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RESUMO 

A análise do comportamento estrutural para avaliar o estado de conservação do património 
construído, constitui um domínio de investigação actual e de reconhecido interesse cientifico e téc-
nico. O tema assume maior importância no âmbito das construções de grande valor histórico e cul-
tural, como é o caso dos monumentos, em que a complexidade da análise estrutural é, em geral, o 
factor condicionante. 

Neste contexto, descreve-se no presente trabalho, a análise do comportamento estrutural da 
ponte da Lagoncinha, monumento nacional classificado desde 1943 pela Direcção Geral dos Edifí-
cios e Monumentos Nacionais (DGEMN), construída na época medieval em Lousado, sobre o rio 
Ave e no itinerário da actual EM 508. 

A ponte da Lagoncinha exibe, no seu estado actual, determinados danos supostamente relaci-
onados com excessivas cargas devidas a tráfego rodoviário. Neste sentido, procedeu-se à modela-
ção e análise da estrutura da ponte, com particular detalhe nos arcos, com o objectivo de identificar 
os efeitos do tráfego existente e averiguar em que medida os danos realmente observados se podem 
atribuir àquela solicitação. O estudo reveste-se de um cariz essencialmente numérico, porém com 
recurso a ensaios experimentais de caracterização dos materiais e da estrutura. 

A análise numérica foi efectuada através da modelação tridimensional da estrutura da ponte 
recorrendo ao programa geral de cálculo estrutural estático e dinâmico CAST3M, baseado no mé-
todo dos elementos finitos. Precedendo a análise estrutural, foi efectuado um extenso levantamento 
fotogramétrico da ponte, complementado e validado com técnicas topográficas tradicionais. Co-
nhecidas as características geométricas da ponte, procedeu-se à discretização dos blocos de pedra 
dos arcos em elementos finitos volumétricos, blocos esses devidamente individualizados entre si 
por forma a permitir modelar o comportamento das interfaces entre eles. 

A definição das propriedades mecânicas dos materiais foi baseada em resultados experimen-
tais já existentes, relativos a estruturas antigas de alvenaria de pedra, e em outros ensaios realizados 
na ponte em estudo. Estes resultados, e em particular os obtidos em testes de caracterização dinâ-
mica, permitiram a calibração do modelo numérico adoptado. 

À semelhança de estudos anteriores, a grande dimensão da estrutura em apreço determinou 
que fosse adoptada uma metodologia de análise simplificada que permitiu, por um lado, avaliar o 
comportamento global da estrutura e, por outro, analisar o comportamento local de partes da estru-
tura. Numa fase inicial, a estrutura foi analisada em condições de comportamento linear elástico 
dos materiais, sob a acção do seu peso próprio e do tráfego rodoviário, tendo sido esta última 
solicitação simulada por cargas rolantes concentradas e uma carga uniformemente distribuída. 

Numa fase posterior, e pretendendo-se realizar uma análise mais detalhada, foram selecciona-
dos os dois primeiros arcos do lado norte da ponte, onde foi activado o comportamento não-linear 



das juntas entre blocos. Foi então e analisado o resultado da aplicação das cargas rolantes naquela 
zona estrutural e, adicionalmente, foi também considerada a actuação de assentamentos no encon-
tro norte da ponte. 

Os resultados de cada análise foram obtidos sob a forma de máximos deslocamentos, tensões 
e deformações, e em particular de aberturas de juntas, a partir dos quais foi possível avaliar em que 
medida as acções consideradas são responsáveis pelos danos observados. 



ABSTRACT 

The structural behaviour analysis for the assessment of the state of conservation of the built 
heritage constitutes, presently, a research field of great interest. The theme assumes greater impor-
tance for constructions of considerable historical and cultural value, as in the case of monuments, 
where the structural analysis complexity is, in general, the most important factor. 

In this context, the present work addresses the structural behaviour analyses of the Lagoncinha 
bridge, a national monument classified since 1943 by the General Directorate of Buildings and Na-
tional Monuments (DGEMN), built in the medieval period in Lousado, over the Ave river in the 
present EM 508 itinerary. 

The Lagoncinha bridge shows some damage, possibly related to excessive loads due to road 
traffic. Therefore, structural modelling and analysis was carried out for the whole bridge, with par-
ticular detail in the arches, aiming at identifying the existing traffic effects and at finding out to 
which extent the observed damages are really caused by such loads. The analysis is essentially nu-
meric, but with support of experimental test results used for the characterisation of structural mate-
rials. 

The numerical study has done bu recourse to three-dimensional modelling of the structure 
with the general purpose computer code CAST3M for static and dynamic structural analysis, based 
on the finite element method. Preceding the structural analysis, a broad photogrametric survey was 
carried out for the bridge, complemented and validated with traditional topographic techniques. 
Once defined the geometric data of the bridge, the stone blocks were modelled with solid finite 
elements, each block being duly individualised in order to consider the behaviour of interface ele-
ments.  

 

The definition of mechanical properties of materials was based on existing test results relative 
to other stone masonry ancient structures and on other tests performed on the bridge under analysis. 
These results, in particular these obtained from dynamic characterisation test of the bridge behav-
iour, allowed for the calibration of the adopted numerical model. 

Because of the considerable dimension of the structure in survey, a method of simplified 
analysis was used, permitting the global behaviour assessment of the structure and, also, to check 
the local behaviour of certain elements of the structure. Thus, a first step consisted in the linear 
elastic analyses of the bridge structure subjected to gravity loads and to road traffic loading, the 
later simulated by vertical moving concentred forces and a uniformly distributed load. 

Then, aiming at a more detailed analysis, a zone of the structure was selected (two arches), 
where the no-linear behaviour was activated in the joints between blocks. This restricted zone was 



further analysed under the acting of traffic loading and also of soil settlements in the north abut-
ment of the bridge. 

Results of this analysis were obtained in terms of maximum displacements, stresses and de-
formations and particularly joint opening, from which it was possible to identify zones undergoing 
large deformations and to decide if these actions are actually responsible for the observed damage 
in the bridge. 



RESUMÉ 

L’analyse du comportement de structures, pour l'évaluation de l'état de conservation du patri-
moine construit, est actuellement, un domaine de recherche de grand intérêt scientifique et techni-
que. Ce thème est encore plus important dans le cas des constructions de considérable valeur histo-
rique et culturelle, comme le cas des monuments, où la complexité de l’analyse structurelle est, en 
général, le facteur le plus important. 

Dans ce contexte, l’analyse du comportement du Pont de Lagoncinha, un monument national 
classifié depuis 1943 par la Direction Générale des Édifices et Monuments Nationaux (DGEMN), 
construit á l’époque médiévale á Lousado, en dessus du fleuve Ave et sur l’itinéraire de la route 
EM 508 actuellement existante. 

Le pont de Lagoncinha présente, dans son état actuel de conservation, des endommagements, 
possiblement attribuable aux charges excessives qui sont le résultat du trafic routier. Ayant comme 
objectifs identifier les effets du trafic routier existant et évaluer à quel point ceci est effectivement 
le responsable des endommagements observés, la modélisation de la structure du pont est présen-
tée, dédiant une attention spéciale ou détail des arches. L’analyse réalisée est essentiellement nu-
mérique, pourtant en utilisant des résultats d’essais expérimentaux pour la caractérisation des maté-
riaux de la structure.  

L’analyse numérique à été réalisée en modelant la structure avec le programme général 
d’analyse structurale statique et dynamique CAST3M qui a comme base la méthode des éléments 
finits. En précèdent l’analyse, un grand levé photogrametric a été fait sur le pont, complémenté et 
validé avec des techniques topographiques traditionnelles. Connaissant les caractéristiques géomé-
triques du pont, la discrétisation des blocs de pierre en éléments finits volumétriques a été réalisée, 
chacun bloc étant adéquatement individualisé pour que le comportement des joints puisse être 
considéré.  

La définition des propriétés mécaniques de matériaux a été réalisée ayant comme base les ré-
sultats d’essais existants qui ont été réalisés sur des structures antiques en maçonnerie de pierre et 
les résultas d’autres essais réalisés sur le pont en étude. Ces résultats, en particulier ceux de la ca-
ractérisation du comportement dynamique du pont, ont permis la calibrage du modèle numérique 
considéré. 

À cause de la considérable dimension de la structure en étude, une méthode d’analyse simpli-
fiée a été utilisée, permettant évaluer le comportement global de la structure et, aussi, analyser le 
comportement local de certains éléments delle même. Ainsi, la première partie de ce travail est 
constituée par l’analyse linéaire élastique de la structure du pont, considérant comme chargement 
son poids propre et l’action du trafic routier définit par des charges roulantes et de une force uni-
formément distribuée. Dans la deuxième partie de ce travail une analyse plus détaillée a été réalisée 



pour une partie de la structure, deux arches, en considérant le comportement non linéaire des joints 
entre les blocs. Les résultats ont été analysés d’après l’application des charges roulantes sur cette 
zone structurale, ainsi que de l’imposition des tassements de l’appui plus ou nord du pont. 

Les résultats de cette analyse ont été obtenus sous la forme des valeurs maximales de dépla-
cements, tensions et déformations, à partir desquels l’identification des zones de déformations les 
plus importants a été possible. Ceci a permis aussi comparer les zones où les fissures ont été obser-
vées, avec la zone où les tensions sont plus élevées et évaluer si ces actions sont responsables pour 
l’endommagement observé. 
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1.1 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A análise do comportamento estrutural de edifícios antigos, em particular os constituídos es-

sencialmente por alvenaria de pedra, tem vindo a assumir relevo crescente no contexto da preserva-

ção do património arquitectónico e cultural dos monumentos nacionais. As alterações da função e 

das acções para que haviam sido construídas, a degradação das características resistentes dos mate-

riais, bem assim como a eventual importância de acções para as quais as estruturas antigas não se 

encontram preparadas, justificam a necessidade de melhor se conhecer o seu comportamento de 

modo a permitir detectar zonas críticas de potenciais (ou efectivos) danos estruturais e estabelecer 

planos de reabilitação, de reparação e/ou de reforço de estabilização adequados. 

A disponibilização de poderosos meios de cálculo, baseados quer no método dos elementos 

finitos, quer no método dos elementos discretos, possibilita modelações estruturais capazes de tra-

duzir, com apreciável aproximação, o comportamento deste tipo de estruturas. De facto, mais do 

que a adopção dum modelo computacional adequado, as principais dificuldades acabam por surgir 

ao nível da caracterização dos materiais constituintes, nomeadamente no que se refere à resistência 

e deformabilidade, devido à heterogeneidade dos materiais e às técnicas de construção usadas nas 

estruturas antigas (em particular nas de alvenaria de pedra). 

Não obstante tais dificuldades, é possível obter uma descrição mais ou menos detalhada da 

constituição da estrutura mediante o estudo de elementos documentais existentes, a realização de 

cuidadas inspecções para avaliação in situ do tipo e características da estrutura, bem como identifi-

cação de avarias e de zonas de deficiente funcionamento estrutural. A avaliação das características 
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dos materiais com recurso a ensaios in situ e de laboratório sobre amostras colhidas no local, cons-

titui uma preciosa, e mesmo indispensável, contribuição para o sucesso da análise. Adicionalmente, 

do ponto de vista do comportamento global da estrutura, a estimativa das características dinâmicas 

mediante ensaios de vibração permite a calibração de parâmetros de deformabilidade global. 

A realização de trabalhos de investigação precedentes e ainda em curso, relativos ao estudo do 

comportamento da Igreja do Mosteiro da Serra do Pilar (Gaia) (Almeida, 2000) e da Torre dos Clé-

rigos (Porto), encoraja a prossecução desta linha de trabalho científico, aplicando-o a outros tipos 

de estruturas antigas. De facto, a experiência resultante de tais trabalhos, nas suas vertentes numé-

rica e experimental, propiciaram um conjunto de técnicas, metodologias e resultados passíveis de 

adopção em estudos similares, no âmbito dos quais se pode avançar ainda mais. O aperfeiçoamento 

de tais metodologias, no sentido de uma melhor identificação e simulação da resposta estrutural em 

zonas críticas, e do estudo de soluções de reabilitação ou reforço adequadas ao tipo e à funcionali-

dade da estrutura, constituem ainda um vasto campo em aberto com muitos passos a dar. 

Acresce ainda que, a existência dum protocolo entre a FEUP e a Direcção Geral de Monumen-

tos Nacionais (DGEMN) para avaliação da segurança e estudo de processos de reforço e estabiliza-

ção do património arquitectónico e monumental do norte do País, suscita um aliciante desafio e 

proporciona um vasto manancial de casos de estudo concretos e com características diversificadas. 

O presente trabalho enquadra-se assim no contexto do referido protocolo, tendo por objectivo cen-

tral a análise do comportamento da estrutura da Ponte da Lagoncinha, sobre o rio Ave, Lousado, 

Vila Nova de Famalicão, Braga. 

1.2 – OBJECTIVOS DA DISSERTAÇÃO 

A análise do comportamento de estruturas no contexto da avaliação do estado de conservação 

do património construído, constitui um domínio de investigação de grande interesse e actualidade. 

O tema assume maior importância no âmbito das construções de elevado interesse histórico e cultu-

ral, como é o caso dos monumentos, em que a complexidade da análise estrutural é, em geral, o 

factor dominante. 

Neste contexto, descreve-se no presente trabalho, a análise do comportamento da Ponte da 

Lagoncinha, monumento nacional classificado desde 1943 pela Direcção Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais (DGEMN), construída na época medieval, para travessia do rio Ave, em 

Lousado, e actual itinerário da via EM 508. 
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A ponte da Lagoncinha apresenta, no seu estado actual, determinados danos supostamente re-

lacionados com excessivas cargas devidas a tráfego rodoviário. Neste sentido, pretende-se apresen-

tar a modelação da estrutura da ponte, com particular detalhe nos arcos, com o objectivo de identi-

ficar os efeitos do tráfego existente e averiguar em que medida os danos realmente observados se 

podem atribuir àquela solicitação. A análise reveste-se de um cariz essencialmente numérico, po-

rém com recurso a ensaios experimentais de caracterização dos materiais e da estrutura. 

Tal como atrás referido, o estudo será conduzido com recurso a métodos e modelos computa-

cionais já usados e desenvolvidos em estudos precedentes, incluindo desenvolvimentos adicionais 

que se revelaram convenientes no contexto deste trabalho. No entanto, a avaliação da segurança 

estrutural face às acções relevantes, e em particular à acção do tráfego rodoviário, constituem a pri-

oridade central da presente dissertação. 

1.3 – ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Para além de abordagens de carácter genérico relativo ao estado da arte, o presente estudo 

foca essencialmente o caso da Ponte da Lagoncinha. Trata-se de um tipo de estrutura com especifi-

cidades próprias, apresentando zonas localizadas com evidentes anomalias que importa modelar e 

analisar. Por essa razão, a modelação e o estudo mais detalhados foram enfatizados em zonas mais 

restritas da estrutura global. 

Procurando atingir os objectivos propostos, a presente dissertação encontra-se organizada em 

seis capítulos. 

Na sequência da presente introdução, apresenta-se, no capítulo 2, uma breve descrição históri-

ca da ponte da Lagoncinha, onde são focados aspectos relacionados com a fase de construção da 

ponte. São apresentadas várias etapas da utilização da ponte ao longo dos séculos, destacando os 

testemunhos que apontam para o grande papel que a ponte desempenhou em certas épocas da histó-

ria e outras em que quase foi deixada ao abandono. Por fim, referem-se os trabalhos de recupera-

ção, reabilitação e reforço realizados pela Direcção Geral dos edifícios e Monumentos Nacionais 

(DGEMN) desde a sua classificação como Monumento Nacional, em 1943 e até aos nossos dias, 

incluindo-se abordagens sobre os aspectos mais relevantes do estado actual da ponte. 

São ainda apresentados e comparados os resultados da inspecção do monumento a fim de ava-

liar a constituição e a degradação dos diversos elementos estruturais e de obter um adequado co-

nhecimento da ponte. Tal inspecção foi acompanhada por recolha de informações sobre a mesma, 
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nomeadamente as contidas em documentos que constituem projectos existentes que decorreram de 

obras efectuadas, monografias e relatórios de inspecção anteriores. Como resultado foram obtidos 

registos fotográficos, topográficos e geométricos (em grande parte fornecidos pela DGEMN) que 

permitiram uma caracterização tão completa quanto possível da estrutura e uma identificação 

exaustiva de avarias e zonas críticas com deficiente funcionamento estrutural. 

No capítulo 3 incluem-se os elementos que permitiram o levantamento geométrico e a caracte-

rização mecânica dos materiais do monumento em estudo. Dado que o arranjo dos blocos de pedra 

aparece visível numa grande extensão da obra, o levantamento da geometria foi essencialmente 

conduzido por técnicas fotogramétricas complementado por sistemas de medida tradicionais. São 

apresentados os resultados da realização de ensaios laboratoriais para a determinação das proprie-

dades físicas e mecânicas dos materiais necessários aos modelos numéricos adoptados, seguidos da 

respectiva interpretação. 

No capítulo 4 é definida a metodologia para a análise estrutural que foi efectuada através da 

modelação tridimensional da estrutura da ponte recorrendo ao programa geral de cálculo estrutural 

estático e dinâmico CAST3M, baseado no método dos elementos finitos. A estratégia de modela-

ção envolveu a discretização dos blocos de pedra dos arcos em elementos finitos volumétricos, de-

vidamente individualizados entre si de modo a ser possível considerar o comportamento das juntas 

existentes. Neste contexto, são determinadas numericamente as características dinâmicas da estru-

tura (frequências e modos de vibração) para confronto com as medições experimentais no sentido 

de calibrar os parâmetros da modelação. 

No capítulo 5 são apresentados e discutidos os resultados da análise do comportamento estru-

tural da ponte face às acções consideradas mais relevantes (tráfego rodoviário e assentamentos de 

apoio). Começando-se por definir o modelo das acções, dando particular destaque às cargas rolan-

tes que simulam o tráfego, prossegue-se com a apresentação de resultados numéricos do compor-

tamento global da ponte. Numa primeira abordagem, considera-se uma análise global em regime 

linear elástico e sob a acção do peso próprio e cargas rolantes. Deste estudo, resultaram indicações 

sobre as zonas de comportamento crítico potenciadoras de avarias, que foram confrontadas com a 

realidade observada no local. Seguidamente essas zonas (os arcos) foram objecto de estudo mais 

localizado e refinado adoptando modelos de comportamento não linear das juntas entre blocos. Os 

resultados de cada análise foram obtidos sob a forma de deslocamentos, deformações e tensões 

máximas, a partir dos quais foi possível identificar as zonas de maiores deformações e compará-las 

com as patologias observadas. Esta análise permitiu estimar de forma mais detalhada o tipo e ex-

tensão dos danos, avaliar o impacto das acções consideradas e averiguar a eventual necessidade de 

sistemas de reparação e/ou reforço. 
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No capítulo 6 são resumidos os aspectos mais relevantes do trabalho realizado apontando-se 

linhas de futuros desenvolvimentos. 
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CAPÍTULO 2 

CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA E INSPECÇÃO 

PRELIMINAR DA PONTE DA LAGONCINHA 

2.1 – INTRODUÇÃO 

A fim de proceder à avaliação do estado actual da estrutura de um monumento como o caso da 

ponte da Lagoncinha é necessário levar a cabo um conjunto de acções que permitam reunir infor-

mações a respeito da mesma.  

Neste sentido efectuam-se numa primeira fase, a recolha de dados históricos e uma campanha 

de inspecção visual da ponte. Procedeu-se à consulta de documentos históricos, monografias e do-

cumentos relacionados com projectos recentes de alteração, cujo resultado se apresenta na sec-

ção 2.2. Esta pesquisa teve como objectivo caracterizar a construção e a sua evolução ao longo do 

tempo, permitindo, em conjunto com os dados recolhidos na inspecção visual, obter uma avaliação 

preliminar e qualitativa do estado actual da ponte. 

No decorrer da campanha de inspecção visual da estrutura foram examinados e observados, de 

forma cuidadosa, todos os elementos estruturais e não-estruturais que compõem a construção, apre-

sentando-se a descrição desta inspecção na secção 2.3. 

O diagnóstico foi posteriormente complementado através de uma campanha de ensaios físicos 

descritos nos capítulos 3 e 4, onde se apresenta também os resultados de tais ensaios. No contexto 

do diagnóstico e análise estrutural foi ainda realizado um conjunto de cálculos com base num mo-

delo numérico (também caracterizado no capítulo 4) através do qual foi simulado o comportamento 

da estrutura para as diferentes condições que interessa investigar. 
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2.2 – ENQUADRAMENTO HISTÓRICO, ESPACIAL E TEMPORAL DA 

PONTE DA LAGONCINHA 

2.2.1 – Aspectos gerais sobre pontes de pedra 

As pontes foram sempre um elemento primordial no desenvolvimento da civilização e da cul-

tura dos povos e, sobretudo, no intercâmbio entre os mesmos (Ribeiro, 1998). No decorrer da histó-

ria as soluções usadas para transpor os mais variados obstáculos foram evoluindo no sentido de se 

tornarem mais seguras mais duradouras e também mais arrojadas. As primitivas soluções, recor-

rendo por exemplo a simples troncos, vieram a evoluir, nas épocas romana e medieval, em robustas 

pontes de pedra usando as formas do arco e da abóbada e, nos nossos dias, em soluções de betão 

armado e betão pré-esforçado ou em estruturas metálicas. 

No nosso país são ainda bastantes as pontes de pedra que remontam a tempos antigos. Muitas 

vezes referidas como pontes romanas, as pontes de pedra que permaneceram até aos nossos dias 

são, contudo, na sua maioria, medievais. De facto, o enquadramento histórico destas pontes por 

vezes não é fácil uma vez que, muitas das pontes medievais constituem reconstruções de pontes 

romanas, estando por isso integradas nas antigas estradas romanas que faziam parte das vias milita-

res do Império romano. Por outro lado, a maioria das pontes antigas foram sujeitas a profundos res-

tauros e transformações ao longo dos séculos, dificultando uma correcta classificação deste patri-

mónio (Cabrita, 1997). 

Alguns autores (Cabrita, 1997) e (Ribeiro, 1998) têm tentado sistematizar as características 

que se encontram na generalidade das pontes romanas e das pontes medievais, e que serão sumari-

adas nos parágrafos seguintes. 

As pontes romanas eram pensadas e construídas dentro da lógica global do grande sistema de 

vias imperiais, pelo que se encontram geralmente nas vias romanas referidas no Itinerário de Anto-

nino. Denotam uma preocupação pela simetria e por uma certa unidade no conjunto, tendo geral-

mente os seus arcos iguais entre si e apresentando um tabuleiro de perfil horizontal com vertentes 

laterais. No entanto, nas pontes mais pequenas o perfil pode surgir em cavalete ou corco-

va (Cabrita, 1997). 

