Reabilitação das Infraestruturas da Ponte da Praia sobre o Rio Tejo
Localização – Km 118,860 da Linha da Beira Baixa, perto de Praia do Ribatejo e Constância no troço Entroncamento/Abrantes
Cliente – REFER
Autor do Projecto e Obra (1971-73) – Mague (tabuleiro), Teixeira Duarte (pilares e reforço de fundações de pilares e encontros)
Autor do Projecto de Reabilitação (2010) – Júlio Appleton, António Costa, Tomás N. Silva (a2p)
Obra de Reabilitação (2012) – Obrecol
A ponte da Praia tem um desenvolvimento de 497,50 m (7 x 62,50 + 45,0 m + 15,0 m).
O tabuleiro com largura de 4,50 m é formado por vigas contínuas metálicas de alma cheia com altura de 4,55 m, interligadas por
vigas transversais. O tabuleiro tem um peso de 40 KN/m.
O tabuleiro apoia-se nos pilares e encontro de saída através de apoios móveis, e através de apoios fixos no encontro de entrada.
Este tabuleiro foi realizado ao lado do antigo realizado pela casa Eiffel, o qual foi posteriormente adaptado para o trânsito
rodoviário.
Os pilares da actual ponte ferroviária são de betão e foram realizados em 1971 mas estão fundados nos pegões que foram
realizados em 1889 pela casa Eiffel porquanto se previa a duplicação da via férrea. Os pilares do novo tabuleiro incluíram uma
laje/sapata na zona inferior do novo fuste.

Figura 1 - Vista geral da ponte (face inferior e superior do tabuleiro)

Figura 2 - Aparelho de apoio móvel nos pilares e apoio fixo no encontro de entrada
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Figura 3 - Vista da estrutura metálica do tabuleiro, passadiço de inspecção e sistema de fixação dos carris

A intervenção resultou da necessidade de substituição dos aparelhos de apoio fixos do encontro de entrada por ter ocorrido o
galgamento dos aparelhos existentes durante uma frenagem brusca de um comboio de mercadorias em 2008. Verificou-se
também que existiam fossas de erosão junto aos pilares com alturas superiores a 1,50 m e que era necessário proceder ao
encamisamento dos pegões, protecção do leito do Rio junto aos pilares (para controlo da localização das fossas de erosão) e
reforço das fundações do pilar P4 ( o tabuleiro rodoviário está apoiado com aparelhos fixos neste pilar).
Foi realizado o reforço do encontro de entrada para as acções horizontais (frenagem) com adição de ancoragens e nova viga de
estribo e substituídos os aparelhos de apoio fixos e suas fixações. Os novos aparelhos previstos inicialmente do tipo cavilha foram
realizados com apoios independentes para a reacção vertical e para a reacção horizontal, do tipo pot com diâmetro de 52cm,
compatível com a sua ligação ao banzo inferior das vigas do tabuleiro.
Procedeu-se à reabilitação de todos os aparelhos de apoio, o que requereu o levantamento do tabuleiro e colocação de apoios
provisórios.
Foi realizado o encamisamento do pegão do pilar P4 mas o reforço das fundações do pilar P4 com microestacas ainda não foi
executado.

Figura 4 – Protecção da base dos pilares

