
 

 

 Pontes de concreto armado - 2ª ed. 

1. Pontes em concreto armado – isostáticas 

2. Classificação das pontes 

3. Planta e cortes da ponte4. Forças externas nas pontes (cargas permanentes 

5. Cargas móveis 

6. Linha de influência das forças cortantes 

7. Linha de influência dos momentos fletores 

8. Impacto vertical 

9. Envoltória das solicitações de serviço 

10. Forças acidentais ou adicionais 

10.1 Frenagem ou aceleração 

10.2 Variação de temperatura 

10.3 Vento 

10.4 Retração do concreto 

10.5 Deformação lenta 

10.6 Impacto lateral 

10.7 Força centrífuga 

10.8 Protensão 

10.9 Atrito nos apoios 

10.10 Recalque de apoio 

10.11 Empuxo de terra ou água 

10.12 Força no guarda-corpo 

10.13 Força no guarda-rodas 

10.14 Pressões causadas pela água nos pilares 



10.15 Ação da neve 

10.16 Forças sísmicas 

10.17 Impacto nos pilares10.18 Forças de construção 

11. Dimensionamento das vigas principais 

12. Cálculo da armadura de cisalhamento 

12.1 Dimensionamento de vigas ao cisalhamento 

12.2 Disposição da armadura para vencer os esforços no momento 

fletor 

12.3 Fadiga 

13. Cálculo das transversinas13.1 Transversina intermediária (30 x 175) 

13.2 Transversina de apoio (40 x 200) 

14. Cálculo dos encontros, cortinas e lajes de aproximação 

14.1 Cálculo do encontro 

14.2 Laje de aproximação15. Cálculo das lajes (tabelas de Rüsch) 

15.1 Laje central do balanço15.2 Laje central da ponte 

15.3 Laje em balanço 

16. Momentos no tubulão devidos à força horizontal 

16.1 Esforços longitudinais e transversais 

16.2 Pórtico P2 (esforços longitudinais) 

17. Dimensionamento do pilar, viga de travamento e sapata 

17.1 Dimensionamento do pilar (tubulão) 

17.2 Cálculo das vigas de travamento 

17.3 Cálculo da sapata do tubulão 

17.4 Detalhe de armação 

18. Apoio de elastômeros (neoprene) 

18.1 Aparelhos de apoio 

18.2 Comportamento à compressão 

18.3 Comportamento a forças horizontais 

18.4 Comportamento à rotação 

18.5 Verificação à esbeltez e espessura mínima 



18.6 Levantamento das bordas do aparelho 

18.7 Escorregamento 

18.8 Espessura das chapas metálicas, considerando o aço 1020 

18.9 Deformabilidade 

18.10 Dimensionamento do aparelho de apoio de elastômero fretado 

 