Na generalidade dos casos os arcos das pontes romanas são de volta perfeita e constituídos por 

aduelas largas, consolidadas com argamassa de cimento pozolânico; por sua vez os pilares destas 

pontes têm espessuras que correspondem a aproximadamente a ¼ do vão dos arcos.  
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Nas pontes romanas o aspecto da pedra é em geral do tipo almofadado ou rusticado e, em al-

gumas aduelas, é possível observar marcas de orifícios por onde eram içadas. No intradorso de al-

gumas pontes, como consequência do processo construtivo utilizado, podem encontrar-se saliências 

que serviam para apoio do cimbre.  

Por seu turno, a construção das pontes medievais dependia das condições económicas e políti-

cas das zonas onde seriam inseridas. Eram pensadas numa lógica regional de implantação em pe-

quenos itinerários, favorecendo a ligação entre a cidade e o campo, ou entre os locais de peregrina-

ção e as povoações mais próximas. Muitas vezes eram construídas para reconstruir ou substituir 

pontes romanas em ruína ou desaparecidas, já sem a preocupação de simetria ou de unidade, pelo 

que, um ou vários arcos centrais são geralmente maiores e mais elevados que os restantes. Como 

consequência, o número de fundações no leito do rio diminui e conduz a soluções em que o tabulei-

ro não é horizontal. Além disso são geralmente mais estreitas que as pontes romanas. 

As pontes medievais foram predominantemente construídas sem argamassa de consolidação, 

pelo que o sistema construtivo privilegia, essencialmente, o comportamento por gravidade conside-

rando a pedra como o elemento fundamental. A este sistema construtivo está intimamente ligado o 

arco quebrado ou ogival, mas os arcos de volta inteira e os arcos abatidos também são frequentes 

nas pontes medievais. 

Neste tipo de pontes os pilares têm espessuras semelhantes aos das pontes romanas, aparecen-

do geralmente associados a grandes contrafortes, com formas triangulares a montante e rectangula-

res a jusante, construídos para melhorar o comportamento face à acção exercida pela corrente da 

água.  

As aduelas dos arcos são, em geral, estreitas e compridas e nelas podem-se encontrar siglas ou 

marcas de pedreiro. Além disso, o aspecto almofadado ou rusticado não é frequente como acontece 

nas pontes romanas. 

2.2.2 – A ponte da Lagoncinha: Origem e importância 

A ponte da Lagoncinha (Figura 2.1), por muitos conhecida como ponte romana, constitui, 

possivelmente, uma reconstrução medieval de uma ponte originalmente construída pelos romanos, 

pois por aqui devia passar uma das mais importantes vias militares do Império Romano, do Porto 

para Santarém (Scalabis, Praesidium Julium), e que fazia parte do Itinerário de Antonino Pio jun-

tamente com outras quatro ou cinco vias militares romanas que partiam de Braga (DGEMN, 1957).  
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Figura 2.1: Vista de montante da zona sul da ponte da Lagoncinha. 

A ponte da Lagoncinha e a sua importância na região aparecem várias vezes referidas na his-

tória. A este propósito o historiador João de Barros na sua Geografia d’Entre Douro-e-Minho e 

Trás-os-Montes, Porto, 1919 refere: “As pontes mais principais desta comarca são as seguintes: a 

de Ponte de Lima, a do Prado, a do Porto que está assima desta do Prado, a ponte de Barcelos, a 

de Chaves, a de Cavez, a de Mondim, a de Canavezes, a de Lagoncinha, a do Ave, de Cervas, a de 

Donim, a dos Arcos e outras muitas que alguns estimarão em duzentas...”. Outras referências de-

notam a condição de abandono que caracterizou o estado desta ponte. Assim, em 1758 o Padre Luís 

Cardoso recebe, do abade de Santiago de Bougado, Tomás Barbosa de Sousa Vieira, informações 

destinadas à elaboração do seu Dicionário Geográfico, que referiam: “O Rio Ave tem sete pontes de 

cantaria lauradas: (...) a Ponte da Lagoncinha no sítio da freg.ª de Stª Marinha de Lousado, (...) a 

qual ponte a esta parte pouca serventia tem e se carece muyto de outra para se passar no dito Rio 

Ave no lugar da Barca da Trofa” (DGEMN, 1957). 

2.2.3 – Localização e descrição tipológica da ponte 

A ponte de Lagoncinha cruza o rio Ave na freguesia de Lousado no concelho de Vila Nova de 

Famalicão sendo o seu acesso possível nos dias de hoje a partir da EM 508. No lado Norte da ponte 

existe a Capela de S. Lourenço, pequena edificação construída no século XVIII, e no lado sul en-

contram-se umas alminhas. Na Figura 2.2 apresenta-se a planta de localização que diz respeito à 

zona de protecção definida pela Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, onde se 

pode constatar que a ponte atravessa (na sua zona central) uma pequena ilha existente no meio do 

rio. 
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Figura 2.2: Planta de localização da Ponte da Lagoncinha. (DGEMN, 1957) 

De tipologia medieval a ponte é toda em alvenaria de granito e apresenta um tabuleiro de per-

fil longitudinal em cavalete, com duas rampas, sobre seis arcos desiguais: três de volta inteira e os 

restantes levemente ogivais, conforme se pode observar nos alçados incluídos na Figura 2.3. Pos-

sui, sistematicamente, contrafortes com quebra-rios triangulares a montante e quebra-rios rectangu-

lares a jusante. Os tímpanos são constituídos por paramentos de alvenaria de blocos de granito apa-

relhados pelas faces exteriores. As guardas laterais são realizadas em cantaria aparelhada e o pavi-

mento do tabuleiro é revestido com lajeado de granito. A ponte tem cerca de 130 m de comprimen-

to e 3.5 m de largura, encontrando-se o tabuleiro cerca de 10 m acima da cota do solo da pequena 

ilha situada no leito do rio. 
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a) 

 
 
 

 
c) 

b)  

Figura 2.3: Alçado de montante (a) e jusante (b) e corte transversal (c) da ponte da 
Lagoncinha (DGEMN, 1957). 

2.2.4 – Evolução histórica da ponte  

i) A construção 

A época de construção da ponte da Lagoncinha foi sempre bastante debatida e tem levantado 

dúvidas ao longo dos tempos. 

Em meados do século XIV, decorreu um processo contencioso a propósito da jurisdição da 

ponte da Lagoncinha opondo os monges dos Mosteiros de Santo Tirso e de Landim, que não esta-

vam de acordo sobre se a ponte que constava na definição dos limites do couto de Santo Tirso era a 

da Lagoncinha ou outra mais antiga. Realmente, no título de instituição do Couto de Santo Tirso, 

no ano de 1097, não aparece expressamente citada a ponte da Lagoncinha, mas sim uma ponte, aí 

referida como uma ponte antiga.  

A sentença proferida, em 1374, considerou como sendo a ponte antiga, não a ponte da Lagon-

cinha mas outra efectivamente mais antiga (DGEMN, 1957).  

Em recurso desta sentença o patrono do Mosteiro de Santo Tirso voltou a argumentar que 

aquela ponte se tratava da ponte da Lagoncinha, justificando que a denominação de ponte Antiga 

tinha sido alterada para esta última devido a uma senhora chamada de D. Gontinha 

(DGEMN, 1957). 

Na realidade parece não existirem dúvidas, no que respeita à existência de D. Gontinha e de 

facto, muitos historiadores lhe atribuem a origem do nome da ponte, por ela ter contribuído, com 

avultadas quantias, para benefício da obra em 1073. No entanto, não é certo se essas quantias foram 

usadas na reconstrução da ponte da Lagoncinha ou na conservação de uma ponte antiga romana, 

havendo indicações de que a ponte que subsistiu até aos nossos dias possa ter sido construída mais 
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tarde por volta de 1221, como sugere João Pedro Ribeiro mencionando os documentos que encon-

trou no cartório de Santo Tirso (DGEMN, 1957). 

Em suma, muitas dúvidas subsistem até aos dias de hoje sobre a data de construção da ponte 

da Lagoncinha, mas, a hipótese mais verosímil parece corresponder a uma reconstrução medieval 

de uma nova ponte no lugar de uma outra ponte construída pelos romanos (DGEMN, 1957). 

ii) Intervenções sucessivas 

Ao longo de séculos de funcionamento, são várias as referências a reparações na ponte da La-

goncinha das quais as mais importantes são mencionadas nos parágrafos seguintes. 

Os primeiros registos de referências conhecidos relativos a obras na ponte da Lagoncinha sur-

gem na exposição escrita pelos oficiais do Porto, na sequência da acção judicial movida contra os 

oficiais da vila de Barcelos acerca da jurisdição da igreja de S. Bartolomeu da Lagoncinha, locali-

zada junto ao acesso norte da ponte. Nesse documento encontra-se uma vez mais o debate a propó-

sito da jurisdição da ponte, sendo possível constatar que, em 1502, um dos arcos do lado Sul ruiu. 

Em virtude das necessárias reparações, a Câmara do Porto solicitou colaboração à Câmara de Bar-

celos ao que esta terá respondido de forma negativa por se verificar que a avaria se verificava na 

parte do Porto, que corresponde aos três arcos da zona sul. As reparações citadas neste documento 

acabaram então por ser realizadas pela Câmara do Porto e, de facto, refere-se ainda noutros docu-

mentos que as reparações da ponte eram divididas pelas duas câmaras, sendo cada uma responsável 

pela metade que lhes era mais próxima (DGEMN, 1957). 

No ano de 1533 a vereação da Câmara do Porto reúne-se para planear a execução e obras na 

ponte da Lagoncinha. Estas obras tinham sido sugeridas por Lopo Camelo num rol à Câmara do 

Porto em 1530, contendo as reparações que nessa altura eram necessárias e que estavam escritas em 

onze páginas e meia (DGEMN, 1957). 

Novas referências a grandes reparações na ponte datam do ano de 1563, altura em que as câ-

maras do Porto e Barcelos discutem ainda a responsabilidade das intervenções. Desta vez é o arco 

grande que necessita de reparações, portanto o terceiro arco a contar da margem norte. Por se tratar 

de um dos arcos centrais, as câmaras discordam na responsabilidade pela sua reparação, pelo que 

foi instruído um processo judicial, na sequência do qual o tribunal sentenciou que a câmara de Bar-

celos teria responsabilidades na execução da obra. A propósito destas obras surgem ainda referên-

cias à necessidade de reparar os quebra-rios e de forrar toda a ponte (DGEMN, 1957). 

No início do séc. XVIII, a ponte da Lagoncinha deixou de ser utilizada assiduamente como o 

fora durante séculos. Isso verificou-se após a construção de um açude em Bougado que favoreceu 
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as condições de navegabilidade no rio Ave e permitiu a criação da Barca da Trofa por onde passou 

a fazer-se a travessia, excepto nas ocasiões de cheias em que a ponte da Lagoncinha oferecia maior 

segurança. Não obstante, a Barca da Trofa foi posteriormente substituída por uma ponte de madeira 

continuando a privilegiar a passagem naquele local e, em 1858, foi construída uma ponte pênsil 

que, recentemente, foi por sua vez substituída por uma outra ponte de betão armado. 

Reduzida, com o tempo, à “modesta condição de dar serventia aos caminhos vicinais de Lou-

sado, de bem minguado trânsito” (DGEMN, 1957), a ponte da Lagoncinha foi gradualmente cain-

do em quase abandono. Ervas, arbustos e até árvores cresciam livremente pelos seus interstícios, 

contribuindo fortemente para acelerar a degradação do antigo monumento, que assim foi permane-

cendo longos anos. 

No entanto, depois da conclusão da estrada de Santo Tirso a Lousado, a ponte da Lagoncinha 

voltou a assumir uma certa importância prática, tornando-se passagem muito frequentada de peões 

e de veículos (DGEMN, 1957). 

Em 1943 a Ponte da Lagoncinha foi classificada pela DGEMN como Monumento Nacional 

pelo decreto n.º 32973, D.G. 175 de 18 Agosto 1973. Posteriormente, o mesmo organismo público 

definiu também a zona de protecção já referida em 2.2.3.. 

A frequência de tráfego que por essa altura se registava na ponte contribuiu para acelerar, 

mais ainda, o estado de deterioração daquela construção, pelo que a DGEMN procedeu a importan-

tes trabalhos de restauro e consolidação, entre 1952 e 1953. Nas Figuras 2.4 e 2.5 é possível avaliar 

o estado de degradação da ponte da Lagoncinha antes das referidas obras terem sido realizadas. 

 

 
a) b) c) 

Figura 2.4: Estado de degradação dos quebra-rios (a) e (b) e tímpanos (c) antes da obras. 
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a) b) 

Figura 2.5: Vistas de montante (a) e de jusante (b) da ponte antes da realização das obras. 

A extensão dos trabalhos realizados na Ponte da Lagoncinha, e a razão bem evidente dessas 

grandes obras, estão claramente documentadas no Boletim LXXXVII da DGEMN e a partir do qual 

se reproduz nos próximos parágrafos as principais intervenções que foram efectuadas durante as 

obras decorridas entre 1952 e 1953:  

 Corte e arranque de todos os arbustos que se desenvolviam sobre a estrutura da ponte. 

 Levantamento das guardas e lajeado do pavimento. 

 Remoção de todo o terriço de enchimento dos tímpanos. 

 Construção de cimbres para sustentação dos três arcos sul. 

 Apeamento dos contrafortes e quebra-rios dos três arcos sul. 

 Apeamento dos tímpanos correspondentes aos mesmos arcos. 

 Limpeza do extradorso dos três arcos sul e respectiva consolidação das aduelas. 

 Consolidação da nascença destes arcos e construção dos novos encontros. 

 Construção de uma cinta de betão armado no extradorso dos mesmos arcos para a sua 

consolidação e reforço. 

 Reposição dos tímpanos desmontados, incluindo o enchimento dos vãos com betão ci-

clópico. 

 Reposição dos contrafortes e quebra-rios apeados, incluindo o seu enchimento com betão 

ciclópico. 

 Consolidação, com betão liquefeito, dos contrafortes e quebra-rios não desmontados, na 

zona norte. 

 Consolidação, com betão liquefeito, dos tímpanos e do respectivo enchimento na parte 

correspondente ao arco central. 

 Consolidação do último arco norte com betão armado pelo extradorso. 

 Execução duma laje de betão armado em toda a extensão da ponte para assentamento do 

lajedo do pavimento e distribuição das cargas. 

 Reposição e restauro do pavimento e guardas. 
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 Refechamento geral de juntas em profundidade. 

 Arranjo e rebaixamento do pavimento da estrada junto das entradas da ponte. 

 Rebaixamento do adro e arranjo da Capela existente na margem norte ao lado da ponte.  

Nas Figuras 2.6 e 2.7 apresentam-se algumas fotografias da fase de reconstrução da zona sul 

da ponte da Lagoncinha evidenciando, respectivamente, os pormenores construtivos dos arcos e da 

fase final correspondente à reposição do pavimento. 

 

  
a) b) 

Figura 2.6: Aspecto das nascenças (a) e extradorso (b) dos arcos durante a fase de reconstrução. 

 

  
a) b) 

Figura 2.7: Pormenor (a) das novas nascenças dos arcos e (b) da reposição do pavimento. 

Na Figura 2.8 é possível visualizar o aspecto da ponte da Lagoncinha depois de realizadas as 

obras pela DGEMN.  

Deste então, outras pequenas intervenções foram ainda levadas a efeito pela DGEMN: em 

1980 foi instalado um sistema de sinalização semafórica automática de trânsito; em 1987 procedeu-

se ao fechamento de juntas, limpeza da vegetação e reparação das guardas e, por último, em 1994, 

foi levado a cabo a reparação da guarda no acesso Sul da ponte. 
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a) b) 

Figura 2.8: Vistas de jusante (a) e de montante (b) da ponte depois da realização das obras. 

2.3 – INSPECÇÃO VISUAL DA PONTE DA LAGONCINHA 

Nesta secção pretende-se descrever os danos visíveis encontrados na ponte da Lagoncinha ao 

longo da campanha de inspecções visuais, levada a efeito com o objectivo de caracterizar o estado 

actual da obra e que se encontra documentada num relatório apresentado à Direcção Geral do Edi-

fícios e Monumentos Nacionais (Costa et al., 2001).  

No contexto da inspecção de pontes, a inspecção efectuada pode ser classificada como factual 

(Costa, 2001) ou não-periódica (Brito, 2001), pois apresenta carácter extraordinário, sendo que a 

sua realização resultou de outra, de carácter de rotina, elaborada pela DGEMN (DGEMN, 1999), 

durante a qual foram detectadas anomalias no comportamento estrutural da ponte. Os danos obser-

vados, em particular dos arcos que evidenciaram excessiva fendilhação no intradorso, motivaram o 

estudo mais aprofundado do comportamento da estrutura, de forma a permitir obter conhecimentos 

adequados sobre os diversos elementos da ponte, e decidir sobre opções de conservação, medidas 

preventivas de segurança e escolha de eventuais técnicas de reparação e reforço. 

No relatório de inspecção apresentado à DGEMN (Costa et al., 2001), cada anomalia é apre-

sentada numa ficha de danos e, em anexo, as patologias observadas são sistematizadas numa ficha 

própria para cada elemento estrutural da ponte. Para simplificar a identificação dos diferentes ele-

mentos estruturais, foi adoptada uma designação específica que é apresentada no Capítulo 3. A ins-

pecção visual da ponte foi acompanhada de um levantamento fotográfico, cujos registos foram in-

cluídos no relatório de modo a complementar a informação sobre os diferentes danos detectados. 

Refira-se que, estando prevista a realização do levantamento geométrico com base em fotografias 

(designado por fotogrametria), o levantamento fotográfico efectuado foi necessariamente muito 
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exaustivo. Assim, a informação registada está disponível para futuras consultas evitando recorrer a 

sucessivas deslocações ao local da construção. 

Cada anomalia registada no relatório foi também assinalada numa representação gráfica da 

ponte (igualmente incluída na ficha de danos), e que permite localizar com clareza a anomalia de-

tectada. Assim, é possível distinguir se se trata de um dano generalizado em toda a ponte ou se se 

trata de uma anomalia localizada. Deste modo, distinguem-se como danos generalizados registados 

na ponte da Lagoncinha a perda de argamassa das juntas, a degradação do material granítico, a pre-

sença de humidade, eflorescências, vegetação e poluição biológica; como danos localizados foram 

detectados a fendilhação longitudinal do intradorso da ponte e descompressão de um dos arcos. 

No Anexo 2.1 apresenta-se a título de exemplo uma ficha de dano correspondente à fendilha-

ção dos blocos do intradorso e uma ficha de registo de danos de um dos elementos estruturais ins-

peccionado, neste caso o arco 5. 

Nos parágrafos seguintes, apresenta-se, para cada tipo de anomalia observada, uma descrição 

pormenorizada dos danos associados, causas da sua ocorrência na estrutura e meios de prevenção e 

reparação possíveis para a eliminação da mesma. 

i) Perda de argamassa nas junta 

A perda de argamassa pode estar relacionada com condições externas à estrutura como sejam 

a erosão causada pelo vento e pela água, desprendendo e arrastando partículas de argamassa. Este 

processo de degradação também é afectado pela qualidade da argamassa, agravando-se nos casos 

em que a constituição da mesma não é adequada às exposições agressivas do meio envolvente.  

Como se pode verificar na Figura 2.9 a perda de argamassa nas juntas da alvenaria é significa-

tiva em praticamente todos os paramentos da ponte da Lagoncinha.  

A degradação das juntas de argamassa pode constituir um factor condicionante do comporta-

mento mecânico da alvenaria. A reparação deste dano deve assim contemplar o refechamento das 

juntas com uma argamassa cuja constituição deve ser cuidadosamente estudada de modo a garantir 

adequada compatibilidade com a pedra da ponte e eficaz resistência aos factores agressivos do 

meio envolvente. 
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a) b) c) 

Figura 2.9: Perda de argamassa nas juntas. Pormenor das juntas no intradorso de um arco (a), nos 
quebra-rios a jusante (b) e no encontro (c). 

ii) Humidade  

Nas inspecções efectuadas à ponte da Lagoncinha, durante os períodos chuvosos, observou-se 

elevada presença de humidade na estrutura. Registaram-se escorrências no intradorso e paramentos 

verticais da ponte tornando evidente a existência de escoamento desordenado de águas pluviais a 

partir do interior da estrutura. Nas zonas próximas do leito do rio é notória a presença de água nos 

blocos de granito, como se pode verificar na Figura 2.10. 

 

 
Figura 2.10: Presença de humidade na alvenaria junto ao curso do rio. 

A existência de humidade no interior da alvenaria é uma das principais causas de degradação 

material, pois favorece o desenvolvimento de vegetação, musgo, algas, fungos e bactérias e influ-

encia o aparecimento de eflorescências. Na presença de temperaturas que conduzam à formação de 

gelo, devido a um consequente aumento de volume, a presença de humidade actua como acção me-

cânica provocando esforços internos e desenvolvimento de fendas. 



Capítulo 2 

2.14 

A humidade no interior da alvenaria pode ser originada por: i) condensação do vapor de água 

presente no ar; ii) penetração da água da chuva que pode aumentar por ineficácia do sistema de im-

permeabilização e por degradação da rede de drenagem de águas pluviais e iii) absorção por capila-

ridade que depende da porosidade do material, da evaporação, da temperatura e de variações cícli-

cas do nível da água. 

A manutenção cuidada e regular com objectivo de eliminar os efeitos da presença de água, tais 

como: vegetação, musgo, algas, fungos, bactérias e eflorescências e um adequado sistema de im-

permeabilização e rede de drenagem de água, capaz de limitar a entrada de água para o interior da 

estrutura e encaminhar devidamente as águas para o exterior da ponte, constituem adequados meios 

de prevenção e reparação a esta anomalia.  

iii) Eflorescências 

A cristalização de sais solúveis produz esforços internos e aparecimento de eflorescências à 

superfície. Devido à presença destes cristais o volume de material aumenta e inicia-se um processo 

de desintegração a partir da superfície. Frequentemente nas construções antigas estes sais são cons-

tituídos por associações complexas de sulfatos, nitratos e cloretos. 

Os sais solúveis estão naturalmente presentes nas construções ou podem ser introduzidos pela 

absorção de água do solo ou da atmosfera através da superfície dos materiais. Com a diminuição do 

teor de humidade, devida a evaporação por aumento de temperatura, vento ou outros facto-

res, criam-se condições favoráveis ao processo de cristalização dos sais solúveis dispersos no mate-

rial. 

Tal como já referido, um sistema eficaz de impermeabilização e de drenagem de águas pluvi-

ais, contribui para limitar os ciclos de evaporação e constitui um meio de prevenção para este tipo 

de deterioração do granito. Uma manutenção cuidada e regular, com objectivo de remover eflores-

cências, diminui o processo de desintegração devido à presença destes sais. 

iv) Vegetação e poluição biológica 

A poluição biológica, manifestada pela presença de vegetação de pequeno e médio porte, 

musgos, depósitos de terra e outros depósitos de origem biológica, (ver Figura 2.11), é causada por 

depósitos de terra que contêm húmus e insectos e por excrementos de pássaros que, para além de 

causarem corrosão físico-química, actuam ainda como fertilizantes para vegetação. As raízes das 

plantas, principalmente as de grande porte, podem ser responsáveis por acções mecânicas impor-
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tantes causadoras de fendas. Naturalmente estes factores contribuem para acelerar a degradação do 

material. 

