
Resumo 

O presente trabalho tem como objectivo o desenvolvimento de um modelo computacional geral 

para estudar as acções e a resposta estrutural no dimensionamento de uma ponte de betão 

armado pré-esforçado, simulando as fases construtivas e de utilização com o auxílio de 

modelos de análise devidamente testados e comprovados.  

De modo a identificar as características e sistemas estruturais associados a este tipo de 

projectos, é feito um resumo de três dos processos construtivos mais utilizados na construção 

de pontes, nomeadamente a construção utilizando deslocamentos sucessivos, vigas de 

lançamento e avanços sucessivos.  

São apresentados os desenvolvimentos dos modelos de comportamento dos materiais, da 

formulação dos elementos finitos e da modelação do pré-esforço e do comportamento diferido 

das estruturas que no conjunto formam o modelo de cálculo, objectivo deste trabalho. O 

modelo de cálculo é desenvolvido de uma forma genérica, possibilitando o seu uso no estudo 

de outros tipos de estruturas ou a utilização de outros materiais que não o betão armado pré-

esforçado. Consequentemente, o modelo é capaz de cobrir um campo de utilização que não se 

restringe ao do presente trabalho.  

São apresentados exemplos de estudo de pontes através do modelo desenvolvido de modo a 

testar e demonstrar as suas capacidades.  

Abstract 

The main objective of this thesis is the development of a computational model capable of the 

modeling, the actions and the structural reponse of prestressed concrete bridges, simulating the 

construction and the service phases with analysis models properly tested.  

In order to identify the features and structural systems associated with this type of design, a 

summary of the three most common constrution procedures used in the construction of bridges 

is presented: construction by the incremental lauching method, by scaffolding and by the 

cantiliver method.  

The development of the model for the behaviour of the studied material, the finite element 

formulation, the modelling of prestressing and the modelling of the rheological behaviour of the 

material are presented. The analysis model was developed in a generic way so that can be 

used in the study of other types of structures or strutural materials.  

Examples of bridges are studied using the developed model and are presented in order to test 

and show its capacity.  


