
Resumo 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do programa de Investigação Prenormativa da Comissão 

Europeia de Suporte ao EuroCódigo N. 8 (EC8). Este código pretende ser o standard Europeu para o 

dimensionamento de estruturas de Engenharia Civil sujeitas a acções sísmicas. O programa incluiu 

uma campanha de ensaios Pseudo-dinâmicos realizados em pontes de betão armado projectadas de 

acordo com o referido código. O método Pseudo-dinâmico é um método híbrido que combina a 

integração numérica das equações de movimento com a medição experimental das forças de 

restituição da estrutura. Nos ensaios realizados o tabuleiro foi sub-estruturado e apenas os pilares 

foram testados no laboratório. Note-se que este foi o primeiro teste Pseudo-dinâmico realizado numa 

estrutura de grandes dimensões utilizando a técnica de sub-estruturação.  

Testes preliminares realizados com o modelo de fibras permitiram antecipar o valor máximo das 

forcas de restituição esperadas no laboratório. Estes resultados permitiram ainda verificar a 

capacidade do modelo para prever o comportamento de pilares de ponte sujeitos a acções cíclicas. A 

necessidade de desenvolver um modelo que representasse convenientemente o comportamento não 

linear às forças de corte resultou da comparação entre a resposta experimental e os resultados das 

previsões numéricas. Assim, acopulado ao modelo de fibras para as forças de flexão foi desenvolvido 

um modelo do tipo biela-tirante para as forças de corte. Esta formulação é baseada na analogia entre 

uma estrutura de betão armado com fissuração diagonal e uma treliça constituída por elementos 

diagonais de betão ligados por elementos longitudinais e transversais de aço.  

A simulação dos ensaios no laboratório foi repetida utilizando o modelo desenvolvido e os resultados 

foram comparados com a resposta experimental. As diferenças ainda assim encontradas são 

discutidas e analisadas em detalhe. Para terminar, a resposta numérica de uma nova série de pontes 

com diferentes graus de irregularidade, foi projectada de acordo com o código EC8 e analisada para 

acções sísmicas de intensidade crescente.  

Abstract 

This work was developed within the Prenormative Research in support of the EuroCode 8 (PREC8) 

programme of the European Commission. EuroCode 8 (EC8) is the provisional European standards 

for the design of civil engineering structures in seismic prone areas. The programme included a series 

of Pseudo-dynamic tests on a set of Reinforced Concrete (R/C) bridges designed according to EC8. 

The Pseudo-dynamic method is based on a hybrid formulation that combines the numerical integration 

of the equations of motion of a structure and the experimental measurement of the corresponding 

restoring forces. Application to bridges can be made using substructuring techniques where the deck 

is simulated numerically and only the piers are physically tested in the laboratory. This was the first 



Pseudo-dynamic testing campaign performed in the world using the substructuring technique on large 

scale structures.  

Numerical tests using a fibre model were performed to predict the bridges response. These 

preliminary results allowed us not only to verify the ability of the model to predict the behaviour of 

these structures under cyclic loading, but also to establish the maximum forces provided by the control 

system in the laboratory. The need to improve the fibre model for the non-linear behaviour in shear 

derived from the comparison between the experimental response and the numerical results. A strut-

and-tie formulation coupled with the classic fibre model was developed. This formulation is based on 

the analogy between an R/C structure damaged with diagonal cracking and a truss made of concrete 

diagonals and steel ties.  

Subsequently, the numerical analyses were repeated using the new model and the results were 

compared with the experimental response. These new results were analysed and discussed in detail. 

In order to understand the irregularity issue, a new set of bridges with increasing degree of irregularity 

was designed and their numerical response was evaluated for seismic actions of growing intensity.  


