Reabilitação das Infraestruturas da Ponte Eiffel, sobre o Rio Lima
Localização – Ponte Rodo ferroviária entre Darque e Viana do Castelo Km 80,323 da Linha do Minho
Cliente – Refer
Autor do Projecto (1876) – Gustavo Eiffel e Théophile Seyrig; Obra (1877) - Casa Eiffel e Cie
Autor do Projecto de Reabilitação (2005) – Júlio Appleton, João Saraiva (a2p)
Obra de Reabilitação (2008) – Teixeira Duarte
A extensão total da Ponte é de 563m, a que acrescem 81,5m do viaduto da margem direita e 91,5m do viaduto da margem
esquerda. O tabuleiro é constituído por duas vigas treliçadas do tipo rótula (diagonais cruzadas dispostas a 45º, formando
painéis com 2,70m de desenvolvimento) com 7,5m de altura, afastadas 5,2m, com 10 vãos de 46,98m+8x58,4m+46,98m. O
tabuleiro apoia em pilares de alvenaria fundados entre 8 a 25m de profundidade por pegões realizados com campânula e ar
comprimido. Os pilares da Ponte Eiffel têm uma secção rectangular com os topos em semicírculo. As faces rectas têm um
comprimento de 5,10m e os topos têm raios de 1,32m no cabeçote, 1,2m abaixo do cabeçote e 1,41m na base do pilar.

Figura 1 - Corte longitudinal, vista geral da ponte e dos aparelhos de apoio móveis e fixos

O tabuleiro foi montado numa plataforma com 200m de extensão do lado de Viana do Castelo e empurrado por 3 vezes. O peso
total do tabuleiro é de 1897 toneladas. O lançamento incremental deste tabuleiro com 563m de extensão foi à época recorde
mundial deste processo construtivo.
O tabuleiro da Ponte foi reabilitado e reforçado com pré-esforço exterior (projecto da autoria de Câncio Martins) em 1992.
Verificou-se que apenas os pilares P1, P2 e P3 foram fundados numa camada aluvionar sem características de resistência
adequadas, em particular o pilar P1, que é também o que apresenta maiores danos na cantaria de forro do pilar.
Procedeu-se assim ao reforço das fundações dos pilares P1, P2, P3 e P5. No caso do pilar P5 o reforço teve ainda como
objectivo dotar o próprio pilar de alvenaria da resistência à tracção correspondente à força de cálculo. Tal resistência foi
conseguida através das armaduras das microestacas atravessantes do pilar e a ele solidarizadas por injecção de calda de
cimento.
Na figura apresenta-se a planta do reforço do pilar P5. Todas as microestacas atravessam a alvenaria dos pilares. Foi necessário
realizar um maciço de amarração do topo das microestacas e de absorção da força de desvio dessas microestacas. As
armaduras desse maciço são em aço inox. Foram ainda substituídos os balanceiros nos aparelhos de apoio móveis e substituída
a chapa de reforço do topo dos pilares. Foi também realizada a reabilitação geral dos pilares de alvenaria.
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Figura 2 - Reforço de pilares com microestacas e reabilitação geral dos aparelhos de apoio