 

   
a) b) c) 

Figura 2.11: Vegetação e poluição biológica na ponte: a) e b) Zonas com muita vegetação. c) 
Contraforte densamente povoado com musgo. 

O meio mais eficaz para evitar este tipo de degradação consiste em executar uma manutenção 

adequada e regular da estrutura, sendo importante sublinhar que a limpeza da vegetação e outros 

depósitos biológicos deve ser efectuada com recurso a meios mecânicos e/ou químicos compatíveis 

com a composição físico-química dos materiais constituintes da ponte. 

v) Degradação do material 

A degradação do material granítico está relacionada com as condições do meio envolvente 

que aceleram o processo natural de envelhecimento e degradação dos materiais, produzindo modi-

ficações prejudiciais às características do material e, consequentemente, originando redução de re-

sistência. 

São várias as causas que podem acelerar o processo natural de envelhecimento dos materiais 

da ponte, entre elas as relacionadas com as condições do meio ambiente como sejam a ocorrência 

de chuva, vento intenso ou de temperaturas extremas. A eventual acidez das águas do rio, 

fortemente potenciada pelas descargas industriais que possam (ainda) existir, é também um factor a 

ter em consideração na degradação do material. Entre as causas relacionadas com a falta de 

manutenção destacam-se os efeitos produzidos pela presença de humidade e de poluição biológica. 

As condições de serviço da ponte como sejam a passagem de tráfego intenso e a indução de 

vibrações na ponte podem igualmente contribuir para acelerar o processo de degradação do 

material da ponte.  
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Como meios de prevenção do processo de aceleração da degradação material, deve conside-

rar-se a possibilidade de eliminar os factores prejudiciais presentes no meio ambiente e a protecção 

da estrutura aos agentes agressivos de forma adequada às características físico-químicas dos mate-

riais constituintes.  

Para a reparação deste tipo de danos a alternativa mais eficaz, é, sem dúvida, a implementação 

de adequados sistemas de protecção aos agentes agressivos presentes no meio ambiente, uma vez 

que numa construção histórica está definido o tipo de material e sua composição físico-química. No 

que respeita à eliminação dos factores prejudiciais do meio ambiente (como por exemplo a polui-

ção), mesmo constituindo uma medida com inúmeras vantagens, tal depende de factores socio-

económicos quase nunca relacionados com o edifício histórico, o que dificulta a sua implementa-

ção. 

vi) Fendilhação longitudinal do intradorso da ponte 

O padrão de fendilhação observado é caracterizado pela existência de fendas pronunciadas ao 

longo do intradorso dos arcos. Estas fendas desenvolvem-se principalmente nas juntas verticais da 

alvenaria podendo, nessa direcção conduzir à fendilhação dos blocos contíguos ou desenvolve-

rem-se nas juntas horizontais contornando os blocos. 

A fendilhação encontrada corresponde a um processo complexo, podendo-se agrupar as fen-

das registadas nos seguintes tipos, que esquematicamente se ilustram na Figura 2.12: fendas por 

tracção nas juntas e ou nos blocos; fendas por corte com escorregamento das juntas; fendas nos 

blocos devido ao efeito da extensão transversal das juntas em presença de tensões de compressão; 

esmagamento da alvenaria e fendilhação por tracção directa nos blocos, (Lourenço, 1996). 

 

 
a) b) c) d) e) 

Figura 2.12: Modos de fendilhação em alvenaria de blocos. a) Fendilhação por tracção nas juntas. 
b) Escorregamento das juntas. c) Fendilhação diagonal por tracção nos blocos. d) Esmagamento da 

alvenaria. e) Fendilhação por tracção directa nos blocos. (Lourenço, 1996) 



Caracterização histórica e inspecção preliminar da ponte da Lagoncinha 

2.17 

No intradorso dos arcos verifica-se a existência do efeito combinado dos vários modos de fen-

dilhação da alvenaria (ver Figura 2.13) referidos no parágrafo anterior e que se repercute global-

mente num movimento transversal de abertura do arco ao longo do eixo. 

 

  
Figura 2.13: Padrão de fendilhação registado no intradorso de um arco da ponte. 

A degradação da estrutura, patente no tipo de fendilhação da alvenaria, poderá estar relacio-

nada com a excessiva carga devida ao volume de tráfego. Como medida de reparação para este tipo 

de anomalia deverá sugerir-se a diminuição do volume de tráfego para reduzir as cargas de serviço 

e, simultaneamente, a tomada das juntas entre blocos que deve favorecer o comportamento estrutu-

ral da ponte. 

viii) Descompressão 

O arco ilustrado na Figura 2.14 (primeiro arco do lado Norte) apresenta um visível abatimento 

da ½ esquadra norte (Figura 2.14-b), que tem como consequência a abertura e desalinhamento das 

juntas daquela zona do arco bem como da alvenaria dos tímpanos sobre a mesma, acarretando pe-

quenos deslocamentos e rotações entre os blocos destes elementos. Os danos observa-

dos evidenciam uma situação de descompressão do arco, cujas causas poderão estar relacionadas 

com outros cenários como sejam a ocorrência de assentamentos do encontro norte. 
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a) b) 

Figura 2.14: Arco 6. a) Vista de jusante e, b) pormenor esquemático da deformação. 

De facto, no decorrer da década de 80, foi desenvolvido o projecto de despoluição do rio Ave 

envolvendo uma rede de drenagem de águas residuais das indústrias do Vale do Ave que se estende 

ao longo do leito do rio. Na sequência destas obras foi colocada uma caixa de visita junto à ponte 

(ver Figura 2.14-a) cuja presença e da respectiva tubagem origina perturbações no escoamento, 

causando um acréscimo da velocidade do mesmo e, consequentemente, das pressões do fluído so-

bre o contraforte vizinho. Esta situação, poderá estar na origem da lavagem das fundações com 

consequente assentamento do encontro norte, originando a referida descompressão no arco que leva 

ao abatimento daquela ½ esquadra.  

2.4 – CONCLUSÕES 

Neste capítulo foi apresentada a caracterização histórica da Ponte da Lagoncinha e sua evolu-

ção ao longo do tempo, recorrendo à consulta de documentos históricos, monografias e documentos 

relacionados com projectos recentes de alteração da obra.  

Existindo no nosso país bastantes pontes em pedra, quer sejam construídas pelos romanos 

com vista à ocupação militar dos territórios conquistados (época romana), quer sejam posteriores 

àquele período, na baixa Idade Média (época medieval) e, uma vez que o enquadramento histórico 

destas pontes por vezes não é fácil, foram apresentadas de forma sistemática as características que 

se encontram na generalidade das pontes romanas e das pontes medievais. 

Os resultados da pesquisa histórica permitiram complementar os dados recolhidos na inspec-

ção visual da ponte, de modo a obter uma avaliação preliminar sobre o estado actual do monumen-

to. Na campanha de inspecção visual da estrutura foram examinados e observados de forma cuida-
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dosa todos os elementos estruturais e não-estruturais que compõem a ponte, tendo sido apresentada, 

neste capítulo e para cada tipo de anomalia observada, uma descrição pormenorizada dos danos 

associados, causas da sua ocorrência na estrutura e meios de prevenção e reparação possíveis para a 

eliminação de tal anomalia. A exposição escrita e minuciosa dessa inspecção deu também origem a 

um relatório de inspecção (Costa et al., 2001) constituindo um importante documento para se poder 

compreender e avaliar o estado da ponte.  

De entre as anomalias registadas destacam-se, como danos generalizados em toda a ponte, a 

perda de argamassa nas juntas, a degradação do material granítico, a presença de vegetação e mus-

go e a ocorrência de humidade no interior da estrutura proveniente da água das chuvas, por defici-

ente funcionamento do sistema de drenagem. 

Dos danos localizados na ponte da Lagoncinha destacam-se a fendilhação do intradorso dos 

arcos da ponte evidenciando um movimento de abertura transversal ao longo do eixo, 

provavelmente originado por elevadas tensões de compressão que, devido ao efeito de extensão 

transversal das juntas, conduzem a fendilhação dos blocos e das juntas verticais. Ainda como dano 

localizado, foi evidenciado o abatimento do primeiro arco do lado norte por descompressão do 

mesmo, possivelmente devido a alguma lavagem da fundação originada por alterações do 

escoamento do rio nessa zona. 

As patologias generalizadas em toda a estrutura evidenciam os resultados do processo natural 

de envelhecimento e degradação dos materiais. Contudo, dadas as condições envolventes em que a 

ponte se encontra, este processo de degradação é visivelmente acelerado. 

No que se refere à fendilhação registada no intradorso dos arcos, e dado que o padrão de fen-

dilhação sugere a presença de tensões de compressão elevadas presumivelmente relacionadas com 

as acções do tráfego, na fase seguinte deste estudo será realizada investigação mais detalhada do 

comportamento da ponte através da análise numérica da resposta da estrutura a esta solicitação. 

Neste contexto será também analisado o comportamento da estrutura incluindo a acção de um as-

sentamento de apoio de forma a comparar os efeitos registados no modelo com os verificados no 

local e decidir se é possível atribuir a esta acção os danos observados. 
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CAPÍTULO 3 

CARACTERIZAÇÃO GEOMÉTRICA E MATERIAL DA PONTE 

DA LAGONCINHA 

3.1 – INTRODUÇÃO 

O modelo numérico que se utiliza para proceder à análise do comportamento da estrutura deve 

traduzir as condições verificadas no local utilizando os resultados obtidos por meio de ensaios in 

situ e em laboratório e com base em informações obtidas durante a inspecção visual.  

Neste sentido, a caracterização geométrica, surge naturalmente como uma das primeiras tare-

fas a realizar no contexto da análise numérica das estruturas existentes. Quando não se possui sufi-

ciente informação a respeito da geometria, como é o caso da ponte da Lagoncinha, é necessário 

proceder ao levantamento das características geométricas da estrutura, recorrendo a técnicas apro-

priadas. 

Para proceder à caracterização mecânica dos materiais recorreu-se a dados disponíveis em 

análises similares decorridas de estudos sobre o comportamento de estruturas antigas, tendo sido 

também efectuada uma campanha de ensaios in situ e laboratoriais. 

Neste capítulo descrevem-se as metodologias utilizadas para caracterizar a geometria da ponte 

e os procedimentos relativos aos ensaios laboratoriais de caracterização mecânica dos materiais. 



Capítulo 3 

3.2 

3.2 – CARACTERIZAÇÃO GEOMÉTRICA DA PONTE 

A ponte da Lagoncinha apresenta, no seu estado actual, determinados danos supostamente re-

lacionados com excessivas cargas devidas a tráfego rodoviário. Neste sentido, a modelação da es-

trutura da ponte, teve como principal objectivo identificar os efeitos do tráfego rodoviário, com 

particular detalhe nos arcos, e averiguar em que medida os danos realmente observados se podem 

atribuir àquela solicitação. 

Para tal, a análise numérica foi efectuada através da modelação tridimensional da estrutura da 

ponte recorrendo ao programa geral de cálculo estrutural estático e dinâmico baseado no método 

dos elementos finitos denominado CAST3M (CEA, 1990) que recorre a uma interface com o utili-

zador designada por Visual Cast3m (Buchet et al, 2000).  

Os blocos de pedra dos arcos foram discretizados em elementos finitos volumétricos, devida-

mente individualizados entre si de modo a poder considerar o comportamento das juntas existentes 

entre eles, respeitando, o mais possível a geometria e as disposições dos blocos de pedra visíveis. 

Os enchimentos, quebra-rios e encontros foram discretizados utilizando elementos de volume con-

tínuos definidos a partir do contorno geométrico exterior de cada um daqueles elementos, de modo 

a permitir considerar diferente comportamento em cada um deles. Entre os quebra-rios e a restante 

estrutura foi também considerada a existência de juntas pois, tal como se pode observar na Figu-

ra 2.4-c, a ligação entre os dois elementos é apenas de contacto. 

Dado que o arranjo dos blocos de pedra aparece visível numa grande extensão da ponte, a me-

todologia adoptada para a caracterização da geometria da ponte da Lagoncinha baseou-se na exe-

cução de levantamentos topográficos por meio de fotografias, designada correntemente por foto-

grametria, recorrendo ao programa PhotoModeler (Eos, 2000). No intuito de validar os resultados 

obtidos com a fotogrametria, e complementar os dados disponíveis para constituir o modelo geo-

métrico tridimensional num programa de desenho assistido por computador, recorreu-se a levanta-

mentos com taqueómetro e a medições com fita e com distanciómetro laser. Foram ainda consulta-

dos os levantamentos registados em peças desenhadas, efectuados pela Direcção Geral dos Edifíci-

os e Monumentos Nacionais (DGEMN) em 1952, dos quais se apresenta, na Figura 3.1, o levanta-

mento geométrico constituído por plantas e alçado da ponte em estudo. 
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Figura 3.1: Plantas e alçado da ponte da Lagoncinha. 

A análise preliminar das peças desenhadas facultadas pela DGEMN, em conjunto com as ins-

pecções visuais in situ, levaram a assumir como válida a condição de simetria da ponte em relação 

ao plano vertical que passa pelo contraforte central. Na realidade aquela hipótese não é totalmente 

exacta, pelo que, a fim de avaliar a influência da assimetria geométrica da ponte, se efectuou uma 

análise comparativa entre o comportamento do modelo geométrico, considerando simetria, e o mo-

delo geométrico assimétrico. Os resultados desta análise comprovativa são apresentados e discuti-

dos no capítulo 4. 

A hipótese de simetria permitiu reduzir substancialmente o volume de informação a tratar no 

que se refere ao levantamento topográfico da ponte, especialmente, no que respeita à estereotomia 

das pedras dos arcos que se pretendeu considerar.  

Atendendo às conclusões da inspecção visual da ponte, conforme descrito no capítulo 2, os 

danos visíveis na zona norte da ponte são mais graves do que na zona sul, pelo que se optou por 

respeitar, no modelo geométrico, as condições locais da estereotomia da pedra dos arcos da zona 

norte, e obter a geometria da zona sul por simetria. 

Nos pontos seguintes, descreve-se a metodologia adoptada para definir o modelo geométrico 

da ponte da Lagoncinha. Para efeitos de identificação dos vários elementos estruturais da ponte, 

cada elemento é designado com a letra E (ou com o tipo de elemento estrutural) e um número de 

1 a 14, de acordo com o que se ilustra e descreve na Figura 3.2. 
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  E1
  E7

  E2
  E8

  E3
  E9

  E4
 E11

  E5
E10

   E12

  E6
 E13

  E2  E1

  E14

  E6  E5  E4  E3

  E7
 E12

  E11  E10  E9  E8
  E13

 
 

E1 – Arco 1 E5 – Arco 5 E9 – Quebra-rio 3 E13 – Encontro 2 
E2 – Arco 2 E6 – Arco 6 E10 – Quebra-rio 4 E14 – Guardas laterais 
E3 – Arco 3 E7 – Quebra-rio 1 E11 – Quebra-rio 5  
E4 – Arco 4 E8 – Quebra-rio 2 E12 – Encontro 1   

Figura 3.2: Correspondência entre os vários elementos estruturais e a designação que lhes foi 
atribuída para permitir a sua identificação. 

A mesma identificação dos vários elementos foi também utilizada no contexto da inspecção 

visual do monumento que foi apresentada no capítulo 2. 

3.2.1 – Fotogrametria 

A técnica de fotogrametria permite reconstruir, computacionalmente, modelos bidimensionais 

ou tridimensionais a partir de fotografias dos elementos em estudo. Neste trabalho, a implementa-

ção de procedimentos baseados em fotogrametria permitiu substituir a medição com processos con-

vencionais. 

O modelo geométrico tridimensional da ponte da Lagoncinha, obtido por este procedimento e 

utilizando o programa PhotoModeler (Eos, 2000), envolve quatro fases distintas. A primeira con-

siste em fazer várias fotografias da ponte a partir de ângulos diferentes, devendo garantir-se que 

nos vários registos fotográficos existe intersecção de parte ou da totalidade da área captada e que os 

ângulos entre as várias fotografias sejam espaçados entre si de pelo menos 30º. Na fase seguinte, as 

fotografias são introduzidas no programa e as características do objecto, como pontos e linhas que 

se pretendem modelar, são marcadas em todas as fotografias onde sejam visíveis, usando, para o 

efeito, as ferramentas do PhotoModeler. A terceira fase consiste em processar as coordenadas tri-

dimensionais dos pontos através do uso de um algoritmo iterativo, disponível no programa, que 

ajusta e minimiza os erros dos dados de entrada dos pontos marcados nas várias fotografias. Por 

fim, o resultado obtido pode ser exportado para um programa de desenho assistido por computador. 

Alçado

Planta 
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As entidades geométricas geradas com o programa PhotoModeler são constituídas por linhas e pon-

tos definidos por coordenadas tridimensionais. 

A fim de constituir o modelo geométrico da zona correspondente aos três arcos da zona norte 

da ponte da Lagoncinha, recorrendo à fotogrametria, foram usadas cerca de vinte fotografias para 

definição geral do modelo geométrico, às quais se juntaram sessenta fotografias de pormenor do 

intradorso dos arcos para incluir toda a estereotomia da pedra dessa zona dos arcos. A extensão da 

estrutura e o pormenor pretendido na modelação determinou a necessidade de utilizar um tão ele-

vado número de fotografias. 

Na Figura 3.3 é possível visualizar uma etapa representativa da utilização do progra-

ma PhotoModeler. No ecrã estão activas quatro fotografias da ponte da Lagoncinha, sendo as duas 

fotografias da esquerda do tipo das que permitiram definir as características gerais do modelo e, as 

duas da direita destinadas a caracterizar o pormenor da estereotomia das pedras dos arcos. Os pon-

tos e as linhas marcados nas fotografias que se visualizam na Figura 3.3 constituem as característi-

cas geométricas a obter com a utilização do programa. Os pontos representativos do modelo geral 

são referenciados em todas as fotografias onde são visíveis. Os pontos que representam o pormenor 

da estereotomia podem não ser referenciados em todas as fotografias e podem ser marcados depois 

de gerado o modelo geral (Eos, 2000). 

 

 
Figura 3.3: Etapa de utilização do programa de fotogrametria PhotoModeler (Eos, 2000). 
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Como comentário geral relativo ao levantamento da ponte recorrendo à técnica da fotograme-

tria, importa referir que as principais dificuldades inerentes à utilização deste procedimento, se re-

lacionaram, por um lado, com a grande extensão da estrutura a medir e, por outro, com as difíceis 

condições de acessibilidade visual e física a toda a estrutura. Na realidade, as dificuldades de aces-

so, nem sempre permitiram adoptar os ângulos mais convenientes para todas as zonas a medir. Por 

conseguinte, foi necessário considerar um número muito elevado de fotografias das áreas menos 

acessíveis, tendo sido adoptados ângulos muito próximos entre tais fotografias. De facto, muitas 

fotografias foram efectuadas essencialmente a partir da margem norte, por permitir melhor acessi-

bilidade.  

Atendendo a que os factores referidos no parágrafo anterior condicionam os erros cometidos 

com o método iterativo utilizado no programa PhotoModeler para gerar o modelo geométrico, foi 

necessário complementar aquela medição recorrendo a técnicas de medição convencional, de modo 

a validar, corrigir e complementar o modelo geométrico. De facto, na zona do arco 4, o mais afas-

tado da margem norte, verificou-se serem bem evidentes os erros contidos no modelo geométrico 

baseado unicamente na técnica da fotogrametria. 

3.2.2 – Medições complementares e validação dos resultados da fotogrametria 

O elevado volume de informação que se pretendeu processar com a fotogrametria, bem como 

o facto de se tratar de um domínio ainda pouco explorado neste tipo de trabalhos, tornou muito im-

portante a validação dos resultados obtidos. Foram assim realizadas várias medições complementa-

res recorrendo a técnicas convencionais, dentre as quais levantamentos com taqueómetro e medi-

ções com fita métrica e distanciómetro laser de uma série de pontos da estrutura. 

Os resultados obtidos nas diferentes medições foram comparados e, conforme previsto, a me-

dição baseada na fotogrametria, em especial na zona do arco 4, precisou ser corrigida. A fase se-

guinte do levantamento da geometria da ponte consistiu em elaborar o modelo geométrico ajustan-

do e compatibilizando os valores obtidos nas várias medições. 

3.2.3 – Reconstituição geométrica em AutoCAD 

Uma vez concluído o levantamento topográfico baseado nas várias técnicas de medição, con-

forme descrito nos pontos anteriores, obteve-se um modelo geométrico tridimensional baseado em 

linhas e pontos, gerado pelo programa PhotoModeler, em relação ao qual se concluiu, com os resul-

tados das medições complementares, ser necessário ajustar as coordenadas tridimensionais dos 
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pontos. Por esta razão optou-se por desenhar todo o modelo geométrico em AutoCAD (Auto-

desk, 1999), recorrendo a ferramentas mais versáteis e potentes para desenho tridimensional.  

Na Figura 3.4 pode comparar-se o aspecto de uma zona do intradorso de um arco do modelo 

geométrico obtido com o programa PhotoModeler (Figura 3.4-a) com o aspecto do modelo da 

mesma zona após correcção da geometria com AutoCAD (Figura 3.4-b). 

 

 
a) b) 

Figura 3.4: Pormenor da estereotomia do intradorso do arco 5 da ponte. a) Desenho obtido com o 
programa PhotoModeler. b) Desenho obtido após correcção no programa AutoCAD.  

No modelo geométrico tridimensional corrigido em AutoCAD, cada bloco de pedra dos arcos 

foi desenhado com entidades do tipo sólido tridimensional, enquanto que os tímpanos e os contra-

fortes foram desenhados respeitando os contornos exteriores utilizando elementos do tipo linha. 

Nas sub-secções seguintes pormenoriza-se o modo como foram obtidos os diferentes elementos da 

ponte. 

3.2.3.1  – Os arcos 

Dado que na modelação numérica dos arcos se pretendeu incluir o comportamento das juntas 

entre os blocos, a respectiva modelação geométrica foi baseada na estereotomia dos blocos de pe-

dra registada no local e considerando os elementos de descontinuidade existentes entre eles. Em 

alçado admitiu-se uma espessura média constante de 0.80 m, mas nas bases dos arcos os blocos 

foram considerados com metade da espessura referida. A redução da espessura dos blocos naquelas 

zonas dos arcos baseou-se na observação da dimensão das amostras extraídas para ensaiar em labo-

ratório, como se descreve na secção 3.3.1.1.  
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Os blocos foram desenhados em AutoCAD com entidades do tipo sólido tridimensional 

(3DSOLID), utilizando uma sequência de comandos que se descreve de forma breve no parágrafo 

seguinte com recurso a um exemplo simples. 

