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Sumário 

Esta comunicação descreve os aspectos relacionados com o projecto de Reabilitação e Reforço das Pontes 

Ferroviárias no Malawi. Esta intervenção enquadra-se no âmbito do aumento da capacidade da Linha férrea 

para composições com 20.5ton/eixo. As obras em questão são maioritariamente metálicas e foram construídas no 

período entre 1908 e 1970. No âmbito do projeto, foram realizados vários trabalhos, nomeadamente 

Levantamentos Dimensionais, Inspecções Especiais, Levantamentos Topográficos, Prospecção Geotécnica e 

Estudos Hidráulicos, tendo já sido intervencionadas (reabilitadas, reforçadas e/ou substituídas) 18 pontes. 
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1 INTRODUÇÃO 

Pretende-se com este artigo apresentar os principais aspectos relacionados com a intervenção da Betar no 

desenvolvimento dos projectos para reabilitação e reforço das obras de arte da linha de caminho-de-ferro entre 

Sandama, na zona Sul do Malawi, e Michinji a Oeste na fronteira com a Zâmbia numa extensão de cerca de 520km. 

Trata-se de uma linha Centenária com cerca de 110 obras de arte, maioritariamente metálicas, e cuja capacidade 

de carga não era conhecida. 

A Central East African Railways (CEAR), concessionária responsável pela exploração e manutenção desta linha, 

contratou a Betar para avaliar a capacidade de carga das pontes existentes e realizar os projectos de reabilitação e 

reforço para que estas possam suportar composições com 20.5 toneladas por eixo. 

2 ENQUADRAMENTO 

Pela sua condição geográfica, o Malawi viu o seu desenvolvimento condicionado pelo difícil acesso ao exterior. 

Durante o período do Protectorado Britânico Niassalândia, e até à construção do Caminho-de-ferro, o Rio Zambeze 

e o seu afluente Shire, eram elementos chave na rede de transportes por via fluvial. 

Com o início do séc XX, mais exactamente em 1908, a Shire Highlands Railways iniciaram a construção da ligação 

do porto fluvial de Chiromo, nas margens do rio Shire no Sul do país, a Blantyre.  

Devido às crescentes dificuldades de navegação, houve necessidade de prolongar esta linha para Sul, até Port-

Herald, actualmente designada de Nsaje, junto à fronteira com Moçambique. 

Em 1930 iniciou-se uma nova fase da expansão do caminho de ferro, tanto para Sul, com o início da construção 

da ponte ferroviária sobre o rio Zambeze, na altura a segunda ponte mais extensa do mundo (actualmente designada 

por ponte Dona Ana), como para Norte com a expansão da linha de entre Blantyre e Salima, ao longo das margens 

do lago Malawi. Em 1935 a rede de caminho de ferro estendia-se por 440 km entre Nsanje e Salima. 

Posteriormente, já nos anos 60 e 70, foi realizada nova expansão da linha férrea entre Balaka e Nayuchi, junto à 

fronteira Sudeste com Moçambique e entre Salima e Michinji, esta última em parceria com a Canadian Internation 

Development Agency.  
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Fig. 1. Linhas de caminho de ferro no Malawi. 

A rede de caminho-de-ferro Malawiana actual tem uma extensão total de 797km onde se inclui um novo troço de 

caminho-de-ferro construído no início do séc. XXI, pela empresa VALE, e que liga as minas de carvão de Moatize 

em Tete, Moçambique, ao porto de Nacala, no Índico, atravessando o território Malawiano. Nesta empreitada, 

incluiu-se a reabilitação da linha existente entre Balaka e Nayuchi. 

Importa salientar que as Linhas são de via única com bitola Sul africana, de 1.067m. 

3 AMBITO 

Em 2012, no Regional Infrastructure Development Master Plan para o sector dos transportes da Southern African 

Development Community (SADC), foi apresentado o plano de desenvolvimento do Corredor de Sena, um projecto 

com um horizonte de implementação até 2030 e onde foi apresentada a estratégia, entre outros, para o 

desenvolvimento dos sistemas de transportes para a região sul do Malawi e onde o caminho de ferro tem um papel 

fundamental. 

É neste contexto que nos últimos 5 anos a CEAR tem investido na reabilitação das Linhas de Caminho-de-Ferro 

existentes, em particular nos troços Limbe-Sandama, Limbe-Nkaya e Nkaya-Salima, tendo a Betar participado 

activamente no desenvolvimento dos estudos associados.  

