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PONTE - DEFINIÇÃO 

• Construção destinada a estabelecer a 
continuidade de uma via de qualquer 
natureza. 

• Nos casos mais comuns, e que serão 
tratados neste texto, a via é uma 
rodovia, uma ferrovia, ou uma 
passagem para pedestres.  



FERROVIÁRIA 



PONTE - DEFINIÇÕES 

• Ponte (propriamente dita) - quando o 
obstáculo é constituído de curso de 
água ou outra superfície líquida como 
por exemplo um lago ou braço de mar; 

• Viaduto - quando o obstáculo é um 
vale ou uma via.  





PONTES - DEFINIÇÕES 

• Viaduto de acesso - viaduto que serve 
para dar acesso a uma ponte; 

• Viaduto de meia encosta - empregado 
com o objetivo de minimizar a 
movimentação de solo em encostas 
íngremes, ou como alternativa ao 
emprego de muro de arrimo ou similar. 





PONTES - DEFINIÇÃO 

• Em algumas situações as galerias, podem ser 
enquadradas na categoria de pontes. 

• Também denominadas de bueiros, são obras 
completamente ou parcialmente enterradas 
que fazem parte do sistema de drenagem, 
permanente ou não, das vias ou são obras 
destinadas a passagens inferiores. 





PONTES - DEFINIÇÕES 

• Existem ainda situações intermediárias, onde 
o porte e a altura de terra sobre a galeria 
conferem a este tipo de obra características 
que as aproximam mais ou menos das 
pontes. 
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PARTICULARIDADES 

• Em relação a construção de Edifícios 
pode-se estabelecer certas 
particularidades agrupadas da 
seguinte forma: 

• Ações; 

• Processos Construtivos; 

• Composição Estrutural; 

• Análise Estrutural. 
 



AÇÕES 
• Devido ao caráter da carga de utilização das 

pontes, torna-se necessário considerar 
alguns aspectos que normalmente não são 
considerados nos edifícios.  

• Nas pontes, em geral, deve-se considerar o 
efeito dinâmico das cargas, e devido ao fato 
das cargas serem móveis, torna-se 
necessário determinar a envoltória dos 
esforços solicitantes e a verificação da 
possibilidade de fadiga dos materiais.  



PROCESSOS CONSTRUTIVOS 

• Em razão da adversidade do local de 
implantação existem processos de 
construção específicos ou que 
assumem importância fundamental 
no projeto.  



COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL 

• A composição estrutural utilizada nas 
pontes difere da empregada em 
edifícios, em razão da carga de 
utilização, dos vãos a serem vencidos, 
e do processo de construção.  



ANÁLISE ESTRUTURAL 

• Existem simplificações e recomendações 
em função da composição estrutural. 

• Exemplo: 

–o cálculo da estrutura em grelha 
considerando elementos indeformáveis 
na direção transversal 
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Algumas observações 



PONTES - OBSERVAÇÕES 

• Nas construções, de 
uma maneira geral 
deve-se atender os 
seguintes quesitos: 
segurança, economia, 
funcionalidade e 
estética.  

• No caso das pontes, 
dois destes quesitos 
merecem ser 
destacados: a estética 
e a funcionalidade.  



NOMENCLATURA ESTRUTUAL 





NOMENCLATURAS 

• Superestrutura: 

•  parte da ponte 
destinada a vencer o 
obstáculo. 

• pode ser subdividida 
em duas partes:  

• Estrutura principal –  

–  tem a função de 
vencer o vão livre; 

• Estrutura secundária 
(tabuleiro ou estrado) - 
recebe a ação direta 
das cargas e a transmite 
para a estrutura 
principal. 



NOMENCLATURA 

• Aparelho de apoio 

–elemento colocado entre a infraestrutura e 
a superestrutura; 

–destinado a transmitir as reações de apoio e 
permitir determinados movimentos da 
superestrutura.  



NOMENCLATURA 

• Infraestrutura 

• parte da ponte que recebe as cargas da 
superestrutura através dos aparelhos de 
apoio e as transmite ao solo. 



NOMENCLATURA 

• A infraestrutura pode ser subdividida 
em : 

• suportes e fundações.  

• Os suportes podem ser subdivididos em: 

• ... 



SUBDIVISÃO DO SUPORTE 

• 1) Encontro –  

– elemento  situado nas extremidades da ponte, na 
transição de ponte com o aterro da via,; 

– tem a dupla função: de suporte, e de arrimo do 
solo. 

• 2) PILAR – 

–  elemento de suporte, normalmente situado na 
região intermediária, sem a função de arrimar o 
solo.  
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NOMENCLATURAS: ELEMENTOS 



ELEMENTOS 
SEÇÃO TRANSVERSAL 

• Pista de rolamento –  

– largura disponível para o tráfego normal dos 
veículos, que pode ser subdividida em faixas;  

• Acostamento –  

– largura adicional à pista de rolamento 
destinada à utilização em casos de emergência, 
pelos veículos; 

• Defensa –  

– elemento de proteção aos veículos, colocado 
lateralmente ao acostamento; 



ELEMENTOS 
SEÇÃO TRANSVERSAL 

• Passeio – 

– largura adicional destinada exclusivamente 
ao tráfego de pedestres; 

• Guarda-roda – 

–elemento destinado a impedir a invasão dos 
passeios pelos veículos;  

• Guarda corpo – 

–elemento de proteção aos pedestres. 





ELEMENTOS 
SEÇÃO LONGITUDINAL 

• Comprimento da ponte (vão total) – 

–distância, medida horizontalmente segundo 
o eixo longitudinal, entre as seções 
extremas da ponte;  

• Vão (vão teórico e de tramo) – 

• distância, medida horizontalmente, entre 
os eixos de dois suportes consecutivos;  



ELEMENTOS 
SEÇÃO LONGITUDINAL 

• Vão livre – 

– distância entre as faces de dois suportes 
consecutivos;  

• Altura de construção – 

– distância entre o ponto mais baixo e o mais 
alto da superestrutura; 

• Altura livre – 

– distância entre o ponto mais baixo da 
superestrutura e o ponto mais alto do 
obstáculo. 