Um sólido tridimensional do tipo 3DSOLID pode ser obtido, tal como ilustra a Figura 3.5, a 

partir de um objecto 3DFACE recorrendo ao comando EXTRUDE do AutoCAD. A utilização des-

ta ferramenta consiste em seleccionar um elemento do tipo 3DFACE atribuindo-lhe de seguida a 

altura do sólido tridimensional.  

 

  
a) b) c) 

Figura 3.5: Ilustração da construção de elementos do tipo 3DSOLID no programa AutoCAD. 
a) Construção de uma face com o comando 3DFACE. b) Construção de um bloco com o comando 

EXTRUDE do AutoCAD. c) Elementos do tipo 3DSOLID. 

Para utilizar esta técnica na ponte da Lagoncinha, em primeiro lugar foram desenhadas as fa-

ces dos arcos constituindo elementos do tipo face tridimensional (3DFACE) com quatro arestas. 

Como resultado obteve-se o alçado constituído pelas várias aduelas dos três arcos do lado norte da 

ponte, tal como se ilustra na Figura 3.6.  

 

 
Figura 3.6: Alçado dos 3 arcos da zona norte da ponte.  

A partir de cada face do alçado dos arcos, foi gerado um volume representando a primeira fia-

da de blocos do arco. Para desenhar as restantes fiadas de blocos repetiu-se o procedimento respei-

tando-se a estereotomia dos arcos, atribuindo a cada bloco o respectivo comprimento. O modelo 

tridimensional dos arcos apresenta-se na Figura 3.7.  

S            N 
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Figura 3.7: Modelo tridimensional dos três arcos da zona norte da Ponte da Lagoncinha. 

3.2.3.2  – Os contrafortes e os enchimentos   

A zona dos enchimentos e os tímpanos sobre os arcos foram considerados como elementos 

volumétricos definidos à custa do contorno geométrico exterior. Cada contraforte foi também assim 

considerado. Estes elementos foram desenhados em AutoCAD constituindo um contorno tridimen-

sional fechado formado por elementos do tipo LINE. Para as zonas dos enchimentos, o extradorso 

dos arcos foi obtido a partir dos desenhos dos arcos. Para tal efectuaram-se cópias dos ficheiros dos 

arcos, tendo-se depois operado sobre os elementos tridimensionais do tipo 3DSOLID de modo a 

obter apenas as faces desses blocos que constituem o extradorso dos arcos. O procedimento adop-

tado é simples e consistiu em primeiro lugar em transformar os blocos do tipo 3DSOLID nos cor-

respondentes seis elementos do tipo 3DFACE com o comando EXPLODE e depois, seleccionando 

uma vista apropriada, eliminar as cinco faces de todos os blocos que não pertencem à referida su-

perfície.  
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3.3 – ENSAIOS LABORATORIAIS 

No âmbito da avaliação estrutural de uma estrutura existente é necessário proceder a uma 

campanha de ensaios físicos, nos quais se incluem os laboratoriais. Estes ensaios permitem deter-

minar as características físicas e mecânicas do material, sendo possível, por si só, ajuizar sobre a 

resistência dos materiais ensaiados. 

Neste contexto, foram realizados ensaios laboratoriais de caracterização dos materiais da pon-

te da Lagoncinha no Laboratório de Ensaios de Materiais de Construção da Faculdade de Engenha-

ria da Universidade do Porto (FEUP), através dos quais se procurou estudar a resistência à com-

pressão dos blocos de pedra dos arcos, realizando ensaios de compressão uniaxial, a tensão de rotu-

ra à tracção mediante a realização do ensaio brasileiro e o módulo de elasticidade e o coeficiente de 

Poisson recorrendo a ensaios de compressão. Complementarmente foi ainda realizado, no Labora-

tório de Geotecnia da FEUP, um ensaio edométrico para caracterizar os parâmetros de deformabili-

dade dos materiais de enchimento da ponte. 

3.3.1 – Caracterização dos blocos de pedra 

Para aferir as características mecânicas dos blocos de pedra foram realizados ensaios laborato-

riais, em amostras extraídas, da base dos arcos da ponte. Nas secções seguintes, descrevem-se as 

fases de extracção e preparação das amostras para ensaios, e os ensaios laboratoriais realizados 

com as mesmas. 

3.3.1.1 – Recolha de provetes para ensaio 

Foram extraídos cinco provetes localizados na base do intradorso dos arcos 2 e 3 da ponte, a 

partir dos quais se obteve uma série de amostras para ensaios laboratoriais de caracterização mecâ-

nica.  

Para proceder à extracção de carotes foi utilizada uma máquina de corte rotativa com coroa 

diamantada que é possível observar na Figura 3.8, tendo sido usadas duas coroas de diferentes diâ-

metros e de igual comprimento. Foram assim obtidos provetes com 75 mm e 94 mm de diâmetro 

consoante se usou a coroa de um ou outro diâmetro contudo, o comprimento das carotes não é 

constante pois depende, por um lado da espessura e qualidade da pedra perfurada e por outro, do 

comprimento da máquina utilizada para obter a amostra dos blocos. No caso da carote C1 (ver 

Anexo 3.1) foi necessário aumentar o comprimento das guias para perfurar toda a espessura do blo-
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co, mas a limitação do comprimento da máquina condicionou o comprimento máximo do provete. 

Nos outros casos, a espessura dos blocos perfurados verificou-se menor que o comprimento da má-

quina, pelo que este não foi limitativo.  

A partir da apreciação visual das carotes e da inspecção dos furos, como o que se pode obser-

var na Figura 3.8-b, é possível avaliar a espessura dos blocos que foram perfurados, o tipo de mate-

rial dos blocos, das juntas e dos enchimentos recolhidos na amostra, podendo ainda ser feita uma 

apreciação qualitativa destes materiais. Neste contexto, procedeu-se à descrição das condições em 

que decorreram a extracção dos provetes, que ficou registada em fichas de ensaio, incluídas no 

Anexo 3.1. 

 

  
a) b) 

Figura 3.8: Extracção de carotes da base do intradorso de um arco da Ponte da Lagoncinha a) Fase 
de perfuração de um bloco de pedra. b) Aspecto final do interior de um furo de amostragem. 

No Quadro 3.1 sintetiza-se a identificação dos provetes extraídos na ponte, sendo referido o 

material extraído, o diâmetro e o comprimento da carote e inclui-se também um registo fotográfico 

que pretende representar o aspecto geral do provete extraído. Na última coluna do Quadro 3.2 cons-

ta a designação das amostras obtidas da respectiva carote, que foram usadas nos ensaios para de-

terminação da resistência à compressão e à tracção, do módulo de elasticidade e do coeficiente de 

Poisson. 
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Quadro 3.1: Identificação dos provetes 

 Localização Material Diâmetro 
(mm) 

Comprimento 
(mm) 

Registo  
fotográfico 

Amostras 
para  

Ensaio 

C1 

ARCO 3  

Pedra 75 525 

EE1-C1-1A 
EE2-C1-1B 
EC1-C1-1 
EC2-C1-1A1 
EC3-C1-1B1 
ET1-C1-1A2 
ET2-C1-1B2 

C2 

ARCO 2  

Pedra 75 343.5  

C3 

ARCO 2  

Pedra e 
Junta 94 275  

C4 

ARCO 2  

Pedra 75 320 
EE3-C4-4 
EC4-C4-41 
ET3-C4-42 

C5 

ARCO 3  

Pedra e 
Junta 94 395  

 
 

Com as carotes extraídas pretendeu-se analisar amostras constituídas unicamente por pedra 

através de ensaios mecânicos. Foram preparadas três amostras (EE1-C1-1A, EE2-C1-1B, EE3-C4-4) 

que permitiram a realização de ensaios para determinar o módulo de elasticidade: duas foram obti-

das da carote C1 e uma da carote C4. Para a determinação da resistência à compressão, que serviu 

de base ao ensaio para obtenção do módulo de elasticidade, foi utilizada uma quarta amostra (EC1-

C1-1) obtida da carote C1. Depois de realizado o ensaio do módulo de elasticidade, cada amostra 

foi dividida em duas partes sendo uma das partes utilizada no ensaio de compressão (EC2-C1-1A1, 

EC3-C1-1B1, EC4-C4-41) e a outra no ensaio de compressão diametral (ET1-C1-1A2, ET2-C1-1B2, 

ET3-C4-42). 

Para a preparação das amostras foi utilizada uma serra de corte (ver Figura 3.9-a), tendo sido 

de seguida rectificadas as faces das amostras como se pode observar na Figura 3.9-b. Todas as 

amostras utilizadas nos ensaios laboratoriais de caracterização mecânica provêm de carotes que não 

evidenciaram quaisquer sinais de fractura (carotes C1 e C4). Todas têm forma cilíndrica com altura 

aproximadamente dupla do diâmetro, no caso das amostras utilizadas na determinação do módulo 

de elasticidade, e semelhante ao diâmetro no caso dos ensaios de compressão uniaxial e diametral. 
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Na Figura 3.10 evidencia-se o aspecto de amostras obtidas após preparação. Apesar de se ter 

pretendido a utilizar uma amostra obtida da carote C3 para determinar o módulo de elasticidade, tal 

não foi possível pois a fraca qualidade da amostra conduziu à desagregação de uma parte da mesma 

como se pode ver na Figura 3.10-b. 

 

  
a) b) 

Figura 3.9: Preparação das amostras. a) Corte dos provetes com serra. b) Rectificação das amostras. 

No total obteve-se dez amostras das quais três foram utilizadas para proceder à determinação 

do módulo de elasticidade: com duas destas três amostras procedeu-se à determinação do coeficien-

te de Poisson. Outro conjunto de amostras foi ensaiado à compressão uniaxial enquanto que as res-

tantes três foram usadas no ensaio de compressão diametral para obter a resistência à tracção. 

 

  
a) b) 

Figura 3.10: Amostras obtidas das carotes extraídas da ponte. a) Provetes usados em ensaios 
laboratoriais. b) Provete não utilizado. 

Antes de ensaiadas, as amostras foram medidas e pesadas tendo-se obtido para cada uma delas 

o peso volúmico cujos valores são apresentados no Quadro 3.2 
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Quadro 3.2: Identificação das amostras e suas características geométrica e mássicas. 

Diâmetro Altura Peso 
Volúmico Nome da  

Amostra cm cm kN/m3 
EC1-C1-1 7.38   7.70 26.50 
EE1-C1-1A 7.38 19.75 26.32 
EC2-C1-1A1 7.38   9.65 26.43 
ET1-C1-1A2 7.38   9.80 26.22 
EE2-C1-1B 7.38 19.67 26.67 
EC3-C1-1B1 7.38   9.60 26.40 
ET2-CI-1B2 7.38 9.90 26.61 
EE3-C4-4 7.40 19.70 26.31 
EC4-C4-41 7.40 9.86 26.22 
ET3-C4-42 7.40 9.62 26.18 

 

3.3.1.2 – Ensaio de compressão uniaxial 

Utilizou-se uma máquina de compressão capaz de aplicar forças até 300 tf. As amostras foram 

ensaiadas aplicando forças progressivamente crescentes até se atingir a rotura do provete. Na 

Figura 3.11 apresenta-se o aspecto geral do ensaio de compressão e da amostra no final da realiza-

ção do ensaio. A partir da força máxima aplicada durante o ensaio determinou-se a tensão de rotura 

por compressão de cada amostra. Os resultados do ensaio de compressão uniaxial apresentam-se no 

Quadro 3.3. 

 

  
a) b) 

Figura 3.11: Ensaio de compressão. a) Aspecto geral do ensaio. b) Amostra no final do ensaio. 
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Quadro 3.3: Tensão de rotura por compressão obtida no ensaio de compressão uniaxial 

Diâmetro Secção Altura Força Máxima Tensão de  
Rotura Nome da  

Amostra cm cm2 cm kgf MPa 
EC1-C1-1 7.38 42.7762 7.70 30000 68.80 
EC2-C1-1A1 7.38 42.7762 9.65 23000 52.75 
EC3-C1-1B1 7.38 42.7762 9.60 19000 43.57 
EC4-C4-41 7.40 43.0084 9.86 17000 38.78 

 

3.3.1.3 – Ensaio de tracção por compressão diametral (Ensaio brasileiro) 

O objectivo do ensaio brasileiro é a determinação da tensão de rotura por tracção obtida por 

compressão diametral da amostra. Para realizar este ensaio utilizou-se uma prensa mecânica colo-

cando a amostra entre os pratos da máquina em contacto com duas geratrizes diametralmente opos-

tas, como se vê nas Figuras 3.12-a) e b), de modo a permitir aplicar ao longo daquelas uma força 

uniformemente distribuída em todo o comprimento da amostra de forma contínua e crescente até à 

rotura. Na Figura 3.12-c) apresenta-se o aspecto da amostra no final do ensaio. 

 

   
a) b) c) 

Figura 3.12: Ensaio de tracção por compressão diametral ou ensaio brasileiro. a) e b) Aspecto geral 
do ensaio. c) Amostra no final do ensaio. 

A tensão de rotura de tracção por compressão diametral da amostra é obtida através da equa-

ção (3.1),  

dL
F

t ⋅⋅
⋅

=
π

σ 2  (3.1)
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sendo F a resultante da força uniformemente distribuída ao longo da geratriz da amostra de com-

primento L e diâmetro d. Os resultados obtidos com o ensaio brasileiro apresentam-se no 

Quadro 3.4. 

Quadro 3.4: Tensão de rotura à tracção obtida no ensaio de compressão diametral 

Diâmetro Secção Altura Força Máxima Tensão de  
Rotura Nome da  

Amostra cm cm2 cm kgf MPa 
ET1-C1-1A2 7.38 42.7762 9.80 6750 5.82 
ET2-C1-1B2 7.38 42.7762 9.90 8150 6.96 
ET3-C4-42 7.40 43.0084 9.62 3875 3.40 

 

3.3.1.4 – Módulo de elasticidade 

Com este ensaio pretende-se obter o valor do módulo de elasticidade secante, através da reali-

zação de um ensaio de compressão, recorrendo à medição dos valores das tensões e extensões obti-

das após um número especificado de ciclos de carga. 

Foram utilizados extensómetros de Huggenberger para medir as extensões que se colocaram 

em duas geratrizes diametralmente opostas de tal modo que os pontos de fixação estivessem a igual 

distância dos extremos da amostra e colocados a meia altura, tal como mostra na Figura 3.13, refe-

rente a uma das três amostras ensaiadas. 

 

 
Figura 3.13: Ensaio para determinação do módulo de elasticidade.  

A técnica de ensaio consistiu em aplicar uma força inicial de 1000 kgf, correspondente a uma 

tensão bσ  de 2,3 MPa e uma extensão bε  que se leu nos aparelhos de medida, e, em seguida, au-

mentar de forma contínua até se obter uma tensão aσ  que deve corresponder a 1/3 da tensão de 

rotura por compressão. Neste ensaio foi considerada uma tensão aσ  de 21 MPa, correspondente a 

uma força aplicada de 9000 kgf. Para este escalão de carga foi registada a extensão aε , após o que 
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se reduziu novamente a carga até bσ . Os ciclos de carga foram repetidos até que, entre dois ciclos 

consecutivos, a variação das extensões medidas não exceda 1x10-5. O módulo de elasticidade ob-

tém-se a partir da equação (3.2), 

3
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−
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cE
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σσ

ε
σ  (3.2)

Em que na,ε  e nb,ε  dizem respeito às leituras das extensões no n-ésimo ciclo de carga. 

No Quadro 3.5 são apresentados os valores obtidos para o módulo de elasticidade nos três en-

saios efectuados. 

Quadro 3.5: Resultados do ensaio para determinação do módulo de elasticidade 
Módulo Elasticidade Nome da  

Amostra GPa 
EE1-C1-1A 58.15 
EE2-C1-1B 36.90 
EE3-C4-4 22.52 

Tal como se referiu, a partir de cada amostra usada neste ensaio foram preparadas duas outras 

amostras que posteriormente foram usadas nos ensaios de compressão e Brasileiro. 

3.3.1.5 – Coeficiente de Poisson 

Para determinar o coeficiente de Poisson utilizaram-se comparadores de milésimos colocados 

de modo a permitir medições das extensões longitudinais e transversais ocorridas durante os ensai-

os para determinação do módulo de elasticidade nas amostras EE2-C1-1B e EE3-C4-4. Foram assim 

obtidos os valores que constam no Quadro 3.6. 

Quadro 3.6: Valores do coeficiente de Poisson 

Nome da  
Amostra Coeficiente de Poisson 

EE2-C1-1B 0.17 
EE3-C4-4 0.27 

 

3.3.2 – Caracterização dos enchimentos 

A caracterização dos materiais de enchimento da ponte da Lagoncinha não constitui uma tare-

fa fácil devido a variados factores, nomeadamente a difícil acessibilidade da extensa zona de en-
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chimento da ponte que, tal como evidenciam as sucessivas intervenções na ponte é previsivelmente 

bastante heterogénea. 

Assim, no decorrer dos trabalhos de caracterização do estado da ponte da Lagoncinha foram 

levadas a efeito várias acções que contribuíram para a caracterização dos materiais de enchimento. 

Entre elas constam a pesquisa histórica sobre o monumento e a extracção das carotes de pedra que, 

tal como se referiu no ponto 3.3.1.1, permitiu identificar o tipo de material do enchimento quando 

este foi alcançado pelo amostrador. A quantidade de material de enchimento recolhida nas carotes 

foi muito reduzida, pelo que não foi possível extrair uma quantidade suficiente de amostra daquele 

material. Contudo foi efectuado um ensaio edométrico no Laboratório de Geotecnia da FEUP, 

numa amostra remexida de material de enchimento de uma outra ponte de pedra, a ponte de 

D. Zameiro sobre o rio Ave em Vila do Conde cuja construção remonta ao ano 1220 

(DGEMN, 1957). Tal como se pode observar na Figura 3.14-a), as características desta ponte são 

semelhantes às da ponte da Lagoncinha, pelo que se tirou partido de uma derrocada de parte da es-

trutura para aceder ao seu material de enchimento (visível na Figura 3.14) e daí recolher algumas 

amostras. 

 

  
a) b) 

Figura 3.14: Ponte D. Zameiro. a) Vista geral. b) Pormenor do enchimento da estrutura  

3.3.2.1 – Ensaio edométrico 

Obter material de enchimento de uma ponte de pedra envolve geralmente, a destruição da su-

perfície de acesso à amostra o que, dependendo das condições de tal superfície, poderá também 

implicar perturbações do material recolhido que devem ser evitadas o mais possível. A amostra 

utilizada na realização do ensaio edométrico, retiradas da ponte D. Zameiro nas condições já atrás 

referidas, apresenta as condições iniciais e finais apresentadas no Quadro 3.7. 
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Quadro 3.7: Características físicas iniciais e finais da amostra remexida no ensaio edométrico. 

Condições Iniciais  Condições Finais 

 Altura  mm 49.94  Peso húmido  g 1195 
 Diâmetro  mm 125  Teor em água  % 17.45 

 Peso húmido  g 1127  Peso volúmico 
 húmido  g/cm3 2.027 

 Peso seco  g 1017  Peso volúmico seco  g/cm3 1.726 
 Teor em água  % 10.83   
 Peso volúmico 
 húmido  g/cm3 1.84   

 Peso volúmico seco  g/cm3 1.66   
 Grau de saturação  % 47.85      
 Índice de vazios   0.602      
 Peso volúmico de partículas 
 sólidas 2.66      

 
 

O ensaio edométrico consiste em submeter o provete a pressões axiais crescentes estando o 

mesmo confinado lateralmente e com drenagem livre, quer no topo quer na base, avaliando-se as-

sim a variação dos assentamentos no tempo (e com a carga) e o assentamento total. A amostra é 

colocada, com um anel lateral, na câmara do edómetro com água, ficando as superfícies do topo e 

da base da amostra em contacto com as placas porosas que permitem uma rápida drenagem durante 

a compressão. As pressões aplicadas no provete são obtidas através de pesos colocados num siste-

ma de alavanca inter-resistente, como se pode ver na Figura 3.15-a. 

No final de cada escalão de carga procede-se à leitura no deflectómetro da deformação da 

amostra e efectua-se novo incremento de carga. Atingido o assentamento para a máxima carga es-

colhida procura-se a obtenção do último ramo de descarga, reduzindo normalmente a tensão. As 

leituras e respectivos registos são efectuados com recurso ao sistema de aquisição ilustrado na 

Figura 3.15-b. 

Através das sucessivas leituras da variação da altura da amostra é possível determinar o índice 

de vazios da amostra para cada escalão de carga e representar a variação desse parâmetro com a 

variação das tensões ( σ∆ ) ao longo do ensaio num gráfico como ilustra a Figura 3.16. A variação 

do índice de vazios ( e∆ ) relaciona-se com o assentamento ( h∆ ) da amostra com a conhecida ex-

pressão de uso corrente no âmbito da Mecânica dos Solos: 

0

0

h
)e1(h

e
+⋅

=
∆

∆  (4.1)

em que 0e  e 0h  são, respectivamente, o índice de vazios e a altura iniciais. 



Capítulo 3 

3.20 

  
a) b) 

Figura 3.15: Ensaio edométrico. a) Aplicação das cargas à amostra remexida. 
b) Sistema de aquisição de dados. 
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Figura 3.16: Resultado do ensaio Edométrico. 

Através dos dados lidos e processados ao longo do ensaio foi possível determinar, para cada 

escalão de carga, o coeficiente de compressibilidade ( Mv ) através de  

σ∆
∆eMv =  (4.2)

e o seu inverso, geralmente designado por módulo edométrico. 
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Nas condições em que decorre o ensaio a amostra encontra-se confinada, pelo que o módulo 

edométrico é efectivamente unidireccional. Para condições lateralmente não confinadas o módulo 

de elasticidade E  relaciona-se com o módulo edométrico através da relação, 












−
−=

ν
ν

1
2

1
2

edoméEE  (4.3)

a partir da qual, e considerando o coeficiente de Poisson 33.0=ν , de acordo com (Baguelin, 1978), 

obtém-se edoméEE
3
2

= . 

No Quadro 3.8 estão resumidas os resultados referentes a cada escalão de carga sendo também 

apresentados os parâmetros medidos no ensaio na fase de descarga. 

Quadro 3.8: Resultados do ensaio edómetrico 

Incremento  
N.º 

 Pressão     
kN/m2 

Variação Altura 
mm 

Índice de 
Vazios 

Mv         
m2/MN 

Eedométrico   
MPa 

E          
MPa 

1  6 0.026 0.601 0.087 11.49 7.66 
2  12 0.074 0.600 0.160 6.25 4.17 
3  25 0.143 0.597 0.106 9.43 6.29 
4  50 0.260 0.594 0.094 10.64 7.09 
5  100 0.466 0.587 0.083 12.05 8.03 
6  200 0.785 0.577 0.064 15.63 10.42 
7  400 1.331 0.559 0.055 18.18 12.12 
8  800 2.190 0.532 0.044 22.73 15.15 
9  400 2.174 0.532 
10  100 2.119 0.534 
11  25 2.061 0.536 
12  1 1.886 0.541 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

 
 

Atendendo que a zona dos enchimentos sobre os arcos é constituída pelos tímpanos, pelos ma-

teriais de enchimento originais e por outros materiais colocados na ponte em resultado das sucessi-

vas intervenções, e que no modelo numérico se considerou que esta zona é constituída por um úni-

co material, os módulo de elasticidade que serão usados na análise numérica para esta zona corres-

pondem a valores homogéneos das propriedades elásticas dos vários materiais. Os valores atribuí-

dos a este parâmetro serão discutidos e apresentados no capítulo 4. 
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3.3.3 – Caracterização das juntas 

Na discretização da malha de elementos finitos da Ponte da Lagoncinha foram considerados 

três tipos de interfaces com comportamento distinto: as juntas entre os blocos dos arcos, as juntas 

entre os contrafortes e a restante estrutura e as juntas entre os arcos e os enchimentos, sendo as du-

as primeiras do tipo junta seca e as outras do tipo junta de argamassa. 