Dos troços acima referidos, em dois deles, há composições em circulação sendo que no troço Limbe-Sandama a 

circulação ferroviária está suspensa desde 2010. Nos restantes foi recentemente efectuada a substituição integral 

da infraestrutura de via. 

No âmbito da avaliação do aumento da capacidade de carga da linha para 20.5ton por eixo, a Betar realizou estudos 

e/ou projectos para as seguintes obras de arte: 

Quadro 1. Obras de arte  

Troço Nº de obras de arte 

Limbe – Sandama 29 

Limbe – Nkaya 16 

Nkaya - Salima 44 

Total 89 

Para os troços Limbe – Sandama e Limbe – Nkaya, foi igualmente realizado o projecto de reabilitação e reforço 

das obras de arte para permitir a passagem das composições com 20.5ton por eixo. 
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Há a salientar ainda dois caso particulares, com referência mais à frente, e que dizem respeito aos projectos de 

substituição integral das Ponte ao km 274+800, Ponte sobre o rio Shire, Ponte ao km 341+800 e Ponte de Penga 

Penga. No primeiro caso a empreitada já está concluída e no segundo está na fase de montagem do tabuleiro. 

4 OBJECTO 

O parque das obras de arte existente é muito variado. As soluções estruturais existentes são, na generalidade, 

constituídas por tabuleiros metálicos, simplesmente apoiados em pilares e encontros de betão simples.  

Os tabuleiros comportam uma via única não balastrada.  

  

Fig. 2. Exemplos de obras de arte existentes 

(Ponte ao km 185+890 - troço Limbe – Sandama e Ponte Lirangwe ao km 248+00 - troço Limbe – Nkaya) 

Descrevem-se seguidamente as características dos vários componentes. 

4.1 Tabuleiros 

Os tabuleiros típicos são do tipo bi-viga ou tri-viga. As vigas, em aço laminado, são constituídas por perfis 

compostos rebitados, elementos de chapas e cantoneiras ligadas por rebites. Entre vigas existem carlingas e 

sistemas de contraventamento, em geral constituídos por cantoneiras.  

  

Fig.1. Tramos típicos, exemplos bi-viga e tri-viga 

A superestrutura de via (travessas e carris) apoia-se directamente sobre os banzos superiores do tabuleiro. 

Esta solução estrutural foi adoptada em tramos que variam entre cerca de 3.0 e 19.80 metros de extensão. 

Nas linhas de água de maior dimensão existem ainda soluções com tramos treliçados do tipo Warren com 

tabuleiros inferiores ou superiores. Os vãos ascendem aos 44.0 metros. 

  

Fig. 3. Exemplo de pontes com sistema estrutural do tipo Warren: tramo com 30.48m da ponte de Lintipe 

e tramo com 34.09 m da ponte de Nadzipulo (troço Nkaya – Salima) 
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Fig. 4. Exemplo de pontes com sistema estrutural do tipo Warren: Tramo com 44m da ponte de Lupanga 

(troço Limbe – Nkaya) 

4.2 Infraestrutura 

No que respeita aos pilares, estes são, em geral, elementos em betão simples. No troço Limbe-Sandama, existem 

ainda obras com pilares metálicos constituídos de perfis compostos com chapas e cantoneiras. Em algumas 

situações pode constatar-se que os elementos metálicos foram posteriormente embebidos em betão. 

   

Fig. 5. Exemplos dos tipos de pilares existentes: Em betão simples, metálico, metálico preenchido com 

betão  

A solução para os encontros são em geral em betão simples. No caso dos muros ala, existem soluções em alvenaria 

ou betão simples. 

4.3 Elementos base 

A Betar teve possibilidade de aceder ao arquivo da CEAR onde foi possível consultar alguns desenhos de projecto. 

Da vasta informação disponibilizada foi possível consultar os desenhos de construção dos tramos “tipo” adoptados 

em várias obras.  

  

Fig. 6. Desenho de construção de tramos com 7.0m (23’) e 30.48m (100’) datados de 1931 

A data de construção destas obras estende-se desde do início do século XX até ao final dos anos 70 do mesmo 

século, sendo que, na sua maioria, as obras datam do período entre 1930 e 1940.  
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Pode ainda consultar-se os projectos respeitantes às pontes propriamente ditas nos quais existe a definição da 

infraestrutura. 

