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  s obras de arte ferroviárias típicas 
desta época eram tabuleiros em treliça metáli-
ca apoiadas em meso-estruturas de alvenaria 
de pedra. A sua reconversão para o tráfego 
rodoviário obrigou à instalação de uma laje de 
betão armado apoiada sobre as treliças. Com 
o aumento da carga permanente do tabuleiro 
houve, também, a necessidade de reforçar as 
fundações de várias obras devido às cargas 
verticais e às solicitações sísmicas.

Os aparelhos de apoio existentes são apare-
lhos metálicos e vão ser substituídos por novos 
aparelhos de apoio em HDRB. A inserção des-
tes aparelhos de apoio isoladores vai limitar o 
corte basal da estrutura protegendo a ponte 
contra danos devido a um evento sísmico.

A solução estrutural do tabuleiro, aprovada 
pela Infraestruturas de Portugal (IP), consiste 
de uma laje em betão armado mista com duas 
longarinas metálicas embebidas (figura 1).  
Na tabela 1 apresentam-se as dimensões 
gerais de cada obra.

O antigo corredor ferroviário que liga Coimbra a Serpins, 
também conhecido por Ramal da Lousã, está a receber uma 
remodelação para acomodar o sistema do MetroBus na zona 
suburbana entre Alto de São João e Serpins.

O trajeto, com cerca de 40 km de desenvolvimento, tem no seio 
um conjunto de nove pontes metálicas de dimensões apreciáveis 
construídas no início do século XX. Deste conjunto de obras, 
três são de vãos múltiplos e seis de vão simples.

A

Adaptação a uma solução 
de BRT – MetroBus 
Alto de São João, Serpins 

1 | Laje em betão armado mista com 
duas longarinas metálicas embebidas.

1



37P&C 71  | Julho > Dezembro 2021  |  

Com a entrada em vigor do Regulamento de 
Solicitações em Edifícios e Pontes, em 1961, 
as obras foram reforçadas para receber as 
sobrecargas ferroviárias aí indicadas. O pro-
jeto e a obra de reforço para cargas verticais 
ocorreu entre 1983 e 1990. Nas figuras 2 a 10 
apresentam-se os desenhos gerais de cada 
uma das obras pela ordem da sua quilome-
tragem. 

2 | Ponte da Portela.

3 | Ponte de Ceira. 

4 | Ponte do Eça 1.ª.

2

Tabela 1 | Dimensões gerais de cada obra

(*) O km apresentado diz respeito à antiga linha da Lousã quando em exploração.
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5 | Ponte do Eça 2.ª.

6 | Ponte de Trémoa.

7 | Ponte do Eça 3.ª.

8 | Ponte do Eça 4.ª.

9 | Ponte de São João.

10 | Ponte de Serpins.
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O NOVO TABULEIRO

Secção transversal

O novo tabuleiro tem 7,0 m de largura total, 
enquadrando uma faixa de rodagem com 
5,0 m e dois passeios elevados com 1,0 m 
cada. A laje é integralmente realizada em 
betão armado, tendo-se tirado partido de exis-
tirem duas longarinas em perfil laminado H 
que marcam o vão central da laje.

Os acabamentos serão semelhantes aos de 
um viaduto rodoviário, levando impermeabili-
zação, pavimento betuminoso, lancis, barreira 
de segurança, vigas de bordadura, guarda 
corpos, sumidouros e negativos para passa-
gem de cabos no interior dos passeios.

Apresentam-se nas figuras 11 a 15 as diferen-
tes secções transversais obtidas com a nova 
laje sobre o tabuleiro existente.

Nas pontes de menor, vão nomeadamente a 
Eça 1.ª, Eça 2.ª, Trémoa, Eça 4.ª e São João 
as vigas principais encontram-se pouco afas-
tadas com cerca de 2 m entre elas, para o 
apoio da laje são introduzidas duas escoras 
laterais inclinadas para materializar os apoios 
fora das vigas.

Na ponte de Serpins, as carlingas encon-
tram-se por cima das vigas principais, neste 
caso a rasante fica 75 cm acima do topo das 
carlingas.

Processo construtivo

Dadas as características geométricas do tra-
çado rodoviário, algumas plataformas são 
curvas em planta a apoiar sobre as vigas prin-
cipais retilíneas. A solução prevista consiste 
na construção de uma laje com maior largura 
por forma a acomodar a curva do traçado 
e respeitando a largura mínima do passeio. 
A título de exemplo, a laje da ponte de Trémoa 
tem uma largura uniforme de 7,24 m.

11

12

13

14

15

11 | Tabuleiro na Ponte da Portela.

12 | Tabuleiro nas pontes do Eça 1.ª, 
Eça 2.ª, Trémoa e Eça 4.ª.

13 | Tabuleiro na ponte do Eça 3.ª e Ceira.

14 | Tabuleiro na ponte de São João.

15 | Tabuleiro na ponte de Serpins.
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17

16 | Fases de execução na ponte de Serpins.

17 | Fases de execução na ponte de Portela.
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Para materialização da nova laje são possí-
veis várias soluções construtivas, desde a 
betonagem in situ à prefabricação de painéis 
de laje com selagem no local.