Tal como referido anteriormente as juntas entre os blocos dos arcos 5 e 6, foram consideradas 

como juntas secas dado ter-se verificado na inspecção visual que praticamente não existe argamas-

sa nestas interfaces. Assim, e de acordo com o modelo numérico de junta adoptado (ver capítulo 4), 

foi admitido que estas juntas exibem comportamento não linear controlado em termos do desloca-

mento normal (abertura/fecho) da junta e do deslocamento tangencial (deslizamento da interface), 

que não possuem resistência à tracção e que, em compressão, exibem comportamento linear elásti-

co independente do comportamento em corte. 

No que se refere à interface entre os arcos 5 e 6 e o enchimento, foram considerados elemen-

tos de junta assumidos na modelação como juntas de argamassa para atender aos efeitos do embri-

camento existente entre o enchimento e os arcos. De facto, uma vez que se assumiu (na modelação 

geométrica dos arcos) todas as aduelas com igual espessura, o embricamento originado pela forma 

irregular da superfície do extradorso dos arcos e cujo aspecto pode ser observado na Figura 2.7-a, 

não foi considerado. Assim, para atender a este efeito, estas juntas foram consideradas como juntas 

de argamassa com uma espessura equivalente à zona de embricamento entre o arco e o enchimento, 

tendo sido admitido o seu comportamento não linear e controlado em termos do deslocamento nor-

mal (abertura/fecho) da junta e deslocamento tangencial (deslizamento da interface). 

Dada a natureza granular do material do enchimento, não se afigura provável que haja separa-

ção das duas partes (pedra e enchimento), pelo que foi ainda admitido que estas juntas possuem 

alguma resistência à tracção. Esta hipótese de modelação destina-se a evitar que ocorram fenóme-

nos locais decorrentes do modelo não-linear utilizado e que se traduzem no facto de a rigidez tan-

gencial deixar de ser mobilizada quando a tensão normal de tracção atinge a resistência à tracção da 

junta. Em compressão o comportamento é idêntico ao das juntas secas. 

Nas juntas dos arcos da zona sul e do arco 4 foi considerado comportamento elástico, e tam-

bém nas juntas entre os contrafortes e a restante estrutura, em virtude da sua reduzida influência no 

comportamento global para as cargas consideradas. 

A caracterização do comportamento destas juntas foi baseada na definição dos parâmetros de 

resistência e deformabilidade obtidos a partir dos ensaios realizados em juntas da Igreja do Mostei-
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ro da Serra do Pilar (LNEC, 2000) e usados na análise do seu comportamento estrutural sob a acção 

dos sismos (Almeida, 2000).  

Nesta campanha de ensaios foram realizados os seguintes ensaios em amostras de juntas com 

argamassa:  

 Ensaios de carga normal e de corte que são usados para avaliar, respectivamente, a rigi-

dez normal nk  e a rigidez tangencial sk  para uma dada tensão normal. A rigidez normal 

nk  corresponde ao incremento de tensão necessário para obter um deslocamento normal 

unitário e é determinada para os troços de carga separando os ramos de primeira carga 

dos restantes. A partir da rigidez normal é possível estimar o módulo de elasticidade na 

mesma direcção normal, sendo que este corresponde ao valor de nk  multiplicado pela 

espessura da junta (Almeida, 2000). 

 Ensaios de deslizamento que permitem descrever a evolução ),t( s γ  do deslocamento 

tangencial γ  em função da tensão tangencial st  mobilizada, mantendo a tensão normal 

constante ao longo do ensaio.  

Por sua vez a caracterização das juntas secas baseou-se nos seguintes ensaios: 

 Ensaio de inclinação progressiva para determinar o angulo de deslizamento (“Tilt-Test”). 

 Ensaio de deslizamento para obter a evolução ),t( s γ do deslocamento tangencial com a 

resistência tangencial mobilizada, sendo este ensaio realizado para diferentes níveis de 

tensão normal que se mantém constante ao longo do mesmo. Sendo conhecida a tensão 

tangencial máxima mobilizada em cada ensaio de deslizamento para cada nível de tensão 

considerado é possível traçar a envolvente de Morh-Coulomb e calcular o ângulo de atri-

to (que pode também ser determinado com base em ensaios de inclinação progressiva). 

Os ensaios realizados para cada tipo de junta são diferentes pois o seu comportamento tam-

bém é diferente. De facto, as juntas com argamassa não são verdadeiras descontinuidades pois este 

tipo de juntas constitui uma ligação contínua entre os blocos que, apesar da sua baixa resistência, 

não permite que os mesmos blocos funcionem isoladamente. As juntas secas são verdadeiras des-

continuidades, visto que não resistem a qualquer tipo de esforço de tracção e podem ser separadas 

manualmente sem resistência alguma. 

Comparando os resultados obtidos para os dois tipos de amostras de juntas, observa-se que, no 

ensaio de corte realizado para diferentes níveis de tensão normal, o comportamento exibido pelas 

juntas de argamassa se caracteriza por um ramo linear inicial até ao pico de resistência ao corte, 
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após o que apresenta um ramo de amolecimento até à resistência residual ao corte (Almeida, 2000). 

Naturalmente, o valor máximo da tensão de corte aplicada depende da tensão normal instalada. 

Nos ensaios de deslizamento, as juntas com argamassa deixam de exibir resistência de pico, 

passando a apresentar resistência tangencial crescente. Por sua vez, nas juntas secas o comporta-

mento observado neste mesmo tipo de ensaio apresentou também resistência tangencial crescente, 

tendo-se verificado que as juntas secas e as juntas de argamassa exibem resistência inicial seme-

lhante. Por outro lado, as juntas de argamassa atingem valores da tensão tangencial superiores em 

resultado de uma melhor ligação estabelecida por este tipo de material. 

Os valores que caracterizam a rigidez normal, a rigidez tangencial e o ângulo de atrito das jun-

tas considerados na análise estrutural da ponte encontram-se sintetizados no Quadro 3.9 e são co-

mentados nos parágrafos seguintes. 

Quadro 3.9: Propriedades mecânicas das juntas do modelo numérico M6. 

Tipos de juntas e zona a que pertencem Rigidez Normal - kn 
(MPa/mm) 

Rigidez Tangencial - ks 
(MPa/mm) 

Arcos da zona sul 6.24 0.69 

Arco 4 6.24 0.69 

Arco 5 4.46 0.48 
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Arco 6 4.46 0.48 

Enchimento da zona sul 65.0 27.1 

Enchimento da zona do arco 4 28.0 11.6 

Enchimento da zona do arco 5 4.0 1.67 
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Enchimento da zona do arco 6 6.0 2.50 

Juntas entre os quebra- rios e a restante estrutura 0.0032 0.0038 

 
 

Foram considerados os mesmos valores da rigidez normal nk  e da rigidez tangencial sk  para 

as juntas secas da zona sul e do arco 4, correspondendo aos utilizados na análise da Igreja do Mos-

teiro da Serra do Pilar, em resultado dos ensaios já referidos. 

Nos arcos 5 e 6 foram usados valores mais baixos do que nos restantes arcos para caracterizar 

a rigidez das juntas, para ter em conta o estado de degradação (mais agravado) observado nestes 

arcos. O ajuste destes valores foi efectuado com base na análise modal da ponte, extensivamente 

descrita no capítulo 4. O ângulo de atrito foi considerado idêntico ao usado no estudo da Igreja da 

Serra do Pilar, e com o valor de 35.6º. 



Caracterização geométrica e mecânica da ponte da Lagoncinha 

3.25 

Na Figura 3.17 apresenta-se o diagrama trilinear ),t( s γ  usado para caracterizar o comporta-

mento não-linear em termos de deslizamento da junta seca. O diagrama trilinear apresentado com a 

cor rosa foi definido com base nos diagramas usados para a análise do comportamento da Igreja da 

Serra do Pilar (Almeida, 2000), que por sua vez foram obtidos a partir das curvas médias que tra-

duzem a evolução do deslocamento tangencial com a tensão tangencial mobilizada nos ensaios de 

deslizamento em juntas secas (LNEC, 2000) considerando as tensões normais de 0.2, 0.4 e 

0.8 MPa. De facto o diagrama da Figura 3.17 corresponde à média dos diagramas definidos para as 

tensões normais de 0.4 e 0.8 MPa (Almeida, 2000). A recta representada com a cor azul correspon-

de à rigidez tangencial inicial das juntas da ponte, cujos valores constam no Quadro 3.9, ficando 

deste modo definido o ramo inicial do diagrama a usar na análise da ponte. O segundo ramo é ajus-

tado prolongando-o até se intersectar com o ramo elástico, como se ilustra na Figura 3.17. O tercei-

ro ramo do diagrama trilinear a usar no modelo de comportamento coincide com o do diagrama 

médio já anteriormente definido. 
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Figura 3.17: Curva de comportamento ),t( s γ  para juntas secas. 

Os parâmetros que caracterizam as juntas de argamassa foram baseados nos ensaios realizados 

em juntas daquele tipo e ajustados aos ramos iniciais definidos pelos valores da rigidez normal e 

tangencial aferidos com base na calibração mediante a análise modal. Tais valores foram obtidos 

pelo módulo de elasticidade considerado para o enchimento, dividido por uma espessura fictícia 

para traduzir o embricamento entre as pedras dos arcos e o enchimento, admitido com cerca de 

10 cm. O ramo não-linear foi então definido de acordo com os ensaios em juntas com argamassa e 

é apresentado na Figura 3.18. 

  

  

tn = 0.6 MPa 

ks ajustado 
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Figura 3.18: Curva de comportamento ),t( s γ  para juntas de argamassa. 

Assim, a partir dos ensaios de deslizamento, realizados em vários provetes considerando dife-

rentes tensões normais de 0.2, 0.4 e 0.8 MPa (LNEC, 2000), foram determinadas as curvas  médias 

),t( s γ  para cada tensão normal (Almeida, 2000). Com base nestas curvas, e de modo a simplificar 

a lei que caracteriza o comportamento das juntas de argamassa, as curvas foram também aproxima-

das por troços rectos, obtendo-se igualmente os diagramas trilineares representados na Figura 3.18 

com a referência da tensão normal igual a 0.2, 0.4 e 0.8 MPa. O procedimento para obter o diagra-

ma correspondente a uma tensão normal de 0.6 MPa foi idêntico ao descrito anteriormente para as 

juntas secas. 

De referir que, o valor da tensão normal usado para definir as curvas ),t( s γ  foi estimado a 

partir da média das tensões instaladas nas juntas devidas ao peso próprio. 

Por fim, para as juntas entre os contrafortes e o enchimento foi considerado comportamento 

linear elástico, tendo genericamente sido adoptados os valores mais baixos usados na caracteriza-

ção das juntas da Igreja da Serra do Pilar. 
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3.4  – CONCLUSÕES 

Foi apresentada a metodologia usada para proceder ao levantamento geométrico da ponte ba-

seada na técnica de fotogrametria e em levantamentos complementares efectuados com taqueóme-

tro, fita e distânciometros laser e ainda outros levantamentos existentes anteriormente realizados 

pela DGEMN. O levantamento efectuado a partir de fotografias mostrou-se adequado ao caso em 

estudo tendo permitido substituir a medição, com recurso a processos convencionais, em particular 

para a definição da estereotomia dos blocos de pedra do intradorso dos arcos. 

Foram descritos os ensaios de caracterização mecânica da pedra realizados em amos-

tras extraídas dos arcos da ponte. A realização destes ensaios permitiu aferir as características elás-

ticas: modulo de elasticidade (E) e coeficiente de Poisson (ν), que foram usadas, depois de devida-

mente calibradas, na caracterização do modelo numérico. Foram ainda aferidas, mediante a realiza-

ção de ensaios laboratoriais, a tensão de rotura à compressão e à tracção da pedra dos blocos de 

alvenaria dos arcos. Durante a realização dos ensaios laboratoriais constatou-se que as amostras 

utilizadas apresentavam boa qualidade. Todavia, foram extraídas outras amostras, com característi-

cas mecânicas de má qualidade que, por esse motivo, não permitiram a sua utilização para realiza-

ção de ensaios. Assim, para atender a esta questão na caracterização das propriedades elásticas do 

modelo numérico foram utilizados valores mais baixos que os obtidos nos ensaios laboratoriais, 

tendo estes sido calibrados com base nos resultados dos ensaios dinâmicos descritos no capítulo 4. 

Com o objectivo de caracterizar as propriedades elásticas dos materiais da zona dos 

enchimentos foi realizado um ensaio edométrico numa amostra, de material do enchimento, obtida 

na ponte D. Zameiro que tem características semelhantes às da ponte da Lagoncinha. Sendo a zona 

dos enchimentos sobre os arcos constituída pelos tímpanos, pelos materiais de enchimento origi-

nais(admitidos do mesmo tipo dos ensaiados) e por outros materiais (por exemplo betão ciclópico e 

betão liquefeito) colocados posteriormente na ponte em resultado das sucessivas intervenções des-

critas no capítulo 2, e uma vez que no modelo numérico será considerado apenas um tipo de mate-

rial, os módulos de elasticidade usados no modelo constituem valores homogéneos equivalentes 

das propriedades elásticas dos vários materiais presentes nesta zona e serão apresentados no capítu-

lo 4.  

Por fim foi descrito o modo como se procedeu à caracterização mecânica das juntas a partir 

dos ensaios realizados na igreja da Serra do Pilar, mediante o ajuste e calibração dos parâmetros 

para o caso em estudo. 
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CAPÍTULO 4 

CARACTERIZAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO MODELO 

NUMÉRICO 

4.1 – INTRODUÇÃO 

A fase inicial da investigação sobre o estado actual da estrutura da Ponte da Lagoncinha base-

ou-se na inspecção visual do monumento, apresentada na secção 2.3, e teve como objectivos efec-

tuar o levantamento das características gerais da estrutura, detectar a presença de fendas, de assen-

tamentos e de deformações excessivas, e de avaliar o estado de degradação dos materiais. 

Para complementar a informação obtida visualmente procedeu-se à recolha de dados históri-

cos sobre a construção e à pesquisa de acções de reconstrução, reabilitação ou restauro do monu-

mento, assim como de outros eventos responsáveis por alterações do comportamento da estrutura, 

tal como se descreveu na secção 2.2. 

Os resultados de tal investigação preliminar, permitiram delinear a estratégia a adoptar no es-

tudo mais detalhado que se seguiu, e que consistiu na modelação numérica da ponte da Lagonci-

nha. Neste contexto, surgiu a necessidade de proceder ao levantamento geométrico e de caracteri-

zar fisicamente os materiais constituintes da estrutura cujos procedimentos e resultados foram apre-

sentados no Capítulo 3.  
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A fase seguinte consistiu na definição de uma estratégia de análise adequada ao estudo da es-

trutura. Neste trabalho foi utilizado o método dos elementos finitos recorrendo à modelação através 

de elementos volumétricos contínuos e elementos volumétricos individualizados por elementos de 

interface. 

Os parâmetros mecânicos a utilizar no estudo numérico foram obtidos através de ensaios ex-

perimentais e a validação do modelo foi conseguida comparando os valores ou parâmetros obtidos 

na análise numérica com os medidos in situ. Neste sentido foi realizada uma campanha de ensaios 

dinâmicos com o objectivo de caracterizar as propriedades dinâmicas da estrutura (frequências pró-

prias e modos de vibração) e compará-las com as obtidas por via numérica. Neste contexto, foram 

usados vários modelos cuja evolução até se obter o modelo final da ponte resultou de um processo 

de calibração que se descreve neste capítulo. 

Em particular na secção 4.2, descrevem-se os procedimentos adoptados na discretização geo-

métrica subjacente aos modelos de elementos finitos que permitiram pôr em prática a análise do 

comportamento da ponte, sendo ainda brevemente descritos, na secção 4.3, os elementos finitos 

utilizados na presente modelação numérica da ponte. 

Na secção 4.4 são apresentados os resultados da realização de ensaios dinâmicos in situ, se-

guidos da respectiva discussão e interpretação. No sentido de calibrar os parâmetros de modelação, 

foram determinadas numericamente as características dinâmicas da estrutura (frequências e modos 

de vibração) para confronto com as medições experimentais, num vasto processo de tentativas de 

ajuste de valores. 

4.2 – MODELAÇÃO NUMÉRICA 

A definição da geometria subjacente à modelação numérica por elementos finitos no programa 

CAST3M (CEA, 1990) foi conduzida, no caso presente, com recurso a um procedimento envol-

vendo a utilização encadeada de diversos programas auxiliares. 

De facto, conforme já referido, a geometria base da ponte foi, numa primeira fase, definida 

com recurso ao programa PhotoModeler (Eos, 2000) cujos resultados foram seguidamente corrigi-

dos usando o AutoCAD (Autodesk, 1999), que por sua vez permitiu gravar a geometria obtida em 

ficheiros com um formato próprio (ficheiros vulgarmente designados de tipo DXF). 
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No entanto, a informação organizada neste formato DXF não é facilmente transferível para a 

informação de entrada em CAST3M que se baseia numa linguagem própria designada por GIBIA-

NE (conjunto de comandos, operandos e objectos que são internamente interpretados pelo código 

base de CAST3M). De facto, embora essa transferência de informação fosse possível, verificou-se 

que a interpretação de ficheiros DXF envolvendo elementos do tipo 3DSOLID (já descritos na sec-

ção 3.2.3) requer conhecimentos de computação gráfica fora do âmbito deste trabalho. Optou-se 

então por recorrer a um outro programa auxiliar GID (CIMNE, 1999) de pré e pós-processamentos 

associados a análises numéricas baseadas no método dos elementos finitos. 

O recurso ao programa GID permitiu então interpretar os ficheiros DXF vindos de AutoCAD 

e escrever num ficheiro, de forma bem organizada e facilmente interpretável, apenas a informação 

estritamente necessária à definição da geometria da ponte. 

Por fim, foi necessário elaborar um pequeno programa auxiliar em linguagem C para recupe-

rar a informação geométrica da ponte obtida do programa GID e escrevê-la no formato GIBIANE 

capaz de ser interpretado por CAST3M. 

A escolha do procedimento adoptado, e em seguida descrito com mais detalhe, teve em consi-

deração a semelhança de sintaxe de definição de blocos tridimensionais nos vários programas utili-

zados no pré-processamento. De facto, em todos eles, cada bloco de oito nós é definido por um 

conjunto de doze linhas que por sua vez definem as seis faces do elemento volumétrico. 

4.2.1 – Utilização do programa GID 

O recurso ao programa GID, no presente trabalho, destinou-se essencialmente à obtenção de 

um ficheiro facilmente interpretável e do tipo ASCII com a definição da geometria da ponte. 

A geometria dos blocos foi reconstituída no programa GID a partir de informação importada 

de um ficheiro com formato DXF (de AutoCAD), obtido de acordo com os procedimen-

tos anteriormente descritos na secção 3.2.3, e recorrendo a ferramentas do mesmo programa GID 

que permitem definir faces e volumes; para o caso de faces com quatro lados e de volumes com 

seis faces, essas ferramentas são automáticas.  

Os contrafortes e os enchimentos formam blocos que são definidos à custa das mesmas enti-

dades que os blocos dos arcos, podendo porém conter faces com diferente número de lados e volu-

mes com diferente número de faces. Por tal motivo, cada um destes elementos estruturais foi defi-

nido isoladamente no programa GID. 
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Uma vez que as entidades interpretadas pelo programa GID são dos tipos linhas e pontos, cada 

sólido tridimensional foi previamente transformado em linhas, utilizando para o efeito o comando 

EXPLODE (em AutoCAD) em duas etapas: inicialmente aquele comando foi usado para transfor-

mar cada bloco em seis faces, repetindo-se depois a operação para cada face para obter quatro li-

nhas. No final cada bloco é transformado em vinte e quatro linhas.  

Na Figura 4.1 são apresentadas, esquematicamente, as várias fases de utilização do programa 

GID, tendo por objectivo, no caso representado, escrever um ficheiro em formato ASCII com a de-

finição da geometria dos blocos de pedra que constituem um dos arcos. As ferramentas utilizadas 

no programa obedecem à sequência indicada. Assim, depois de importar o ficheiro DXF contendo a 

informação a tratar, as faces de cada um dos blocos são geradas, automaticamente, utilizando o 

comando CREAT AUTOMATIC 4-SIDED SURFACE. Na fase seguinte, os blocos são gerados 

também, de forma automática, a partir das seis correspondentes faces, recorrendo ao comando 

CREAT AUTOMATIC 6-SIDED VOLUMES. Finalmente a informação é gravada num ficheiro 

ASCII, com a extensão GEO cuja informação se encontra descrita no Anexo 4.1.  

 

 
 Comandos:   IMPORT/EXPORT   DXF read  Comandos:  CREAT   Automatic 4 sided surface 

 
 Comandos:  CREAT  Automatic 6 sided volumes  Comandos:   IMPORT/EXPORT   save ascii project 

Figura 4.1: Representação esquemática da utilização do programa GID. 
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4.2.2 – Utilização do programa BLOCO 

A partir da informação contida nos vários ficheiros GEO gerados no programa GID relativos à 

geometria da ponte, procedeu-se à escrita de um ficheiro de dados, para CAST3M, capaz de definir 

a geometria recorrendo aos operadores próprios da linguagem GIBIANE. Para este efeito, foi utili-

zado um programa, designado BLOCO, escrito em linguagem C, que lê o ficheiro GEO e escreve 

um ficheiro com extensão DGIBI em linguagem GIBIANE. 

No Anexo 4.2 apresenta-se um ficheiro em linguagem GIBIANE que permite definir a geome-

tria de um bloco em CAST3M para o qual foram utilizados os procedimentos descritos nesta sec-

ção. 