Dos levantamentos de campo realizados pôde constatar-se que as obras nem sempre foram executadas conforme 

definidas nos projectos. 

  

Fig. 7. Exemplo dos desenhos de construção das infraestruturas das pontes de Lirangwe e Linjisi – data 

1931 

Relativamente ao aço estrutural, de acordo com os elementos consultados e pelas inscrições existentes nos 

tabuleiros metálicos, conseguiu-se obter as respectivas características definidas em documentos da época, 

nomeadamente no Handbook for Constructional Engineers da Bormam Long & Co, LTd de 1924 e 1932 e no 

Historic structural steelwork handbook. 

   

Fig. 8. Placa do fabricante dos tramos metálicos, de 1933. Tabelas técnicas dos perfis e aço produzido à 

época. 

5 CONDICIONAMENTOS 

5.1 Hidrografia e regimes de escoamento 

Pelas características hidrográficas da região, os regimes de escoamento, torrenciais, são altamente sazonais e 

intermitentes, existindo uma enorme disparidade entre a estação húmida e a época estival, durante a qual grande 

parte dos leitos secam.  

Do que se pôde observar localmente, e corroborado pela interpretação dos projectos originais das pontes 

intervencionadas, verificam-se importantes erosões das margens e abaixamento generalizado dos leitos, o que tem 

acentuado o efeito de estrangulamento do escoamento na zona das obras de arte e, em muitas situações, a exposição 

das suas fundações. 

5.2 Geotecnia 

No caso das obras onde existiu intervenção de reabilitação e reforço e onde não eram visíveis anomalias associadas 

às fundações, em geral, não foi recolhida informação geotécnica complementar. Sempre que foram definidas novas 

soluções de fundação, como fundação de novos pilares e encontros, foi definido um plano de prospecção a realizar 

em fase de obra. Tal opção deveu-se aos custos elevados de mobilização de equipamento de prospecção. 
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5.3 Exploração da via férrea 

Como já foi referido esta Linha está concessionada à CEAR, empresa que têm a seu cargo a necessidade de garantir 

serviços mínimos de funcionamento. Desta forma, as intervenções desenvolvidas requereram uma avaliação 

detalhada do impacto das empreitadas na exploração ferroviária, tendo sido previligiadas soluções que minimizam 

a perturbação da circulação ferroviária.  

6 Trabalhos realizados 

6.1 Trabalhos de campo 

A Betar efectuou três campanhas de campo para a realização de inspecções especiais, para avaliação das anomalias 

existentes, e de levantamento dimensional para recolha da informação geométrica dos tabuleiros, pilares e 

encontros.  

Tratou-se de um trabalho desafiante tanto pelas condições de acesso que, por vezes, exigiram caminhadas longas 

para aceder a algumas das obras, como pelas condições da inspecção em altura. Foi necessário grande coordenação 

com o centro de controle da via para a realização das inspecções uma vez que parte dos troços tinha composições 

em circulação. 

Os levantamentos dimensionais foram realizados à fita métrica, roda de medir, a laser, e com recurso a 

paquímetros.  

   

Fig. 9. Levantamento dimensional realizado 

  

Fig. 10. Desenhos resultantes dos levantamentos dimensionais dos tabuleiros  

6.1.1 Levantamento topográfico e varrimento laser 3d 

No troço Limbe-Sandama, pelo facto destas obras estarem em muito mau estado de conservação, em particular no 

que se refere às estruturas de contenção dos aterros de aproximação, foi realizado o levantamento topográfico das 

obras, complementado com um varrimento laser 3d das pontes. 

 

Fig. 11. Levantamentos topográficos e modelação geométrica a partir de nuvens de pontos das pontes. 
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6.2 Estudos e projectos 

Como já foi referido, o primeiro objectivo do estudo foi a avaliação da capacidade de carga das obras, aferindo da 

possibilidade de passagem com composições de 20.5 ton por eixo. 

Em 2020 a Betar realizou a avaliação da capacidade de carga das obras do troço Limbe-Nkaya, tendo-se seguido 

o projecto de execução. A empreitada iniciou-se em Junho de 2021 tendo ficado concluída no final de Agosto de 

2021. 

