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1) Descreva a constituição habitual de uma pequena ponte em alvenaria de pedra e exponha a
metodologia da sua construção, usada ao longo de séculos.

2) Tenha em consideração um viaduto de 20 tramos (1 de 30 m + 18 de 38 m + 1 de 30 m)
construído em betão armado pré-esforçado pelo método dos deslocamentos sucessivos.

a) Explique o seu funcionamento estrutural, quer em fase construtiva quer em fase de
serviço;

b) Justifique a opção habitual por um tabuleiro em viga caixão;

c) Indique qual o traçado conveniente dos cabos de pré-esforço;

d) Diga que ligações entre o tabuleiro e os pilares e os encontros proporia, não deixando de
ter em consideração a acção sísmica.

3) Refira alguns procedimentos correntes na monitorização estrutural de pontes, explicando a
sua utilidade.

A. Adão da Fonseca / Álvaro Azevedo

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 + 5 + 1)
2ª Parte - 7 valores
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Pretende-se construir uma passagem pedonal com o esquema estrutural representado. O
tabuleiro é contínuo, com os tirantes formando com o pilar um plano único central.

1) Pré-dimensione o tabuleiro em betão armado pré-esforçado, apenas para resistir às acções
gravíticas.

2) Pré-dimensione os tirantes para uma tensão instalada de 600 MPa para as combinações
quase-permanentes.

3) Pré-dimensione o pré-esforço a instalar nas secções condicionantes do dimensionamento,
indicando o seu traçado e valores a tempo infinito.
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As características da obra de arte são as seguintes:
Local: Braga
Material estrutural: Betão B50; aço em armaduras passivas A500 NR
Revestimento: 1.0 kN/m2
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