No programa CAST3M os nós e as linhas de uma face são definidos de forma a constituírem 

um contorno fechado seguindo uma determinada orientação. Porém, no programa GID apenas se 

satisfaz a condição de serem definidas faces cujas linhas obedecem a uma determinada orientação, 

não se garantindo portanto que os nós dessas faces estejam orientados como é conveniente ao pro-

grama CAST3M. Por isso, no programa BLOCO foi desenvolvido um procedimento capaz de ori-

entar os nós de todas as faces da geometria da ponte de acordo com os critérios requeridos em 

CAST3M. Nesse procedimento, para uma determinada face, começa por ser analisada a orientação 

dos nós da primeira linha, comparando a identificação do primeiro nó, dessa linha, com o primeiro 

e segundo nó da segunda linha. Se uma das igualdades se verificar, então, significa que, o contorno 

definido não está orientado convenientemente, pelo que, se troca a ordem dos nós que definem a 

primeira linha dessa face. Para as restantes linhas da face o procedimento é baseado na comparação 

da identificação dos segundos nós de duas linhas sucessivas. Se a identificação desses nós for igual 

então é trocada a ordem dos nós que definem a primeira dessas duas linhas. 
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Figura 4.2: Exemplificação do procedimento utilizado para orientar as linhas das faces da malha. 
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4.2.3 – Utilização do programa CAST3M 

O CAST3M é um programa de cálculo para análise estrutural baseado no método dos elemen-

tos finitos, inicialmente desenvolvido pela Comissão Francesa de Energia Atómica (CEA), permi-

tindo ao utilizador construir as suas próprias aplicações recorrendo à linguagem GIBIANE. Pode 

ser considerado um programa orientado por objectos, na medida em que se permite ao utilizador 

criar, manipular e destruir objectos que vão sendo implementados com o código, por meio de uma 

estrutura de dados elementar do tipo operador ou envolvendo vários operadores, constituindo pro-

cedimentos. 

No estudo da ponte da Lagoncinha foram usados vários operadores disponíveis em CAST3M 

e utilizados alguns procedimentos existentes, desenvolvidos no âmbito de outros estudos similares 

(Almeida, 2000), (Pegon, 1996); outros procedimentos porém, foram especialmente elaborados 

para a análise desta estrutura.  

A malha de elementos finitos foi gerada em CAST3M tendo por base os dados da geometria 

obtidos de acordo com os procedimentos descritos nos pontos anteriores deste capítulo. Como se 

pode ver no exemplo de linguagem GIBIANE referido na secção anterior (ver Anexo 4.2), as estru-

turas de dados que definem a geometria são do tipo tabela e do tipo malha, sendo a geometria de 

um elemento volumétrico construída à custa das coordenadas dos seus vértices, a partir dos quais se 

constitui um conjunto de faces definidas por um contorno geométrico fechado entre aqueles nós. 

Estes dois conjuntos de objectos, nós e pontos, são definidos em estruturas do tipo tabela de coor-

denadas de pontos e tabela de faces, respectivamente; por fim, cada bloco é definido numa nova 

tabela onde se reagrupam as suas faces. Todos os elementos da geometria da ponte são assim defi-

nidos em estruturas de dados semelhantes às aqui descritas, sendo o conjunto de blocos organizado 

numa única tabela com a lista de blocos que se utilizará como dado para gerar a malha de elemen-

tos finitos. A partir desta tabela com a geometria é possível definir, utilizando o procedimento de-

nominado mailface (Pegon, 1999), uma outra estrutura de dados do tipo malha, que permite a visu-

alização dos dados da geometria de um elemento de volume. 

Seguidamente descreve-se a metodologia adoptada para constituir a tabela com a informação 

da geometria de blocos da ponte da Lagoncinha. 

4.2.3.1 – Modelo geométrico de meia ponte 

A estratégia adoptada para simplificar o processo de geração da malha de elementos finitos 

começou por considerar válida a condição de simetria em relação ao plano que passa pelo meio do 
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quebra-rio central. Assim a primeira etapa consistiu em discretizar a malha da zona norte, sendo 

depois obtida, por simetria, toda a malha da ponte. Com o propósito de diferenciar o comportamen-

to dos diferentes elementos da estrutura foram consideradas as seguintes zonas elementares: pavi-

mento, lajeta de distribuição, enchimentos, arcos, quebra-rios de jusante e quebra-rios de montante.  

Neste tipo de estruturas, uma vez que o volume de informação a tratar é elevado, a resolução 

dos problemas inerentes ao tratamento das malhas de elementos finitos vem beneficiada se se divi-

dir o processo numa sequência de etapas elementares, resolvendo, etapa por etapa, cada uma das 

parcelas elementares. 

Assim, e com referência às designações estabelecidas na Figura 3.2 foram consideradas cinco 

etapas correspondentes às zonas do arco 4, do arco 5, do arco 6, do encontro 2 e dos quebra-rios; 

em cada uma das quais os vários elementos estruturais foram também considerados separadamente. 

Na Figura 4.3 ilustram-se as várias parcelas consideradas agrupando-as por tipo de elemento e zona 

a tratar fazendo-se referência, entre parêntesis, ao número de blocos que constituem cada uma des-

sas partes da geometria da ponte. 
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Figura 4.3: Discretização de zonas elementares da geometria da ponte.  
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Para as cinco zonas referidas na Figura 4.3 (arcos 4, 5 6, encontro 2 e quebra-rios), foram 

constituídas cinco estruturas de dados, guardadas em distintos ficheiros DGIBI cada um contendo, 

os operadores relativos à definição da respectiva geometria e também da malha de elementos fini-

tos. Em cada um desses ficheiros são repetidas as mesmas operações para cada uma das zonas con-

sideradas. No Anexo 4.3 apresenta-se o código, em linguagem GIBIANE, contido num desses fi-

cheiros. 

Depois de constituída a tabela de blocos que define a geometria da malha de elementos finitos 

que se pretende gerar, aqueles blocos são compatibilizados recorrendo ao operador cblo (Pe-

gon, 1999), de forma a que seja possível gerar automaticamente juntas entre aqueles elementos. 

Este operador actua sobre a tabela de blocos anteriormente definida, criando uma nova tabela de 

blocos compatíveis entre si. 

O principio de geração blocos compatíveis é ilustrado para o caso bidimensional na 

Figura 4.4. Cada segmento de cada  bloco é inspeccionado e se um nó de outro bloco existe sobre 

um qualquer segmento deste bloco então esse nó é duplicado e adicionado à definição do corrente 

bloco de acordo com o algoritmo subjacente ao operador cblo implementado em Cast3m (Pe-

gon, 1999). 

 

43

2 1

43

21

Nós iniciais para definição dos blocos
Nós adicionais para compatibilização dos blocos  

Figura 4.4: Ilustração do principio de geração de blocos compatíveis 

4.2.3.2 – Modelo numérico de elementos finitos da ponte completa 

Tal como se referiu anteriormente, a ponte em estudo foi discretizada com elementos finitos 

volumétricos contínuos nas zonas dos enchimentos, da lajeta de distribuição e do pavimento e com 

elementos finitos volumétricos devidamente individualizados entre si por forma a considerar ele-

mentos de junta entre blocos na zona dos arcos e entre os contrafortes e a restante estrutura. 
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A malha de elementos finitos foi obtida recorrendo ao procedimento mailvolu (Pegon, 1999). 

Este procedimento actua sobre a tabela de blocos compatíveis gerando nas faces dos blocos uma 

malha de elementos rectangulares de quatro nós, de modo a constituir nas interfaces elementos de 

junta de seis e de oito nós, e gerando hexaedros, prismas, pirâmides e tetraedros no interior do vo-

lume de cada bloco. 

As juntas entre os vários blocos de pedra são geradas automaticamente aplicando o operador 

genjoin (Pegon, 1999) à malha de elementos finitos. 

A fase seguinte consistiu na reconstituição da malha de elementos finitos de toda a ponte da 

Lagoncinha, apresentando-se no Anexo 4.4 o correspondente ficheiro DGIBI. Inicialmente são 

concatenadas as várias malhas de elementos finitos constituindo no seu conjunto a malha de ele-

mentos finitos da zona norte, após o que se obtém, por simetria, a malha de elementos finitos de 

toda a ponte utilizando o operador syme (CEA, 1990). Na Figura 4.5 pode visualizar-se a malha de 

elementos finitos considerada para a análise da estrutura. 

 

 
Figura 4.5: Vista de jusante do modelo refinado com contrafortes geometricamente 

simétrico e materialmente assimétrico (M6). 

Uma vez que, as malhas de elementos finitos foram geradas em cinco fases distintas (corres-

pondentes às cinco zonas apresentadas na Figura 4.3), foi necessário garantir compatibilidade entre 

as várias malhas nas suas superfícies de contacto. Para facilitar esta condição foi desenhado naque-

las superfícies um reticulado de pontos e linhas, forçando a malha de elementos finitos a passar por 

esses pontos nas zonas que contêm essas superfícies. Entre os quebra-rios ou contrafortes e a res-

tante estrutura, a estratégia foi ligeiramente diferente, tendo-se forçado a malha dos contrafortes na 

superfície de contacto a passar pelos nós que foram definidos em primeiro lugar para as restantes 

zonas da ponte.  

De modo a permitir considerar uma malha mais refinada em algumas zonas da ponte foram 

consideradas diferentes densidades da malha associadas à definição dos nós da geometria No con-

texto de CAST3M a densidade corresponde ao número de nós da malha de elementos finitos por 

unidade de comprimento (CEA, 1990) e serve para definir a dimensão local da malha, de modo que 

cada nó tem associado a densidade da malha que lhe é adjacente. 

Esta operação requer que um determinado nó, que pode estar simultaneamente referenciado 

em vários ficheiros, seja definido sempre com a mesma densidade. Assim, para sistematizar este 
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processo, a atribuição das densidades foi considerada quer na fase de desenho em AutoCAD, apre-

sentada na secção 3.2.2, quer na fase de utilização do programa GID, apresentada na secção 4.2.1, 

associando cada densidade a uma diferente camada do desenho (na linguagem anglo-saxónica de-

nominada por “layer”). Posteriormente, no programa BLOCO, a cada “layer” anteriormente defi-

nida é atribuído o correspondente valor da densidade para ser lido e processado em CAST3M. 

As condições fronteira adoptadas no modelo consistiram em bloquear as translações na base 

dos arcos, dos enchimentos e dos quebra-rios, isto é, na superfície de contacto entre aqueles ele-

mentos e a sua fundação. Na base e extremidades dos encontros foram impostas condições fronteira 

do mesmo tipo. 

4.2.3.3 – Outros modelos numéricos usados na análise estrutural da ponte 

No decorrer do estudo do comportamento da ponte, para além do modelo numérico descrito 

na secção anterior, foram também utilizados outros modelos numéricos com o objectivo de, por um 

lado, validar o modelo que se utilizou em análises mais detalhadas e, por outro lado, individualizar 

a influência de determinadas variáveis no comportamento da ponte. No que se refere à evolução 

dos modelos e respectivos resultados que foram influenciando a estratégia seguida durante este es-

tudo, importa referir e descrever seis desses modelos cuja designação no contexto deste trabalho é: 

M1, M2, M3, M4, M5 e M6. A figuras seguintes (Figura 4.6 a Figura 4.10) ilustram os vários mo-

delos numéricos (M1 a M5) aos quais se junta o modelo mais refinado (M6) já apresentado na 

Figura 4.5. 

 

 
Figura 4.6: Vista de montante do modelo com contrafortes, 

geométrica e materialmente simétrico (M1).  

 
Figura 4.7: Vista de montante do modelo sem contrafortes, 

geométrica e materialmente simétrico (M2). 

 
Figura 4.8: Vista de montante do modelo simplificado sem contrafortes, 

geometricamente assimétrico e materialmente uniforme (M3).  
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Figura 4.9: Vista de montante do modelo simplificado sem 
contrafortes, geométrica e materialmente assimétrico (M4). 

 
Figura 4.10: Vista de jusante do modelo refinado sem contrafortes, 

geometricamente simétrico e materialmente assimétrico (M5). 

Os modelos M5 e M6 dizem respeito ao que foi descrito na secção 4.2.3.2, mas diferem um do 

outro porque no modelo M5 não se considera a existência dos contrafortes e a análise recorre a 

condições de simetria e antissimetria definidas no eixo que passa pelo centro do contraforte 9 pelo 

que as propriedades dos materiais das zonas norte e sul são idênticas. 

Os modelos M1, M2, M5 e M6 são baseados em elementos finitos volumétricos, discretizando 

as diferentes zonas da geometria para permitir atribuir comportamentos distintos entre os elementos 

considerados. Nos modelos M1 e M2 são discretizados os blocos de pedra dos arcos, os enchimen-

tos e os contrafortes (estes apenas no modelo M1) sendo considerada simetria geométrica e materi-

al nos dois modelos referidos. Nos modelos M5 e M6 são discretizados os blocos de pedra dos ar-

cos, os enchimentos, a lajeta de distribuição, o pavimento e os contrafortes (estes últimos apenas no 

caso do M6). A geometria é considerada simétrica e o comportamento do material é considerado 

assimétrico. 

Nos modelos M3 e M4 recorre-se, respectivamente, a apenas uma ou cinco zonas de elemen-

tos volumétricos para discretizar a geometria da ponte, não sendo por isso possível atribuir compor-

tamento distinto aos blocos e às juntas nem aos diferentes tipos de elementos estruturais considera-

dos nos restantes modelos. Todavia, no modelo M4 permite-se considerar distinto comportamento 

entre as zonas do arco 4, 5, 6, encontro 2 e zona sul, diferenciadas na Figura 4.9 com cores distin-

tas. Nestes dois modelos simplificados considerou-se a assimetria geométrica existente no sentido 

longitudinal.  

Finalmente refere-se que foram considerados elementos de junta apenas no modelo M6. 
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4.3 – MODELOS DE COMPORTAMENTO 

Actualmente os modelos de comportamento de estruturas de alvenaria baseados no método 

dos elementos finitos podem agrupar-se em dois tipos: os macro-modelos e os micro-modelos. Nos 

primeiros, também designados por modelos contínuos, é definido um contínuo equivalente com 

características que permitem a descrição do comportamento global da alvenaria. Estes modelos são 

essencialmente fenomenológicos, sendo que os parâmetros desconhecidos têm que ser determina-

dos mediante ensaios elaborados em provetes com tamanho suficiente sob estados de tensão homo-

géneos. Para malhas de elementos finitos mais grosseiras, este tipo de modelação é particularmente 

indicado permitindo análises globais de toda (ou uma parte) da estrutura; porém os efeitos locais 

não podem ser considerados (Anthoine, 1991). Nesta categoria existem ainda diferentes formas de 

tratar o problema, entre as quais os modelos de plásticos (e.g. modelo de Drucker-Prager), os mo-

delos de dano e os modelos de fendas (fixas ou distribuídas) (Pegon, 1996). 

No segundo tipo de modelos são considerados separadamente os blocos e as juntas como 

sub-regiões homogéneas permitindo caracterizar o comportamento da alvenaria a partir do conhe-

cimento das propriedades dos seus constituintes e das interfaces. Os parâmetros necessários para 

caracterizar o modelo são obtidos a partir de ensaios laboratoriais em pequena escala. Para malhas 

de elementos finitos muito refinadas este procedimento permite análises detalhadas com particular 

interesse em zonas cujo estado de tensão é fortemente heterogéneo. Neste tipo de modelação os 

blocos são discretizados usando elementos convencionais e as juntas são simulados usando elemen-

tos de interface. No que se refere ao modelo das interfaces podem ser consideradas modelos elásti-

cos perfeitamente plásticos com dilatância e modelos sem dilatância com ou sem amolecimento. 

O modelo de elementos finitos utilizado na análise da ponte da Lagoncinha baseia-se na dis-

cretização do domínio em elementos volumétricos, de modo a que os diversos blocos na zona dos 

arcos e os contrafortes sejam individualizados por meio de elementos finitos do tipo junta (micro-

modelação).  

O comportamento dos elementos volumétricos que simulam os blocos de pedra é controlado 

em termos das características elásticas, módulo de elasticidade (E) e coeficiente de Poisson (ν) e do 

seu peso especifico (ρ). Tais grandezas foram e estimadas experimentalmente por meio de ensaios 

laboratoriais realizados em amostras obtidas no local e ajustadas com base nos resultados dos en-

saios dinâmicos efectuados na estrutura e apresentados na secção 4.4.  

O comportamento dos elementos de junta é controlado através das tensões normal e tangencial 

de contacto e dos correspondentes deslocamentos relativos das duas faces da junta (abertura/fecho 
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e escorregamento da interface entre blocos), com recurso a um modelo não-linear de atrito de Cou-

lomb sem dilatância. Os parâmetros que caracterizam o comportamento das juntas foram definidos 

com base em estudos precedentes.  

Os aspectos mais importantes das formulações dos modelos usados para os blocos de pedra e 

para as juntas são descritos, respectivamente, nas secções 4.3.1 e 4.3.2. Primeiro referem-se os as-

pectos relacionados com o comportamento elástico dos materiais e por fim apresenta-se, para dos 

elementos de interface, o modelo de comportamento não-linear. 

4.3.1  – Modelo dos blocos 

Na discretização da malha de elementos finitos foram considerados elementos tridimensionais 

de 8, 6, 5 e 4 nós para os quais se apresenta brevemente a respectiva formulação isoparamétrica nos 

parágrafos seguintes (Zienkiewicz, 1989). 

Geometria do elemento 

A caracterização geométrica de cada elemento é baseada nas coordenadas tridimensionais de 

pontos )z,y,x(P , obtidas a partir das coordenadas dos seus nós )z,y,x( iii  no referencial geral, em 

que i se refere a um dos n nós do elemento. A aproximação considerada ao nível do elemento é tra-

duzida pela expressão 

∑
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ζηξ  (4.1)

em que, de acordo com a notação habitual mais corrente no contexto do método dos elementos fini-

tos, ),,( ζηξ  se reportam às coordenadas curvilíneas do ponto genérico e iN  se refere à função de 

forma associada a cada um dos nós do elemento. 

Campo de deslocamentos 

O vector de deslocamentos genéricos )w,v,u( , segundo as três direcções )z,y,x(  do referen-

cial cartesiano, em qualquer ponto do interior do elemento pode ser obtido a partir dos deslocamen-

tos nodais com base da equação 
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que, no caso do elemento de 8 nós, envolve 24 graus de liberdade por elemento. 

Estado de deformação 

O estado de deformação obtém-se a partir do campo de deslocamentos em cada nó à custa da 

bem conhecida expressão 
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e a determinação das derivadas parciais dos deslocamentos )w,v,u(  em ordem às coordenadas car-

tesianas )z,y,x(  é efectuada a partir do cálculo das correspondentes derivadas parciais em ordem 

às coordenadas curvilíneas ),,( ζηξ , através da transformação 

[ ]

























∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

=























∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

−

ζζζ

ηηη

ξξξ

wvu

wvu

wvu

J

z
w

z
v

z
u

y
w

y
v

y
u

x
w

x
v

x
u

1  (4.4)

em que [ ]J  é a matriz jacobiano obtida com base na aproximação ao nível do elemento expressa na 

equação (4.1) e cujos elementos figuram na expressão 
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(4.5)

Finalmente, através das expressões (4.4) e (4.5) e do cálculo das derivadas parciais em ordem 

a ),,( ζηξ  a partir da expressão (4.2), é possível re-escrever a expressão (4.3) sob a forma 

{ } [ ]{ } [ ]{ }aBwvu...wvu...wvuB T
nnniii111 ==ε  (4.6)
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que traduz a relação entre o estado de deformação { }ε  em qualquer ponto do elemento e os seus 

deslocamentos nodais{ }a , à custa da matriz das deformações [ ]B . 

Estado de tensão e relações constitutivas 

A lei de Hooke, aplicada a estados tridimensionais de tensão e de deformação de materiais li-

nearmente elásticos e isotrópicos, exprime a relação linear entre tensões e deformações nodais à 

custa da matriz elasticidade [ ]D  e traduzida de forma condensada por 

{ } [ ]{ }εσ D=  (4.7)

ou, de forma expandida por 
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21S  (4.10)

Finalmente, substituindo a equação (4.6) na equação (4.7) obtém-se a relação linear entre ten-

sões em qualquer ponto do elemento e os respectivos deslocamentos nodais 

{ } [ ][ ]{ }aBD=σ  (4.11)

Matriz de rigidez do elemento 

O equilíbrio de um elemento finito em que ocorre o estado de tensão{ }σ , o estado de defor-

mação { }ε , os deslocamentos nodais { }a , as forças { }p  distribuídas na área A da sua superfície 

envolvente e as forças { }b  distribuídas no seu volume V, pode ser traduzido através da expressão  

[ ] [ ][ ][ ]{ } [ ] { } [ ] { }dVbNdApNadVBDB
T

V

T

AV

T ∫∫∫ +=  (4.12)

onde [ ]N  representa a matriz das funções de forma ),,(Ni ζηξ  organizada do seguinte modo 
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A partir da expressão (4.12) é possível reconhecer a matriz de rigidez do elemento tridimensi-

onal como sendo: 

[ ] [ ] [ ][ ]dVBDBK
T

V∫=  (4.14) 

e, atendendo a que ζηξ dddJdV =  em que J  é o determinante da matriz jacobiano definida 

pela expressão (4.5), a matriz [ ]K  pode ser obtida com base na equação  
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T dddJBDBK ζηξ  (4.15)

Nas aplicações práticas, as integrações envolvidas nesta expressão são efectuadas numerica-

mente recorrendo à regra de Gauss-Legendre que, para o caso do elemento volumétrico de 8 nós 

utiliza (2x2x2) pontos de Gauss. 

Finalmente, o segundo membro da equação (4.12) é o vector das forças nodais { }f , em cor-

respondência com os deslocamentos nodais do elemento, e estaticamente equivalentes às acções 

{ }p  e { }b  que sobre ele se exercem 

{ } [ ] { } [ ] { }dVbNdApNf
V

TT

A ∫∫ +=  (4.16) 

Matriz de massa do elemento 

A matriz de massa do elemento é definida como a matriz de massa consistente (com elemen-

tos não nulos fora da diagonal principal) dada por 

[ ] [ ] [ ]∫= V

T dVNNM ρ  (4.17) 

onde cada termo jkm  (da matriz simétrica [ ]M ) corresponde à força de inércia desenvolvida na 

direcção do grau de liberdade j , quando uma aceleração unitária é aplicada na direcção do grau de 

liberdade k . 
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4.3.2  – Modelo das juntas 

Nos parágrafos seguintes apresenta-se brevemente a formulação isoparamétrica dos elementos 

de junta (Beer, 1985) utilizados na discretização da malha de elementos finitos. 

Geometria do elemento 

A formulação do elemento de junta resulta da degeneração dum elemento sólido no qual se 

considera a espessura nula (ver Figura 4.11-a). Deste modo os elementos de junta possuem o mes-

mo número de nós que os usuais elementos finitos contínuos, permitindo assim a utilização conjun-

ta dos elementos volumétricos e dos elementos de junta tal como se esquematiza na Figura 4.11-b. 

Assim, tendo em conta o tipo de elementos finitos volumétricos adoptados na discretização estrutu-

ral da ponte conclui-se que apenas foram usados elementos de junta de seis e oito nós para simular 

as interfaces entre elementos volumétricos de blocos adjacentes. 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

Figura 4.11: a) Degeneração dum elemento sólido elemento num elemento de junta. 
b) Utilização conjunta de elementos finitos sólidos e de elementos do tipo junta. 

