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ROTA NACIONAL Nº3 E RIO SAUCE CHICO
ARGENTINA, BAHÍA BLANCA, PCIA. DE BUENOS AIRES
Solução: PROTEÇÃO DE PONTE
Produtos: Gabiões caixa, colchões Reno®, Geotêxtil não tecido MacTex®
Problema:
A ponte em estudo localiza-se no cruzamento da rota nacional
Nº3 com o rio Sauce Chico.
A ponte continha estribos que estavam protegidos por lajes de
concreto, as quais estavam apoiadas diretamente em um talude.
Por conta da incidência de enchentes houve a ruptura e consequentemente o desprendimento destas lajes. A ponte localiza-se
a poucos metros abaixo de uma curva que apresentava em sua
margem direita um avanço no processo de erosão, foi evidenciado que a integridade do aterro de acesso à ponte estava
comprometido. Observa-se desta forma, na seguinte série de
fotos, a situação descrita.
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Solução:
Na zona dos estribos, conformou-se o talude protegendo-o com
colchões Reno® e Gabiões caixa.
Na zona de curva, às magens da mesma, conformou-se o talude
da Margem direita e o mesmo foi protegido com a instalação dos
colchões Reno®.
A proteção se estendeu até encontrar-se com a proteção dos
estribos da ponte.
Os elementos usados para conformar a proteção são compostos pela malha hexagonal de dupla torção tipo 6x8 com revestimento a base de PVC. Cabe mencionar, que durante a execução
das obras, ocorreu uma cheia que destruiu por completo o
aterro recém conformado na margem direita, na zona de curva.
Vale ressaltar que o mesmo havia sido ainda conformado com
material selecionado e compactado, mas não havia sido instalada
a proteção com colchões Reno®, já a margem esquerda que se
encontrava protegida, não sofreu nenhum dano.
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Nome do Cliente:
PROVIANCIA DE SANTA CRUZ
Construtor:
UTE FREILE CONSTRUCCIONES S.R.L. –
VIAL PATAGONIA S.A.
Projeto e Consultoria:
INA Y DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS
11.200m2
Produtos usados:
Gabião caixa
Colchão Reno®
Geotêxtil não tecido MacTex®
Data da obra:
Inicio:
Término:

Janeiro/2001
Abril/2001
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Ilustração esquemática
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Obra Concluida
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