
Resumo  

O presente trabalho tem como objectivo final o desenvolvimento de um modelo para a análise e 

dimensionamento de estruturas de pontes executadas por fases, visando contemplar a consideração 

da evolução da geometria da estrutura, o comportamento visco-elástico do betão e a representação 

das armaduras de pré-esforço.  

O modelo de elementos finitos de base permite efectuar a discretização espacial da estrutura através 

de elementos finitos 3D, das armaduras pré-esforçadas com base em elementos finitos 

unidimensionais parabólicos, e das armaduras ordinárias por camadas.  

O modelo desenvolvido permite a simulação da evolução física da estrutura que está associada à 

utilização de diferentes processos construtivos. A evolução da geometria longitudinal e transversal, 

das acções, das condições de ligação ao exterior, das armaduras activas e ordinárias são alguns dos 

aspectos contemplados neste modelo.  

A modelação das armaduras de pré-esforço é efectuada a partir da introdução de elementos 

unidimensionais parabólicos (discretização das armaduras) com base na formulação embebida em 

elementos 3D, e possibilita a simulação da transferência do pré-esforço, do processo de perdas de 

tensão, bem como a contabilização da rigidez correspondente às armaduras. São ainda modelados 

os aspectos relacionados com o processo evolutivo inerente à construção de pontes, nomeadamente, 

a introdução de armaduras de pré-esforço em fases distintas, a utilização de cabos provisórios e a 

aplicação da força de pré-esforço por fases.  

O comportamento diferido dos materiais é modelado com base nos fenómenos relacionados com a 

fluência, retracção e maturação do betão e com a relaxação das armaduras de pré-esforço. A relação 

linear entre tensões e deformações de fluência é considerada válida e a aproximação da função de 

fluência por uma série de funções exponenciais reais (série de Dirichlet) evita a necessidade de 

memorização de toda a história de tensões.  

Finalmente, o modelo desenvolvido é validado através da sua aplicação a alguns exemplos simples e 

a sua aplicabilidade é ilustrada com base na análise de uma estrutura real.  

Abstract  

The following essays objective is the development of a model for design and analysis of structures of 

bridges built in several phases, considering the evolution of geometry of structure, the elastic 

behaviour of concrete and the presentation of prestressed steel.  



The basic finite elements model allows the spacial discretization of the structure through 3D finite 

elements, of prestressed steel based upon unidimensional parabolic finite elements and the ordinary 

steel in layers.  

The developed model also allows the simulation of the physical evolution of the structure, which is 

associated to the use of different constructive processes. The development of longitudinal and 

transversal geometry, of the actions, the conditions of junction to the outside, of active and ordinary 

steel are some of the aspects contained in this essay.  

The modulation of prestressed steel is made from the introduction of unidimensional paraboIic 

eIements in 3D finite elements and aIlows the simuIation of transference of prestressed steel, of the 

process of tensions Iost as weII as the accounting of stiffness concerning the prestressed steeI. Here 

are aIso described aspects concerning the evolutive process inherent to the construction of bridges, 

specialIy the introduction of prestressed steeI in different phases, the use of temporary steeI and the 

application of the forces in prestressed steeI by phases.  

The time dependent behaviour of the materials is prevented based upon phenomena related to creep, 

shrinkage and ripening of concrete, as weII as with reIaxation of prestressed steeI. The linear reIation 

between tensions and deformations of creep is considered effective and the creep function is 

approximated by series of exponentiaI functions (DirichIet series) and avoids the need to memorize alI 

the history of tensions.  

In concIusion, the deveIoped modeI is considered effective through its applications to some simpIe 

examples and its appIiance is iIlustrated based upon the analysis of a real structure.  

 