Campo de deslocamentos 

O contacto entre dois elementos tridimensionais é definido à custa dos três graus de liberdade 

)w,v,u(  de cada ponto das superfícies de contacto superior e inferior, conforme se apresenta nas 

equações (4.18) e (4.19) respectivamente. 
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Enquanto que, nos elementos finitos volumétricos, o resultado da integração nos pontos de 

Gauss é obtido em termos dos elementos do tensor das tensões expressos pelo vector { }σ  presente 

na equação (4.8), nos elementos de junta a grandeza obtida nos pontos de Gauss é o vector de ten-

sões actuante na interface. Este vector é constituído pela componente normal nt  e pelas componen-

tes tangenciais 
1st  e 

2st , respectivamente orientadas segundo o versor n̂  da normal à interface e 

segundo os versores 1ŝ  e 2ŝ  tangentes à mesma interface, tal como esquematizado na Figura 4.12 

onde estão também incluídos aquelas componentes da tensão e a orientação dos sistemas de coor-

denadas globais )z,y,x(  e locais adimensionais ),,( ζηξ . 

Assim, os deslocamentos segundo a direcção normal e tangencial à superfície da junta, referi-

dos ao sistema de eixos local ),,( ζηξ  obtêm-se através dos deslocamentos expressos pelas equa-

ções (4.18) e (4.19) à custa de uma transformação de coordenadas. 

 

 
Figura 4.12: Transformação de coordenadas do elemento de junta. 

Os versores 1ŝ , 2ŝ  e n̂  são definidos à custa dos coeficientes da matriz transformação do sis-

tema de coordenadas do referencial global para o referencial local que permite definir os desloca-

mentos da direcção normal e tangencial à junta, como se apresenta na equação,  
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sendo que 'u  e 'v  definem os deslocamentos tangenciais nas direcções 1ŝ  e 2ŝ  e 'w  o deslocamen-

to normal às superfícies de contacto na junta. 
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A equação (4.20) pode ser re-escrita considerando agora a matriz transformação [ ]Tθ , para se 

obter 
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e, fazendo intervir nas equações (4.18) e (4.19) a transformação de coordenadas considerada na 

equação (4.21), obtém-se os deslocamentos tangenciais e normais dos pontos das faces superior e 

inferior da junta 
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Por sua vez, a diferença entre os deslocamentos das faces superior e inferior da junta, defini-

dos nas equações (4.22) e (4.23), dá origem aos deslocamentos relativos dos nós da junta, escorre-

gamento e abertura/fecho entre superfícies, traduzidos na expressão 
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Definindo a matriz [ ]jB  e os deslocamentos nodais { }ea  respectivamente por 

[ ] [ ] [ ] [ ][ ]infsup
Tj NNB −= θ  (4.25)

{ }
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obtém-se a relação entre os deslocamentos relativos em qualquer ponto e os deslocamentos nodais 

dos elementos de contacto, expressa por 

{ } [ ]{ }ej aB=δ  (4.27)
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Relação entre tensões e deslocamentos relativos 

Comportamento linear elástico das juntas 

No contexto do deste estudo a análise global baseou-se no comportamento linear elástico dos 

materiais constituintes tendo sido adoptado um modelo implementado no programa de análise 

CAST3M (Pegon, 1996). Segundo este modelo (que obedece à formulação exposta no parágrafos 

anteriores e proposta por (Beer, 1985)) a relação entre as tensões actuantes na interface e os respec-

tivos deslocamentos relativos para o caso dum elemento de junta com comportamento linear elásti-

co pode ser então expresso por 

{ } [ ]{ }δjDt =  (4.28)

em que [ ]jD  é a matriz de elasticidade da junta vem dada por 
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e onde os termos da diagonal principal se referem à rigidez tangencial e normal segundo cada um 

dos três eixos locais. De forma mais simplificada pode-se escrever: 
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Considerando 2
s

2
ss 21

ttt += , e admitindo a mesma rigidez tangencial sk  nas duas direcções, 

pode-se re-escrever de forma mais simplificada a expressão (4.30) 
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em que 2
s

2
s 21

γγγ += . Note-se que nesta expressão se perde informação sobre o sinal de st  e de 

γ  que, porém não tem interesse nos casos práticos, uma vez que a evolução das tensões, 
1st  e 

2st , 

e do escorregamento, 
1sγ  e 

2sγ , num determinado incremento do processo iterativo é obtida medi-

ante a multiplicação de um coeficiente que traduz o comportamento não-linear da junta, e que é 

calculado com base nas curvas da Figura 4.13 definidas através dos parâmetros da expres-

são (4.31): st  e γ . 
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O procedimento para obter a matriz de rigidez é semelhante ao usado nos elementos finitos 

contínuos, tendo em conta agora que a característica de espessura nula da junta reduz a integração 

apenas à superfície da interface, vindo então a matriz de rigidez dada por 

[ ] [ ] [ ][ ]∫= A

jjTj
j dABDBK  (4.32)

Atendendo a que ηξ ddJdA = , em que J  é o determinante da matriz jacobiano da trans-

formação de coordenadas, a matriz [ ]K  pode ser obtida com base na equação  

[ ] [ ] [ ][ ]∫ ∫
+

−

+

−
=

1

1

1

1

jjTj
j ddJBDBK ηξ  (4.33)

Nas aplicações práticas, as integrações envolvidas nesta expressão são efectuadas numerica-

mente utilizando a regra de Gauss-Legendre usando (2x2) pontos de Gauss, no caso dos elementos 

de oito nós. 

Comportamento não-linear material do elemento de junta 

Os elementos de junta que representam a interface ente dois blocos têm propriedades de resis-

tência limitadas e podem deformar-se na direcção normal e na direcção tangencial de acordo com 

relações não lineares que podem ou não ser independentes entre si. Assim, para descrever o com-

portamento destes elementos foi usado um modelo controlado em termos de tensão normal (tn), e 

tangencial (tS) de contacto e dos correspondentes deslocamentos relativos das duas faces da junta 

em termos de abertura ou fecho (δ) e de escorregamento (γ) entre as superfícies de contacto. A re-

lação entre tensões e deslocamentos relativos é definida com recurso a um modelo não-linear de 

atrito de Coulomb sem dilatância implementado em CAST3M, cuja descrição detalhada pode ser 

consultada em (Almeida, 2000) e (Pegon, 1996). Este modelo é definido por quatro constantes tnt, 

kn, ks, φ e duas leis de comportamento do material (ver Figura 4.13), onde tnt é a resistência à trac-

ção da junta, kn e ks são os valores da sua rigidez normal e tangencial e φ  é o angulo de atrito na 

junta. 
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a) b) 

Figura 4.13: Parâmetros do modelos de comportamento das juntas. a) Relação entre a tensão e o 
deslocamento relativo normais. b) Relação entre a tensão e deslocamento relativo tangenciais. 

No presente estudo foi considerada resistência à tracção nula para as juntas e os restantes pa-

râmetros foram obtidos a partir dos ensaios de compressão e deslizamento realizados em estudos 

precedentes (Almeida, 2000) como se descreveu na secção 3.3.3. Deste modo o domínio é definido 

pela superfície de cedência que se representa na Figura 4.14 e dado pela equação, 

φtanttt nnS t
⋅−<  (4.34) 
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Figura 4.14: Superfície de cedência do modelo de junta 

No interior do domínio definido pela superfície de cedência do modelo as juntas têm compor-

tamento elástico que pode ser descrito através das equações (4.28), (4.29) e (4.30). Quando o vector 

das tensões normais, tn, sai do domínio elástico, isto é, quando ntn tt > , ocorre cedência por tracção 

e a tensão normal atingida decresce para zero, como se esquematiza na Figura 4.13-a. A isto cor-
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responde a translação da superfície de cedência para a origem ( 0tn = ), mantendo-se constante o 

ângulo de atrito (Figura 4.14). Para tensões normais de compressão o modelo assume comporta-

mento linear elástico sendo a relação entre a tensão normal e o fecho de junta também ilustrada na 

Figura 4.13-a. 

Quando o vector das tensões das tensões tangenciais (ts) sai do domínio elástico, e para 

ntn tt < , ocorre cedência por corte sendo neste caso adoptada uma lei de comportamento trilinear 

(ver Figura 4.13-b) baseada nas curvas experimentais obtidas em ensaios de deslizamento. Quando 

ntn tt >  ocorre separação da junta e a rigidez tangencial não é mobilizada. No decorrer do processo 

de resolução das equações de equilíbrio não-lineares, a curva ( )γ,ts  vai sendo ajustada em função 

do valor da tensão normal actuante no elemento tendo por base uma curva de referência definida 

para a tensão de 0.6 MPa. 

4.4 – CALIBRAÇÃO DO MODELO COM BASE NOS ENSAIOS 

DINÂMICOS IN SITU 

Nesta secção pretende-se descrever os ensaios dinâmicos efectuados na ponte da Lagoncinha 

e, com base nos dados obtidos, apresentar os resultados da análise modal. O objectivo da análise 

modal consiste em caracterizar, com base nas relações gerais excitação-resposta, as propriedades 

dinâmicas da estrutura, nomeadamente as frequências naturais e os modos de vibração.  

Assim, analisando os resultados obtidos por via experimental, foi possível calibrar os modelos 

numéricos usados no âmbito deste trabalho, comparando os mesmos parâmetros dinâmicos obtidos 

por via numérica. 

Neste contexto foram executadas três campanhas de ensaios dinâmicos. Com as duas primei-

ras, que no decorrer deste trabalho serão designadas por preliminares, foram obtidas algumas das 

frequências naturais da ponte, cujo conhecimento permitiu, por um lado, proceder a uma primeira 

calibração dos modelos numéricos por comparação dos respectivos resultados com os experimen-

tais e, por outro lado, planear a realização de mais uma campanha de ensaios que se designarão por 

ensaios dinâmicos, e com base nos quais foi possível obter informações adicionais a respeito dos 

modos de vibração, para além das frequências naturais. 
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O domínio das relações excitação-resposta, em que se baseia a análise modal, pode subdividir-

se em três sub-domínios: excitação, estrutura e resposta. Com base naquelas relações, o objectivo 

do problema pode consistir em caracterizar um dos sub-domínios quando os restantes são conheci-

dos, isto é: conhecida a resposta e as características do sistema, como pode ser inferida a excitação; 

conhecida a resposta e a excitação como calcular as características do sistema e, por último, conhe-

cida a excitação e as características do sistema, como conhecer a resposta. 

A análise modal que se realizou insere-se no segundo grupo de problemas atrás referido, ten-

do-se assumido que a excitação da estrutura é assimilável a um processo estocástico de banda larga, 

também designado por ruído branco, o que corresponde a considerar constante a densidade espec-

tral de potência da excitação. Neste tipo de ensaios o processo de excitação da estrutura designa-se 

habitualmente por vibração ambiental, na qual a fonte de vibração não é controlada e tem origem, 

por exemplo, na actuação do tráfego, do vento, do movimento humano, de microssismos e de for-

ças geradas por sistemas electro-mecânicos em funcionamento nas proximidades da estrutura. Esta 

técnica de ensaio pode considerar-se a mais simples, quando comparada com outras que envolvem 

processos de excitação da estrutura mais complexos e onerosos.  

Nos pontos seguintes desta secção apresenta-se, em primeiro lugar, algumas noções básicas 

subjacentes à análise modal, descrevendo-se depois os ensaios efectuados e os resultados obtidos 

para as três companhas realizadas na ponte em estudo, sendo estes comparados com os resultados 

obtidos com os sucessivos modelos numéricos que foram usados e que evoluíram mediante a cali-

bração desenvolvida a partir deste processo. 

4.4.1 – Noções básicas 

No domínio da excitação-resposta de sistemas estruturais, a relação entre a excitação genérica 

X e a resposta genérica Y  define-se como função transferência (Caetano, 1992). Quando a análise 

é efectuada no domínio da frequência, a função de transferência designa-se por função de resposta 

em frequência (FRF), expressa-se por )(H ω  e permite escrever a relação 

)(x)(H)(y ωωω =  (4.35)

onde )(x ω  e )(y ω  representam, respectivamente a excitação e a resposta expressas em função da 

frequência angular ω  em termos de deslocamentos, de velocidades ou de acelerações. No caso par-

ticular em que a resposta se expressa em termos de deslocamentos a FRF também se designa por 

receptância. Quando a FRF se expressa em termos de velocidades ou de acelerações, designa-se por 

mobilidade ou por inertância. 
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As funções transferência permitem calcular as características da densidade espectral de uma 

dada resposta )(S y ω  (também designada por densidade espectral de potência ou por espectro de 

potência quando o sinal se refere a acelerações) uma vez conhecida a densidade espectral )(Sx ω de 

uma excitação, através da expressão seguinte: 

)(S)(H)(S x
2

y ωωω =  (4.36)

onde as unidades da função de densidade espectral da excitação, )(S x ω , correspondem ao quadra-

do das unidades do sinal por unidade de frequência. 

A função densidade espectral de potência contém a informação sobre a energia do sinal medi-

do. Para um dado intervalo de frequência ω∆ , a área sob a função densidade espectral, )(S x ω , 

representa a potência associada à frequência central desse intervalo. 

Assim, para determinar as características da resposta através da densidade espectral há que de-

terminar as características da densidade espectral de uma ou mais funções de excitação e depois 

determinar as propriedades da função de transferência )(H ω . 

Usando variáveis complexas, a função de transferência permite calcular a amplitude e a fase 

da resposta, sendo que, para uma dada frequência representa a razão entre a amplitude do movi-

mento e a amplitude da força e a desfasagem entre a excitação e a resposta. 

Exprimindo a relação entre a resposta )(y ω  e a excitação )(x ω  em coordenadas modais ob-

tém-se  

22
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nnmn
22

k

nkmk
22

2

2nm2
22
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1nm1
mn )(H

ωω
φφ

ωω
φφ

ωω
φφ
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φφω

−
++

−
++

−
+

−
= LL  (4.37)

em que φnk e ωk são, respectivamente, os elementos da matriz das componentes modais e a frequên-

cia natural do sistema estrutural associado ao k-ésimo modo de vibração, )(H ω  traduz a amplitude 

e o desfasamento da resposta ao nível do m-ésimo grau de liberdade quando se aplica uma excita-

ção harmónica de frequência angular ω  e intensidade unitária no n-ésimo grau de liberdade. A 

equação (4.37) traduz a dependência da função de transferência com a frequência e tem subjacente 

um dos princípios em que se baseia a identificação modal de sistemas estruturais sem amortecimen-

to, sendo possível nesse contexto tecer as seguintes considerações:  

i) a função de receptância é a soma algébrica das contribuições dos diversos modos mnφ  e 

nnφ . 
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ii) A contribuição de cada modo k é determinada pelo numerador nkmkφφ , que representa o 

produto dos termos relativos aos graus de liberdade (g.l.) em que é medida a resposta e 

aplicada a excitação. Quando o modo não se desenvolve segundo o g.l. m ou n o nume-

rador anula-se pelo que a contribuição do modo k é nula. 

iii) O denominador traduz a proximidade da frequência de excitaçãoω , relativamente à fre-

quência do sistema kω  correspondente ao modo em causa. Quando a frequência de exci-

tação se aproxima da frequência do sistema para um determinado modo, o termo corres-

pondente a esse modo é claramente dominante sobre os restantes, pelo que se pode des-

prezar a contribuição dos restantes (Proença, 1999).  

A função de resposta em frequência pode ser representada com recurso ao gráfico de bode, 

que genericamente se ilustra na Figura 4.15, onde é possível identificar ressonância do sistema em 

correspondência com um pico da curva )(H ω  (Figura 4.15-a) e mudança brusca de valor no es-

pectro de fase (Figura 4.15-b) (Caetano, 1992). 

 
Figura 4.15: Representação de Bode para uma FRF através da relação 

aceleração/força (Caetano, 1992). a) Ângulo de fase e b) Função )(H ω . 

Os parâmetros que podem influenciar 2)(H ω são a massa m, a rigidez k e o amortecimento c, 

sendo que m e k afectam o valor da frequência de ressonância e c influencia a forma de 2)(H ω . 

De facto, para sistemas altamente amortecidos, a resposta assemelha-se a uma resposta em banda 

larga que corresponde a um processo que recebe contribuições de componentes com frequências 

contidas numa zona alargada do espectro.  

a) 

b) 
)(H ω  
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Num ensaio de vibração ambiental o conteúdo em frequência da espectral da excitação é mui-

to vasto, sendo geralmente considerado correspondente a um ruído branco 0S . Designa-se por ruído 

branco um sinal associado a um processo teórico que recebe iguais contribuições de todas as fre-

quências, tendo portanto a densidade espectral constante ao longo de toda a gama de frequências. A 

relação entre a densidade espectral da resposta e da acção obtém-se então pela da equação: 

0
2

y S)(H)(S ωω =  (4.38)

que, em virtude de 0S  ser constante, permite relacionar a função de transferência com a densidade 

espectral da resposta através da seguinte expressão, 

)(Stetancons)(H y ωω ≅  (4.39)

tal significa que todos os picos de )(H ω  serão picos de )(S y ω , pelo que é possível identificar as 

frequências naturais do sistema por análise da função densidade espectral de potência da resposta. 

Logo as propriedades da FRF atrás referidas, serão aplicáveis à densidade espectral da resposta afe-

rida num ensaio de vibração ambiental. 

Embora o gráfico da densidade espectral da resposta a um ruído branco se aproxime de um 

gráfico típico de um processo de banda estreita, já que a maior parte da “energia” do sinal se centra 

numa zona limitada do espectro em torno dos valores das frequências próprias do sistema, é quase 

irrelevante se a excitação é de facto um ruído branco ou um processo de banda larga, já que o sis-

tema apenas amplifica as componentes da excitação com frequências próximas da sua frequência 

própria (Caetano, 1992). Contudo, dada a hipótese subjacente a esta técnica de ensaio, os resultados 

assim obtidos poderão implicar a consideração de algumas reservas, já que, na realidade, a função 

densidade espectral de potência da excitação dificilmente será constante e pode até nem correspon-

der a um espectro de banda larga. Em consequência, os picos da densidade espectral da resposta 

reflectem, não apenas as ressonâncias do sistema, mas também certas componentes dominantes da 

excitação (Caetano, 1992).  

Assim, na perspectiva de melhorar os resultados obtidos com os ensaios de vibração ambien-

tal, consideram-se as funções de densidade espectral cruzadas )(S yiyj ω  em correspondência com 

registos da resposta yi(t) e yj(t), tomados em pontos de medida i e j distintos. 

A partir das funções de densidade espectral cruzadas )(S yiyj ω  calculam-se as funções de coe-

rência )(2
yiyj ωγ , considerando-se que os sinais estão bem correlacionados se 7.0)(2

yiyj ≥ωγ , isto é 

se yi(t) e yj(t) são produzidas por uma fonte de excitação comum. Por sua vez, a análise da evolução 



Capítulo 4 

4.28 

da fase da função )(S yiyj ω  permite verificar se os picos de )(S yi ω , em correspondência com uma 

dada frequência kω , se referem (ou não) a um modo de vibração real k, sendo que a diferença de 

fase entre as componentes associadas a um dado modo só pode ser de 0º ou de 180º (Caeta-

no, 1992). Por outras palavras, se, para uma dada frequência, a função de coerência é elevada  e a 

fase está próxima de 0º, então poderá corresponder-lhe um modo de vibração da estrutura envol-

vendo o movimento em fase  dos dois pontos em estudo. Se a fase está próxima de 180º, então po-

derá estar associado a um modo de vibração da estrutura envolvendo movimentos em oposição de 

fase nos dois pontos em estudo. 

Proença (Proença, 1999) refere ainda, no contexto análise sísmica, que o facto de a vibração 

observada, durante um ensaio de vibração ambiental, ser de intensidade significativamente inferior 

àquela que caracteriza a sua resposta, poderá colocar reservas na extrapolação dos resultados expe-

rimentais para os modelos considerados na análise. Deste facto resulta ainda que possa ser difícil a 

determinação de frequências, configurações modais e também de coeficientes de amortecimento 

associados a modos pouco excitados pela vibração ambiental (Rodrigues, 1998). Os coeficientes de 

amortecimento (em particular) podem também ser estimados através da análise dos registos obtidos 

num ensaio de vibração ambiental, mas são os parâmentos dinâmicos de avaliação mais difícil com 

este tipo de ensaio. 

4.4.2 – Ensaios dinâmicos preliminares 

Conforme já anteriormente referido, foram realizadas duas campanhas de ensaios dinâmicos 

preliminares destinados a obter as primeiras estimativas das frequências da estrutura e a preparar a 

terceira campanha experimental (mais completa) de caracterização dinâmica da ponte. 

A primeira campanha foi realizada em colaboração com o Núcleo de Análise de Vibrações do 

Laboratório de Estruturas da FEUP, utilizando acelerómetros piezoeléctricos. Na segunda campa-

nha de ensaios levada a efeito com a colaboração do Professor Carlos Sousa Oliveira do Instituto 

Superior Técnico, foram utilizados acelerómetros triaxiais correspondentes a um conjunto de macro 

sismógrafos da marca GeoSIG e modelos GSR-16 e GSR-18 (Grob, 1999). 

4.4.2.1 – Ensaios dinâmicos preliminares com acelerómetros uniaxiais 

Os primeiros ensaios dinâmicos preliminares de vibração ambiental foram efectuados com um 

sensor uniaxial, em três pontos situados sobre o tabuleiro e correspondentes a diferentes secções 

transversais da ponte alinhadas com o centro dos arcos tal como assinalado na Figura 4.16. 
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Figura 4.16: Representação esquemática da ponte da com indicação das três secções de medição 

consideradas no primeiro ensaio preliminar de vibração. 

O sensor utilizado consistiu num acelerómetro piezoeléctrico, da marca Bruel &Kjäere e mo-

delo 4379, que permite a medição de acelerações na direcção normal à superfície de contacto do 

sensor com a estrutura. Os sinais foram processados e armazenados em memória do computador 

portátil utilizado para o efeito. 

A metodologia do ensaio envolveu a medição dos sinais de aceleração, nas direcções vertical 

e transversal, produzidos pela excitação ambiental, ilustrando-se a Figura 4.17 algumas fotografias 

da fase do ensaio e do equipamento usado. 

 

  
a) b) 

  
c) d) 

Figura 4.17: Primeiro ensaio preliminar de vibração ambiental. a) e b) Vistas gerais da aquisição de 
sinal nas direcções vertical e transversal. c) Acelerómetro piezoeléctrico. d) Sistema de aquisição e 

registo. 
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4.4.2.1.1 – Resultados obtidos com as medições 

Com base nos registos efectuados em cada ensaio, e recorrendo ao programa de análise de si-

nal SIGNALCALC (Data, 2001), foram obtidas as estimativas das frequências mais excitadas a 

partir dos correspondentes espectros de potência, que se apresentam no Anexo 4.5. No Quadro 4.1 

resumem-se esses resultados, expressos através das estimativas de tais frequências em cada uma 

das secções de medida, sendo ainda indicado (entre parêntesis) a direcção das acelerações regista-

das. 