No caso do troço Nkaya – Salima a intervenção da Betar terminou com a avaliação estrutural, concluída em Março 

de 2021. 

Para o troço Limbe-Sandama a avaliação da capacidade de carga das 29 pontes foi integrada no Estudo Prévio, 

concluído em Abril de 2021. No seguimento, foi desenvolvido o projecto de execução onde foram definidas as 

intervenções de reabilitação e reforço e, num caso particular, a substituição integral de uma das obras. 

6.2.1 Avaliação estrutural das pontes 

No que respeita aos tabuleiros, das 89 obras foi possível identificar 29 tipos de tramos tipo diferentes.  

Para cada um desses foi realizada uma análise estrutural tendo por base modelos de elementos finitos e feita uma 

análise aos estados limites últimos e estado limite de fadiga. No caso dos tramos treliçados, foram realizados 

modelos tridimensionais. 

 

Fig. 12. Exemplo dos modelos de cálculo realizados para análise estrutural. 

A avaliação estrutural foi realizada tendo por base carregamentos reais, tendo sido definidos cenários de cálculo 

com base na informação disponibilizada pela Cear.  

Na impossibilidade de se obter, em tempo útil, resultados dos ensaios aos materiais existentes, como sejam, ensaios 

de fadiga ou ensaios de tracção, houve necessidade de se desenvolver as soluções de reforço partido de princípios 

conservativos em relação às propriedades dos materiais. No que respeita à fadiga, foi desenvolvido um 

procedimento de análise utilizando o método do Dano Controlado, tal como definido na EN1993-9, no entanto, 

adaptado a carregamentos reais. 

Assim, foi necessário desenvolver cenários de carregamento ao longo do período de exploração das obras, 

admitindo várias configurações das composições, pesos por eixo e periocidades de passagem, obtidas de 

bibliografia disponibilizada pela CEAR.  

Foram considerados vários períodos entre 1931 e 2050, sendo para cada período definidos os tipos de composição 

em circulação e a respectiva periocidade. Nos períodos entre 2020 e 2050 foram consideradas as novas 

composições com 20.5 ton/eixo. 

Foi calculado o Dano Equivalente para as secções criticas de cada um dos tabuleiros de acordo com as curvas de 

fadiga definidas no Eurocódigo EN 1993-2. Tendo por base os resultados obtidos, foram definidas as necessidades 

de reforço para cada tipo de tabuleiro. 

6.2.2 Estudo hidrológicos e hidráulicos 

No troço Limbe Sandama, nos casos em que eram visíveis sinais evidentes de insuficiência de secção de vazão, 

foram realizados estudos hidrológicos e hidráulicos. Nestes estudos foram realizadas simulações hidráulicas 

utilizando o software HEC RAS. 



 

8 

   

Fig. 13. Exemplo dos modelos hidráulicos realizados no HEC-RAS para a obra ao km 145+410 

6.2.3 Anomalias tipo e definição dos trabalhos de reabilitação 

No que concerne aos tabuleiros, as principais anomalias prendiam-se com a degradação da protecção anti-

corrosiva, alguma corrosão pontual, danos devido a embates e descarrilamentos, falta de elementos de 

contraventamento e danos em aparelhos de apoio por falta de elementos de fixação. No que respeita aos pilares, 

os principais danos diziam respeito a infra-escavações, fendilhação, ou destacamento de peças de betão simples. 

Nos encontros as anomalias tipo diziam respeito a danos nos espelhos, à falta de muros laterais guarda balastro e 

infra-escavação das fundações. 

A avaliação da segurança estrutural foi realizada considerando que a ponte se encontra em adequadas condições, 

o que significa que não existem anomalias relevantes que possam comprometer o seu desempenho estrutural. 

Assim, os trabalhos de reabilitação definidos visam restabelecer as condições de serviço das obras, prolongar a 

sua vida útil e minimizar as necessidades de manutenção futura.  

6.2.4 Definição dos trabalhos de reforço 

De forma a poder suportar as novas composições com 20.5 ton/eixo houve necessidade proceder ao reforço de 11 

dos 29 tipos de tabuleiros analisados. 

As soluções de reforço consistiram na adição de chapas ou perfis, ligadas através de parafusos pré-esforçados ao 

banzo inferior das vigas existentes. 

