcos obtiveram-se
tensões máximas da ordem de 850 kN/m2, correspondendo a valores médios de cerca de
650 kN/m2. Apesar daqueles valores, as tensões na sapata do arco são aceitáveis, dado
tratar-se de uma fundação assente num maciço xistoso de boa qualidade.
8. CONCLUSÕES
Da análise visual realizada “in situ” e dos estudos elaborados para a avaliação da
segurança estrutural da Ponte, concluiu-se que o seu comportamento global e condições
de segurança satisfaz os actuais requisitos regulamentares.
No entanto, os baixos recobrimentos encontrados durante a fase de inspecção e a falta de
manutenção da obra no seu período de vida, estiveram na origem da principal anomalia
observada – a corrosão das armaduras.
Os ensaios realizados “in situ” e em laboratório confirmam a boa qualidade dos betões,
registando-se também baixos valores da profundidade de carbonatação e do teor de
cloretos, muito abaixo do valor regulamentar de 0.4%.
Para resolver a principal deficiência encontrada - a corrosão das armaduras - foi proposto
um conjunto de medidas correctivas. Em complemento, e para aumentar o período vida útil
da obra, preconizou-se uma pintura geral com revestimento espesso. Propuseram-se
ainda outras medidas correctivas que permitem restabelecer as condições usuais de
funcionamento, nomeadamente a substituição das juntas de dilatação ineficientes,
repavimentação do tabuleiro, injecção e selagem de fendas, entre outros.
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