
Resumo 

As necessidades actuais do trânsito e as possibilidades do betão armado e pré-esforçado conduzem, 

frequentemente, ao estudo e execução de pontes laje.  

À parte as pontes isostáticas de tramos rectos, para cujo estudo se dispõe de métodos 

suficientemente aproximados (Guyon, Massonnet, Morice e outros), para os restantes casos, e são o 

maior número, não se conhece processo de cálculo conveniente e de fácil aplicação.  

Se a ponte tem dois ou mais tramos rectos em continuidade. Utilizam-se ainda, mediante artifícios, os 

mesmos métodos. Sattler, por exemplo, recomenda a substituição dos tramos reais da ponte 

hiperestática por tramos fictícios isostáticos que, para uma carga concentrada a meio vão, 

apresentem iguais flechas elásticas que os tramos hiperestáticos correspondentes. Segundo o seu 

autor, a aplicação desta regra empírica conduz a resultados bastante satisfatórios.  

Quando a ponte, embora isostática, apresenta um enviesamento pouco pronunciado - segundo 

Morice, para ângulos até 20º - podem ainda aplicar-se os mesmos métodos; quando, porém, o viés é 

superior, manifestamente, os métodos referidos conduzirão a resultados falsos.  

Em alguns casos, com o fim de reduzir o enviesamento para limites de aplicação dos processos de 

cálculo conhecidos, tem-se aumentado a extensão dos apoios, com o inconveniente de se ser levado 

a executar uma obra maior, mais cara e menos adaptada ao local.  

Noutros casos ainda, recorre-se a métodos aproximados, estabelecidos com a preocupação de 

fornecerem resultados mais desfavoráveis que a realidade, como o do Prof. Rüsch (Fahrbahnplatten 

von Strassenbrücken - Berlim, 1956) que permite calcular os valores dos momentos flectores 

principais em reduzido número de pontos da laje, a meio, no vértice do ângulo obtuso e a meio dos 

bordos livres, o que é, de facto, insuficiente.  

Até à data, só o método experimental, com a utilização de modelos reduzidos, fornece, em todos os 

casos, resultados rigorosos, mas apresenta o inconveniente de exigir determinações demoradas e 

delicadas, justificando-se unicamente em obras muito importantes.  

Tendo-nos sido sugerido estudar os tabuleiros enviesados de pontes, procuramos dar uma 

contribuição pessoal para o seu estudo, o que constitui objecto deste trabalho. Dos vários caminhos 

que poderíamos encarar, resolvemos, baseando-nos em considerações analíticas, deduzir a equação 

da deformada da laje e integrá-la, tendo em atenção as condições particulares de contorno. Aquela 

equação, nas lajes enviesadas, comporta, simultâneamente, derivadas de ordem par e ímpar, pelo 

que não lhe são aplicáveis os métodos habituais da análise harmónica. Este facto levou-nos a 

adoptar o método das diferenças finitas, que conduz a resultados bastante aproximados e é 

particularmente justificável quando as condições de contorno são complicadas, dificultando e até 

impedindo a obtenção de soluções exactas.  

Neste trabalho, embora a sua finalidade seja, fundamentalmente, o estudo das lajes enviesadas 

apoiadas em dois bordos opostos e com os outros dois bordos livres, começamos por estudar as lajes 



rectanguIares e calcular, para alguns casos simples, os valores dos esforços e das deformações, 

comparando os resultados por nós obtidos com outros que se consideram exactos, aferindo assim, de 

certo modo, o processo de cálculo utilizado.  

Deduzimos, depois, a equação diferencial da deformada e as expressões dos esforços em 

coordenadas oblíquas e transformámo-las nas equivalentes em diferenças finitas; considerando as 

respectivas condições de contorno, deduzimos expressões particulares da deformada, válidas para 

pontos determinados, na vizinhança dos apoios e dos bordos livres e ao longo destes, mostrando a 

generalidade das expressões encontradas, que contêm, como caso particular, as correspondentes 

das lajes rectangulares.  

Para facilitar o cálculo daquelas equações e das expressões dos esforços (em particular, dos 

momentos flectores principais), organizamos quadros simples de cálculo e enunciamos as regras que 

permitem, a partir dos coeficientes inicialmente determinados, calcular os restantes.  

Era nossa intenção estabelecer, na sequência, um programa de resolução dos tabuleiros enviesados 

e elaborar tabelas que permitissem, em função dos parâmetros que definem a forma da laje, a 

determinação prática dos valores dos esforços, fornecendo, assim, um instrumento de cálculo útil aos 

engenheiros que têm de projectar tabuleiros deste tipo. O desejo de limitar a extensão das tabelas 

levou-nos a encarar, únicamente, o caso das lajes isótropas enviesadas, definidas à custa de apenas 

dois parâmetros - ângulo de viés e relação dos vãos - em detrimento do caso mais geral das lajes 

ortótropas, que obrigam à definição dum maior número de parâmetros característicos. No entanto, 

dificuldades de ordem material impediram-nos, para já, de realizar a nossa pretensão.  

Assim, limitamo-nos a referir uma aplicação específica relativa a uma obra executada na cidade do 

Porto, de betão pré-esforçado, em cujo projecto colaboramos. Na resolução deste exemplo, demos à 

apresentação das equações resolventes uma forma particular que as torna facilmente aplicáveis a 

casos idênticos, mas com características diferentes das indicadas, bastando, para a sua utilização, 

calcular um reduzido número de coeficientes. Os sistemas de equações foram resolvidos, por atenção 

da Hidro Eléctrica do Cávado, no computador IBM 650.  


