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1) Explique o funcionamento estrutural de uma ponte em pórtico de betão armado pré-esforçado
construído por consolas em avanços sucessivos, quer em fase construtiva quer em fase de
serviço.

2) A grande maioria dos tabuleiros de pontes são em betão armado (pré-esforçado ou não), sendo
a solução de tabuleiros vigados a mais frequente.

a) Em que consiste um tabuleiro vigado?
b) Qual a função das carlingas num tabuleiro vigado?
c) Actualmente utilizam-se cada vez menos carlingas. Qual a razão?
d) Quais as implicações estruturais da não utilização de carlingas?

3) Descreva o processo construtivo que vai ser utilizado na construção da Ponte Infante
D. Henrique.

4) Discuta o conceito: "A estética como critério de concepção e dimensionamento de uma ponte".
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CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DA DISCIPLINA

A) Trabalhos de avaliação contínua
1º - 1 valor
2º - 1 valor
3º - 1 valor
4º - 2 valores

B) Exame
1ª Parte - 8 valores (2 valores por questão)
2ª Parte - 7 valores
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Pretende-se construir uma passagem pedonal em Y a uma altura de 10 m sobre um recinto
público, conforme o esquema representado. O tabuleiro é contínuo, bem como a sua ligação ao
pilar. Os encontros A, B e C apenas resistem a acções verticais.

Pré-dimensione o tabuleiro em betão armado pré-esforçado e o pilar em betão armado.
Pré-dimensione o pré-esforço a instalar, indicando o seu traçado e valor a tempo infinito.
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As características da obra de arte são as seguintes:
Local: Vila-Real
Material estrutural: Betão B50; aço em armaduras passivas A500 NR
Revestimento: 1.0 kN/m2

A. Adão da Fonseca / Álvaro Azevedo