  

  

Fig. 14. Exemplo das soluções de reforço projectadas 

6.3 Acompanhamento das Empreitadas e Fiscalização 

Nos últimos anos, a Betar tem sido responsável pela Fiscalização das empreitadas de várias pontes ferroviárias 

relevantes em Moçambique e Malawi. A experiência acumulada no acompanhamento do processo de controlo de 

produção dos elementos pré-fabricados, em particular da estrutura metálica, tem-se revelado muito importante 

para o desenvolvimento de soluções de projecto adaptadas às reais condições locais.  

Nas obras do troço entre Limbe e Nkaya concluídas em Agosto de 2021, realizadas num contexto particular em 

que o Empreiteiro era uma empresa local, a Betar conduziu várias acções de formação e acompanhamento visando 
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a implementação de procedimentos de qualidade, em particular no que se refere ao fabrico e instalação dos reforços 

aos tabuleiros e ainda no que se refere aos procedimentos de decapagem e pintura. 

     

   

Fig. 15. Fotos da empreitada das pontes do troço Limbe-Nkaya 

7 OUTROS PROJECTOS ASSOCIADOS 

Como já foi referido desde 2018 a Betar tem vindo a participar em vários projectos no Malawi para a Cear sendo 

o mais o importante a substituição da Ponte sobre o Rio Shire ao km 267. A antiga ponte treliçada, para além de 

apresentar uma capacidade de carga insuficiente para a modernização pretendida para a linha ferroviária, 

apresentava diversas situações críticas em resultado da falta de manutenção e de embates sucessivos em elementos 

metálicos que comprometiam a segurança ao nível estrutural. A reparação e o reforço estrutural foram inicialmente 

equacionados, tendo sido concluído que seria muito oneroso e com impacto muito relevante na exploração. 

A nova ponte projectada, com 165m de extensão repartidos por 3 vãos de 50m+65m+60m, tem um tabuleiro 

composto por secção estrutural aço-betão com 2 vigas metálicas de alma cheia e laje de betão armado colaborante 

constituída por painéis pré-fabricados. 

Esta obra, de via simples, é balastrada e foi dimensionada para suportar composições com 21 ton/eixo. O tabuleiro 

foi construído pelo método de lançamento incremental.  

Com a construção desta obra, implantada ao lado da obra existente, foram construídos cerca de 1000m de via 

ferroviária para ligação à linha existente. Este projecto incluiu ainda a reformulação do cais da estação Shire North 

onde a linha ferroviária se torna dupla. 

  

Fig. 16. Nova ponte sobre o Rio Shire 
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A Ponte de Penga Penga, obra ao km 341+800, presentemente em fase de montagem, é outro dos projectos 

realizados pela Betar para a substituição de uma obra existente. O leito do rio sofreu uma forte erosão e que 

conduziu à exposição das estacas num comprimento muito significativo comprometendo a sua estabilidade. 

A nova ponte é composta por dois tramos com cerca de 20m de extensão constituídos por tabuleiros bi-viga de 

alma cheia.  

   

Fig. 17. Fotos da empreitada e do fabrico do tabuleiro para a substituição ao km 341+800 

No âmbito do processo de modernização da linha de caminho de ferro, e em particular com a introdução de 

locomotivas de maior potência, existiu a necessidade de reformular alguns aspectos infra-estrutura ferroviária. 

Assim, a Betar desenvolveu os projectos para rebaixamento da rasante junto a duas passagens superiores de forma 

a aumentar o gabarit para a passagem das novas locomotivas, para a reformulação da estação de Limbe de forma 

a permitir a manutenção das locomotivas e ainda o projecto de um parque de contentores também na estação de 

Limbe. 

8 CONCLUSÕES 

O enquadramento particular das intervenções de requalificação das obras de arte das Linhas de caminho de ferro 

do Malawi revelaram-se um desafio muito interessante do ponto de vista da Engenharia, mas também social e 

humano dado impacto que esta infraestrutura tem para as populações e para o desenvolvimento do tecido 

socioeconómico do país. 

Nos últimos anos a Betar Consultores reuniu uma vasta equipa de Fiscalização para o acompanhamento das várias 

empreitadas no Malawi. Desta aprendizagem resultou uma transposição directa para o Projecto, e que permitiu 

adaptar as soluções e técnicas à tecnologia e capacidade locais.  
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