Em ambos os casos, a suspensão temporária 
de cofragem ou de painéis exige a montagem 
de um cimbre com triangulação superior 
ou inferior em plano transversal da ponte. 
Dois exemplos de triangulação encontram-se 
representados na figura 18.

Em todas as obras considera-se adequada a 
montagem de um cavalete apoiado na treliça 
das vigas principais, o que permite a reali-
zação de todos os trabalhos desde a deca-
pagem, pintura, betonagem da laje e demais 
operações. A execução dos trabalhos deverá 
ser ao abrigo de uma proteção envolvente para 
conter os resíduos da decapagem e pintura, 
mantendo livre e em segurança a circulação 
pela via inferior ao tabuleiro em reparação. 
Recomenda-se a implementação de uma blin-
dagem inferior para uma melhor proteção.

Alargamento dos encontros

Em geral, todos os encontros têm 5 m de 
largura, com exceção dos encontros da ponte 
de Serpins, que foram construídos com uma 
largura superior. No prolongamento dos tabu-
leiros sobre os encontros está previsto um 
pequeno alargamento que consiste duma con-
sola da ordem de 1,0 m para fora dos tímpa-
nos. A estabilidade das consolas é garantida 
por vigas de fundação longitudinais encrava-
das no tardoz dos muros e travadas entre si.

REFORÇO SÍSMICO DE 
PILARES E FUNDAÇÕES

O estudo sísmico das pontes revelou ser 
necessário o reforço das fundações dos pila-
res das pontes da Portela, Ceira e Serpins.

Ponte da Portela

Na ponte da Portela, os três pilares nascem de 
uma fundação realizada com caixões submer-
sos e preenchidos com lajetas de pedra arru-
madas, executados com a técnica do ar compri-
mido. A inspeção de avarias detetou em vários 

18 | Execução da laje do tabuleiro.

19 | Alargamento dos encontros.

20 | Reforço de fundação na ponte da Portela.

21 | Reforço de fundação na ponte de Ceira.
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22 | Reforço de fundação na ponte de Serpins.

23 | Reforço dos encontros do Eça 3.ª.

locais dos caixões zonas fortemente corroídas 
e que deixam à vista as pedras no interior.

Sendo necessário o seu reforço, o projeto 
prevê a inclusão de microestacas implantadas 
em redor do caixão e solidarizadas por uma 
cinta de betão em todo o contorno. Tirando 
partido do reforço da base, a cinta de betão 
armado prolonga-se na vertical até cerca de 
meia altura do quebramar existente, propor-
cionando uma proteção às pedras que estão 
sujeitas ao caudal do rio durante as cheias.

O reforço previsto encontra-se apresentado 
na figura 20. Das três pontes que requerem 
reforço de fundação apenas é visível o refor-
ço nesta ponte da Portela, nas outras duas 
pontes não há qualquer alteração da geome-
tria da parte acima do terreno.

Ponte da Ceira

Na ponte da Ceira os pilares são o prolonga-
mento dos tubulões de fundação. Os tubulões 
foram executados por ar comprimido até uma 
cota de cerca de 10 m abaixo do leito do rio.
Os tubulões são em ferro e possuem 1,80 m 
de diâmetro, preenchidos com betão.

O reforço preconizado consiste de quatro 
microestacas executadas no interior de cada 
tubulão, conforme a figura 21. Neste tipo de 
reforço não vai existir cinta à volta dos pila-
res, o que o torna simples e sem qualquer 
impacto na geometria dos pilares.

Ponte de Serpins

A ponte de Serpins tem quatro pilares com fun-
dação direta. Os afloramentos rochosos nos 
locais de implantação levaram à consideração 
de aproveitar a sua contribuição na resistência 
de uma parcela das forças sísmicas.

As sapatas existentes são de betão. O incre-
mento da resistência ao sismo será por inclu-
são de microestacas em ambos os lados da 
sapata, execução de lintéis de encabeçamen-
to e aplicação de pré-esforço para solidarizar 
todos os elementos em betão (figura 22).

Após a reposição do aterro junto dos pilares, 
os novos maciços não ficam à vista.

REFORÇO SÍSMICO 
DE ENCONTROS

A altura máxima dos encontros em geral não 
excede os 20 m de altura. Com exceção 
dos encontros da ponte de Serpins, todos 
os encontros possuem 5,50 m de largura no 
topo até à mesa de apoio das vigas principais. 
Abaixo deste nível, a largura cresce em dire-
ção às fundações com os paramentos exte-
riores inclinados numa taxa de 1/20 de altura.

Os encontros que possuem a maior altura 
são os da ponte de Eça 3.ª e que ronda os 
30 m de altura total. O reforço preconizado 
consiste da inserção de estacas inclinadas 
no primeiro terço de altura dos encontros e 
estacas verticais em redor da sapata confor-
me se ilustra na figura 23. Entre os maciços 
de encabeçamento de estacas e a sapata 
existente será aplicado um pré-esforço com 
barras de alta resistência para promover o 
monolitismo 
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