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Resumo 

 

 O presente trabalho foi realizado no âmbito do Trabalho Final de Mestrado em 

Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. O trabalho consistiu em realizar 

um Projecto de Execução de uma Passagem Inferior de três Vãos em Betão Armado e Pré-

Esforçado.  

 O trabalho divide-se em 

 

PEÇAS ESCRITAS 

Memória Descritiva e Justificativa 

Cálculos Justificativos 

Anexos de Cálculo 

PEÇAS DESENHADAS 

 

Os regulamentos utilizados foram o Regulamento de Segurança e Acções para Edifícios 

e Pontes (RSA) e o Regulamento de Betão Armado e Pré-Esforçado (REBAP). Para a análise 

estrutural foi utilizado o programa SAP2000. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Passagem Inferior, Análise de tabuleiros, Pré-esforço, Pilares, Encontros 

 

Abstract 

 

In this document the final design of a reinforced and prestressed concrete three span 

underpass is presented. This project was elaborated to obtain the degree of Civil Engineering 

Master by the Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. 

The documents are organized as follows: 

 

WRITTEN PARTS 

General Description, Design Criteria and Structural Materials 

Safety checking 

Computer printouts 

CONSTRUCTION DRAWINGS 

 

Portuguese codes have been used, namely the Code for Safety and Actios (RSA) and the 

Code for Reinforced and Prestressed Concrete Structures (REBAP). The commercial software 

SAP2000 was used in structural analysis. 
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