
Resumo 

O objectivo deste trabalho é o estudo da construção de pontes pelo método dos deslocamentos 

sucessivos. Apresenta-se a situação actual em termos do processo construtivo e efectua-se a analise 

estrutural, dando particular atenção ao comportamento diferido durante a fase construtiva e após a 

sua conclusão.  

Na primeira fase descreve-se a sequência construtiva com referência aos vários equipamentos 

necessários e seu enquadramento em todo o processo, definem-se as principais características do 

método, as suas limitações geométricas, as vantagens e desvantagens decorrentes da sua aplicação, 

apresentam-se as tecnologias empregues e as actuais tendências e sentido de evolução. Descrevem-

se os vários tipos de pré-esforço e apresentam-se aplicações exemplificativas.  

Na segunda fase apresenta-se um modelo de análise, ao longo do tempo, de secções de betão 

armado pré-esforçado, sujeitas a qualquer história de esforços. O modelo tem em consideração a 

fluência e a retracção do betão, a relaxação das armaduras de pré-esforço e o efeito das armaduras 

passivas.  

Paralelamente desenvolve-se um modelo de análise da estrutura, que permite calcular as tensões e 

as deformações durante a fase construtiva e após a conclusão da obra, de pontes construídas pelo 

método dos deslocamentos sucessivos. Neste modelo determinam-se as variações das incógnitas 

hiperstáticas ao longo do tempo, de forma a repor a compatibilidade da estrutura que é quebrada 

pelas deformações nas secções não compatíveis com as ligações exteriores. O método tem em 

consideração a diferença de idades dos vários elementos, o faseamento de aplicação das cargas e 

do pré-esforço, e a alteração do sistema estático.  

Por fim apresentam-se exemplos de aplicação.  

Abstract 

The main purpose of this work is to study the bridge construction by the incremental launching 

method. Not only, the state of art, in what concerns to construction proceedings, is presented, but also 

the structural analysis, giving special attention to the time dependent effects during the construction 

phases, and after the conclusion of the bridge.  

In the first part, it is described the construction sequence, referring where, the various necessary 

equipment takes part in all process. The main characteristics of the method, its geometrical limitations, 

the advantages and disadvantages of its application, the used technologies, and the latest tendencies 

are also described in this part. At last, the different kinds of presstress required by this method, are 

shown simultaneously with the examples of its application.  



In the second part, a model to predict the time dependent stresses, axial strain and curvature of 

prestressed concrete sections due to any loading history is presented. The method takes into account 

the creep and shrinkage of concrete and relaxation of presstressed steel. The effect of ordinary 

reinforcement is also taken in consideration.  

Simultaneously, a model to study the structural time dependent behaviour of the bridge is presented. 

This model allows to predict the stresses and deformations of incremental launching bridges during 

construction phases and after the conclusion of the bridge. Its main function is to determine, in 

statically indeterminate structures, the variations of the redundant restrains necessary to reintroduce 

the compatibility that is broken by the section deformations, that are not compatible with the redundant 

restrains. This model considers the different ageing of the concrete segments, the multiple stages in 

witch the external loads and prestressing are applied, and the changes in geometry.  

At last some examples are presented.  


