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1) Considere o viaduto rodoviário com pouco menos de 400 m de comprimento e em betão armado
pré-esforçado cujo alçado é representado no esquema seguinte:

E1 E2

80 m

Em planta, o viaduto define uma recta e tem uma plataforma, incluindo faixas de rodagem e passeios,
com 20 m de largura.

Responda de uma forma sintética e com a ajuda de figuras esquemáticas, mas justificando, às questões
seguintes:

a) Que tipo de solução estrutural e de solução construtiva adoptaria?
b) Qual ou quais os tipos de secções transversais que proporia para o tabuleiro?
c) Que ligações entre o tabuleiro e os pilares e os encontros introduziria?
d) Qual a sucessão de fases construtivas que consideraria?
e) Quais os traçados dos cabos de pré-esforço que projectaria, em cada fase construtiva e em fase

definitiva?

2) a) Explique em que condições pode ser especialmente conveniente optar por uma viga-caixão face à
alternativa de laje vigada.

b) No caso de se optar por uma laje vigada, como se pode tentar obter as vantagens da viga-caixão?
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Considere uma ponte em laje de betão armado pré-esforçado. O tabuleiro é simplesmente apoiado e possui as
dimensões indicadas na figura.

10.0m
2 0 .0 m

Local: Estremoz

Material estrutural: Betão C40; aço em armaduras passivas A500 NR

Revestimento: 1.2 kN/m2

Pré-dimensione os elementos constituintes do tabuleiro atendendo apenas à flexão longitudinal.

Pré-dimensione o sistema de pré-esforço longitudinal, propondo o número de “strands” de cada cabo,
indicando o traçado do cabo resultante ao longo do vão e a localização das amarrações de cada cabo na
secção transversal extrema.
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