Quadro 4.1: Frequências próprias obtidas com base nos espectros de 
potência calculados a partir dos registos dos ensaios dinâmicos preliminares 

 Frequências Registadas (Hz) 
 f1 f2 f3 f4- f5 f6 f7 f9 

Arco 4  4.98    10.08 (V) 12.42 (T) 
12.89 (V)  

Arco 5 4.27 (T) 
4.25 (T)   6.84 (T) 

6.90 (T) 8.67 (T) 10.02 (T)
  9.99 (V) 12.10 (V) 15.35 (V) 

Arco 6   5.77 (T)      
Direcção da medição (V) - vertical; (T) - transversal 

 
 

Os valores das frequências próprias apresentados no Quadro 4.1 foram comparados com 

iguais grandezas obtidas com os primeiros modelos numéricos definidos para a análise do compor-

tamento da ponte, sendo esta análise apresentada na secção seguinte. 

Todavia, para além dos valores das frequências naturais da ponte pretendeu-se estimar as con-

figurações modais da estrutura. Assim, já que a informação obtida neste primeiro ensaio dinâmico 

não foi ainda suficiente para atingir esse objectivo foi planeada uma segunda campanha de ensaios, 

que se descreve na secção 4.4.2.2. 

4.4.2.1.2 – Comparação de resultados com os obtidos pelos modelos numéricos 

Validar os modelos numéricos utilizados na análise do comportamento de estruturas antigas, é 

uma das etapas mais importantes e mais complexas deste tipo de estudo. O elevado número de va-

riáveis de que depende o comportamento da estrutura, a complexidade geométrica e estrutural, jun-

tamente com as incertezas inerentes ao tipo de estrutura, como sejam, as relacionadas com a carac-

terização do comportamento dos materiais, o desconhecimento dos processos construtivos adopta-

dos e a localização de danos existentes, levam a que a calibração dos modelos numéricos a adoptar 

seja feita por tentativas (Almeida, 2000), seguindo estratégias que vão sendo alteradas à medida 

que decorre a pesquisa. Neste contexto, procedeu-se a uma série de análises baseadas em cálculos 

estáticos e dinâmicos da estrutura em regime linear elástico, utilizando diferentes modelos, uns 
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mais simplificados e outros mais elaborados, de modo a validar o modelo a utilizar em análises 

mais detalhadas numa fase posterior (e que são descritas no capítulo 5). 

O modelo adoptado na fase em que se procedeu à realização dos ensaios dinâmicos prelimina-

res, foi atrás descrito na secção 4.2.3.3 e aí designado por M1. Neste modelo os vários elementos 

da ponte (blocos de pedra dos arcos, enchimentos e contrafortes) são discretizados com elementos 

volumétricos sendo considerada simetria geométrica e material. 

As propriedades mecânicas dos materiais deste modelo foram atribuídas com base nos valores 

adoptados noutros estudos efectuados em estruturas antigas de alvenaria de pedra (Almeida, 2000), 

(Costa, 1999), (Oliveira, 1994) e (Gambarotta, 1999) e são descritas no Quadro 4.2. Os valores aí 

apresentados referem-se a características homogéneas equivalentes da alvenaria como um todo uma  

vez que não foram consideradas juntas  neste modelo e não correspondem aos valores usados no 

modelo final. 

Quadro 4.2: Propriedades mecânicas dos materiais do modelo numérico M1. 

 Módulo de Elasticidade 
(GPa) 

Peso específico 
(kN/m3) 

Coeficiente 
de Poisson 

Arcos 20 25 0.2 
Enchimentos 2 20 0.2 
Quebra-rios 5 20 0.2 

 

Os resultados da análise modal, para o modelo M1, são apresentados na Figura 4.18, onde se 

pode verificar que os primeiros modos de vibração correspondem a frequências naturais muito ele-

vadas, indicando que o modelo apresenta maior rigidez que o modelo real. 

Modo de Vibração 
N.º Frequência Configuração 

 
 
I 

 
 

11.43 Hz 
simétrico 

 
 
 

II 

 
 

11.68 Hz 
antissimétrico 

 
 
 

III 

 
 

11.79 Hz 
simétrico 

 

Figura 4.18: Características dinâmicas (frequências e modos de vibração) 
 calculadas para o modelo M1. 
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Quanto à forma dos modos, em particular dos primeiros modos transversais, importa realçar o 

facto de não se terem obtido modos de vibração globais mas apenas para a metade da estrutura ti-

rando partido de condições de simetria geométrica e impondo (em fases separadas) adequadas con-

dições de simetria ou anti-simetria cinemática no plano de simetria. 

A comparação entre os resultados teóricos e os resultados experimentais tornou evidente a ne-

cessidade de ajustar o modelo adoptado, nomeadamente no que se refere aos valores dos módulos 

de elasticidade dos materiais, passando também por incluir elementos de junta entre os blocos de 

pedra dos arcos como aliás é objectivo deste estudo. 

A influência dos contrafortes (ou quebra-rios) no comportamento global da ponte foi outro as-

pecto que se destacou a partir da análise dos resultados. Como se pode observar nos modos de vi-

bração transversais ilustrados na Figura 4.18, a elevada rigidez considerada para os contrafortes 

parece contribuir significativamente para o tipo de modo de vibração da estrutura, o que é eviden-

ciado pelos reduzidos deslocamentos que se registam naquelas zonas. De facto, os valores dos mó-

dulos de elasticidade considerados nestes elementos são relativamente elevados face aos restantes 

elementos da ponte. Por outro lado, neste modelo considerou-se que existe continuidade na ligação 

entre os contrafortes e a restante estrutura da ponte, mas na realidade, a partir da documentação 

fotográfica da reconstrução da parte sul da ponte, é possível verificar (ver Figura 2.4-c) que o pro-

cesso construtivo dos contrafortes, conduz praticamente à inexistência de embricamento entre as 

daqueles elementos e dos tímpanos. Assim, nas análises subsequentes procurou-se avaliar a influ-

ência dos contrafortes no comportamento global da estrutura, no sentido de, por um lado, calibrar o 

valor do módulo de elasticidade a atribuir aos contrafortes e também aos restantes elementos e, por 

outro lado, validar o comportamento considerando a existência de juntas entre os contrafortes e a 

restante estrutura, para além das juntas entre blocos dos arcos. 

Importa salientar que, a fim de avaliar a influência dos contrafortes no comportamento global 

da ponte face à actuação de acções gravíticas, foram comparados os níveis das tensões instaladas 

naqueles elementos e na restante estrutura devido a solicitações daquele tipo. Verificou-se que o 

nível de tensões nos contrafortes é muito reduzido quando comparado com o nível das tensões ins-

talado nos restantes elementos, o que ficou evidenciado pelo facto de, no modelo M1, o valor da 

tensão principal máxima de compressão nos quebra-rios corresponder a apenas a 2.6% do valor 

máximo daquela tensão registado na restante estrutura, e por serem desprezáveis as tensões de trac-

ção encontradas nos quebra-rios. 

Pode concluir-se que, no respeitante à resposta da estrutura às acções gravíticas, a influência 

dos contrafortes não é significativa, pelo que nos modelos considerados nas análises seguintes (e 
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numa primeira fase) se desprezou a presença destes elementos. No entanto, numa fase posterior 

(adiante referida), os contrafortes foram de novo considerados em conjunto com a restante estrutu-

ra, admitindo descontinuidade entre aqueles e esta através da utilização de elementos de junta. 

No que se refere à rigidez dos restantes elementos, salienta-se também que esta primeira hipó-

tese (traduzida no modelo M1) não é efectivamente muito verosímil pois são considerados, para 

cada tipo de elemento, os mesmos valores dos módulos de elasticidade em todas as zonas da ponte. 

De facto, tendo por base as informações obtidas a respeito das obras de reconstrução levadas a efei-

to em 1953 e considerando diferentes estados de degradação do material ao longo da ponte, assim 

como as diferentes alterações registadas durante a sua existência admite-se que o cenário mais rea-

lístico consiste em atribuir diferentes valores dos módulos de elasticidade nas várias zonas da pon-

te, indo assim ao encontro da inspecção visual e pesquisa histórica realizada e apresentada no capí-

tulo 2. Este novo cenário foi então considerado, admitindo para o efeito as diferentes zonas que se 

apresentaram na Figura 4.3. 

4.4.2.2 – Ensaios dinâmicos preliminares com acelerómetros triaxiais 

A segunda série de ensaios dinâmicos (preliminares) foi efectuada tendo por objectivo obter 

informações adicionais a respeito dos modos de vibração da estrutura e utilizando três macro sis-

mógrafos, da marca Geosys e modelos GSR-16 e GSR-18. Cada macro sismógrafo permite registar 

sinais de aceleração em três direcções ortogonais, sendo possível considerar diferentes taxas de 

amostragem e diferentes condições de disparo e leitura. Neste ensaio foi fixada uma taxa de amos-

tragem de 200Hz e definida uma série de janelas temporais com a duração de 30 segundos de leitu-

ra. As condições de funcionamento dos sensores são estabelecidas com recurso a programas especí-

ficos para esse fim, pelo que é necessária a utilização de um computador portátil que serve também 

para transferir os registos armazenados nas unidades memória dos macro-sismógrafos para o disco 

do computador. Na Figura 4.19 ilustra-se a etapa de sincronização dos diversos aparelhos e visuali-

za-se o equipamento usado. 

4.4.2.2.1 – Técnica de ensaio 

A metodologia de ensaio consistiu em efectuar sucessivas medições de vibração em treze pon-

tos diferentes no tabuleiro da ponte que se encontram indicados na Figura 4.20. Foram efectuadas 

oito sequências de medições, colocando um acelerómetro triaxial num ponto de referência fixo (no 

ponto 1) e os restantes dois aparelhos noutros pontos de medição, seguindo a ordem indicada no 

Quadro 4.3. Os sensores triaxiais foram colocados sobre o tabuleiro da ponte fazendo corresponder 
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a cada um dos três canais de aquisição uma das orientações em que se desenvolve a ponte (longitu-

dinal, transversal, vertical) de acordo com o no referencial que se representa na Figura 4.20. Nas 

três últimas colunas do Quadro 4.3 apresenta-se essa correspondência indicando um valor unitário 

na componente do vector que descreve a orientação do sensor. 

Foram ainda efectuadas três medições pontuais, com apenas um dos aparelhos, corresponden-

tes a períodos em que a intensidade da fonte de vibração (o tráfego rodoviário) aumentou. As me-

dições, designadas com as referências 9 e 10 (no Quadro 4.3), foram efectuadas com o objectivo de 

sincronizar os aparelhos de medição, etapa que é possível visualizar na Figura 4.19-a. 

 

 
a) b) 

Figura 4.19: Segundo ensaio dinâmico preliminar. a) Etapa correspondente à sincronização os 
aparelhos de medição. b) Computador portátil para registo e análise de sinal. 

 

Figura 4.20: Representação esquemática da ponte com indicação dos pontos de medição utilizados 
no segundo ensaio dinâmico preliminar 

 

Encontro 2 

Arco 6 

Arco 5 

Arco 4 

Mont. 11 

Mont 10 

Mont 9 

Vertical 

Transversal 

Longitudinal 



Caracterização e calibração do modelo numérico 

4.35 

Quadro 4.3: Sequência de medições na segunda série de ensaios dinâmicos preliminares 
Orientação do Sensor 

(longitudinal, transversal, vertical) Medição 
n.º Localização Sensor Hora Ponto 

de Medição 
Ficheiro 
de Dados Canal 1 Canal 2 Canal 3 

M1 12:00:00.05 1 M1_002 (0,0,1) (1,0,0) (0,1,0) 

M2 12:00:00.01 5 M2_004 (0,0,1) (1,0,0) (0,1,0) 1 

 M3 11:59:22.19 13 M3_002 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

M1 12:05:00.04 1 M1_003 (0,0,1) (1,0,0) (0,1,0) 

M2 12:05:00.02 11 M2_005 (0,0,1) (-1,0,0) (0,-1,0) 2 

 M3 12:04:49.74 13 M3_003 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

M1 12:10:00.03 1 M1_004 (0,0,1) (1,0,0) (0,1,0) 

M2 12:10:00.02 9 M2_006 (0,0,1) (-1,0,0) (0,-1,0) 3 

 M3 12:09:55.39 13 M3_005 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

M1 12:15:00.03 1 M1_005 (0,0,1) (1,0,0) (0,1,0) 

M2 12:15:00.04 11 M2_007 (0,0,1) (-1,0,0) (0,-1,0) 4 

 M3 12:14:45.28 7 M3_006 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

M1 12:20:00.02 1 M1_006 (0,0,1) (1,0,0) (0,1,0) 

M2 12:20:00.00 12 M2_008 (0,0,1) (-1,0,0) (0,-1,0) 5 

 M3 12:19:46.35 6 M3_007 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

M1 12:25:00.05 1 M1_007 (0,0,1) (1,0,0) (0,1,0) 

M2 12:25:00.01 3 M2_009 (0,0,1) (-1,0,0) (0,-1,0) 6 

 M3 12:24:23.12 4 M3_008 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

M1 12:30:00.03 1 M1_008 (0,0,1) (1,0,0) (0,1,0) 

M2 12:30.00.04 3 M2_00A (0,0,1) (-1,0,0) (0,-1,0) 7 

 M3 12:29:48.53 4 M3_00A (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

M1 12:35:00.01 1 M1_009 (0,0,1) (1,0,0) (0,1,0) 

M2 12:35:00.01 10 M2_00B (0,0,1) (-1,0,0) (0,-1,0) 8 

 M3 12:34:49.53 8 M3_00B (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

M1 12:43:34.23 1 M1_00A (0,0,1) (1,0,0) (0,1,0) 

M2 12:43:26.23 1 M2_00C (0,0,1) (1,0,0) (0,1,0) 9 

 
M3 12:43:14.44 2 M3_00C (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

M1 12:44:29.11 1 M1_00B (0,0,1) (1,0,0) (0,1,0) 
10  

M2 12:44:25.28 1 M2_00D (0,0,1) (1,0,0) (0,1,0) 

11 

 

M3 11:55:15.50 13 M3_001 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

12 

 

M3 12:08:49.73 13 M3_004 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

13 

 

M3 12:27:32.56 4 M3_009 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 
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4.4.2.2.2 – Resultados das medições 

Com os registos de acelerações obtidos no tabuleiro da ponte foram determinadas as corres-

pondentes densidades espectrais de potência, com recurso a procedimentos baseados na transfor-

mada rápida de Fourier (FFT) e que fornecem uma estimativa das funções de transferência nos 

graus de liberdade instrumentados. 

Tais procedimentos, utilizados para o processamento dos registos, estão disponíveis no pro-

grama de análise CLOSEVIEW (associado aos macro sismógrafos GEOSYG), e consistem na se-

guinte sequência de operações (Lopes, 1997): 

 Aplicação de filtros de Hanning a janelas temporais dos registos como forma 

de contrariar o efeito de Leakage; 

 Filtragem digital dos registos com um filtro passa-baixo regulado para 1/8 da frequência 

de amostragem de modo a contrariar o efeito de Aliasing e a eliminar as componentes de 

alta frequência; 

 Filtragem digital dos registos com filtro passa-alto regulado para 1 Hz; 

 Correcção “baseline” para anulamento do valor residual médio do registo; 

 Determinação da FFT. 

A título de exemplo a Figura 4.21 ilustra um registo de acelerações correspondentes ao sen-

sor M3 da medição n.º 7 com orientações de acordo com o Quadro 4.3. Como se constata dessa 

figura, a intensidade das vibrações na direcção vertical é superior às restantes direcções horizontais 

(longitudinal e transversal). Na Figura 4.22 ilustra-se a transformada de Fourier das componentes 

longitudinal, transversal e vertical correspondente ao mesmo registo. 

A partir dos picos desses espectros é possível estimar as frequências naturais da estrutura que 

se resumem no Quadro 4.4. Com base na identificação do elemento estrutural sobre o qual foi feita 

a medição (e que se inclui na primeira coluna do Quadro 4.4, com referência às designações cons-

tantes da Figura 4.20) pode-se inferir, para uma dada frequência própria (que corresponde a um 

pico da FFT), uma primeira indicação a respeito do correspondente modo de vibração nessa secção, 

associando a amplitude e a direcção da configuração modal à direcção a que corresponde a maior 

energia do sinal. Assim, para o exemplo apresentado nas Figuras 4.21 e 4.22 pode-se concluir que à 

frequência de 4.49 Hz corresponde um modo de vibração envolvendo movimento transversal no 

ponto 7, uma vez que para essa frequência a energia associada à direcção transversal é maior que 

nas as outras duas direcções. Em relação à frequência de 15.04 Hz, a que corresponde um pico da 
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FFT na direcção vertical, pode concluir-se que a amplitude do modo de vibração envolve movi-

mentos verticais. 

 

 
Figura 4.21: Registo de acelerações no sensor M3 correspondente ao ensaio n.º 7 nas direcções 

longitudinal, transversal e vertical. 
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Figura 4.22: Transformada de Fourier do registo de acelerações no sensor M3 para o ensaio n.º 7 

nas direcções longitudinal, transversal e vertical. 
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Quadro 4.4: Frequências próprias obtidas a partir dos picos das FFT 
Frequências Registadas (Hz)  f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14 

Arco 4  4.54 
4.79      10.55      15.04

15.23

Arco 5 4.0 
4.3        11.52      

Arco 6   5.47      11.43 12.4   14.26  

Quebra-Rio 9 4.02 4.69 
4.79  6.25 

6.35   9.17 10.43
10.7   12.79   15.23

15.62

Quebra-Rio 10 4.1 4.52 
4.69  6.05  8.89  10.8   12.89 13.28 

13.87 
14.26
14.55  

Quebra-Rio 11   5.29 
5.47      11.43

11.62 12.27     

Encontro 2     8.04    11.33    14.36  

Com os registos das medições efectuadas nestes ensaios, pretendia-se também obter a confi-

guração dos modos de vibração recorrendo ao programa ARTeMIS (SVS, 2002). O progra-

ma ARTeMIS é uma ferramenta destinada a identificação modal de estruturas recorrendo unica-

mente a medições da resposta da estrutura, produzida por vibração ambiental, e que adiante será 

objecto de considerações mais detalhadas. Contudo, face às dificuldades obtidas na interpretação 

dos resultados, associadas a uma eventual deficiente sincronização e orientação dos sensores, este 

objectivo não foi alcançado, pelo que se optou por repetir os ensaios dinâmicos que adiante se des-

crevem no ponto 4.4.3.  

Ainda assim, com base nestes registos e recorrendo ao programa ARTeMIS, foram novamente 

determinadas as frequências naturais da ponte associadas a cada secção de medição, mas agora 

através de um algoritmo baseado na técnica da decomposição no domínio da frequência (FDD). 

Este algoritmo baseia-se no cálculo da média normalizada dos valores próprios das matrizes de 

densidades espectrais (Brincker, 2000), no presente neste caso correspondentes às medições de ace-

lerações considerando (para cada espectro) os registos em pontos pertencentes à mesma secção 

transversal. As frequências associadas aos picos daqueles espectros encontram-se resumidas no 

Quadro 4.5, no qual aparece também indicada a secção transversal onde foram efectuadas as medi-

ções, sendo verificada muito boa concordância com os valores apresentados no Quadro 4.4. 

Quadro 4.5: Frequências naturais da ponte obtidas com base na técnica 
FDD aplicada aos registos de acelerações da segunda série de ensaios preliminares. 

Frequências Registadas (Hz)  f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 
Arco 4  4.69    10.94   12.79   15.53
Arco 5 4.39 4.79     11.52 12.11   15.23  
Arco 6   5.47       14.45   

Quebra-Rio 9  4.59 
4.69  6.06         

Quebra-Rio 10    6.06 8.20   12.21   15.14  
Quebra-Rio 11   5.47    11.52      
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Comparando os resultados obtidos nesta segunda série de ensaios preliminares com os resul-

tados obtidos na primeira série, verifica-se existir uma certa concordância entre ambos. De facto, 

analisando apenas as primeiras três frequências verifica-se que, à primeira frequência correspon-

dem maiores amplitudes de vibração no arco 5, à segunda frequência medida correspondem maio-

res amplitudes no arco 4 e à terceira frequência maiores amplitudes no arco 6. Portanto, a tendência 

dos resultados de ambos as séries de ensaios apresenta-se manifestamente concordante. 

4.4.2.2.3 – Comparação dos resultados obtidos com os dos modelos numéricos 

Na sequência dos comentários incluídos no ponto 4.4.2.1.2 a respeito da necessidade de cali-

brar os modelos numéricos usados, a determinação das frequências e modos de vibração passou a 

ser efectuada com base no modelo M2 já descrito na secção 4.2.3.3. O modelo M2 apenas difere do 

modelo M1 por não incluir os contrafortes, mantendo-se as propriedades mecânicas, utilizadas para 

caracterizar os diferentes materiais com os valores apresentados no Quadro 4.2. As características 

dinâmicas calculadas com base na análise modal desse modelo encontram-se representadas na 

Figura 4.23. 

 
Modo de Vibração 

N.º Frequência Configuração 
 
 
I 

 
 

5.65 Hz 
simétrico 

 
 
 

II 

 
 

6.12 Hz 
antissimétrico 

 
 
 

III 

 
 

6.72 Hz 
simétrico 

 

Figura 4.23: Características dinâmicas do modelo M2 

As frequências e modos de vibração numericamente obtidas para o modelo M2 e os resultados 

experimentais revelam, tal como sucedeu para o modelo M1, que as hipóteses consideradas são 

divergentes da situação real sendo os valores das frequências próprias obtidas por via numérica su-
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periores aos experimentais. Por outro lado no que se refere aos modos de vibração verifica-se que 

no modelo numérico as máximas amplitudes dizem respeito no primeiro modo ao arco 4; no se-

gundo modo à zona do contraforte 10; e no terceiro modo ao arco 5. Nos resultados das medições 

constatou-se que os movimentos transversais máximos ocorrem na zona dos arcos 5, 4 e 6 respecti-

vamente para o primeiro, segundo e terceiro modos de vibração.  

Nesta fase do estudo entendeu-se ainda conveniente proceder também à avaliação da sensibi-

lidade do modelo à simetria material e geométrica da ponte. 

Para diminuir os tempos de cálculo e as variáveis de que depende o comportamento da ponte, 

considerou-se previamente um modelo numérico mais simples, no que se refere à discretização da 

geometria da ponte, adoptando-se um menor número de elementos volumétricos para modelar aos 

arcos, os tímpanos, os enchimentos, a lajeta de distribuição e o pavimento. 

Neste modelo simplificado incluiu-se toda a extensão da ponte e considerou-se a assimetria 

geométrica existente entre a zona constituída pelos três arcos da parte norte e a zona constituída 

pelos três arcos da parte sul. Desta forma pretendeu-se avaliar a influência de tal circunstância na 

resposta da estrutura, tendo-se considerado também a possibilidade de incluir assimetria material. 

Estes modelos simplificados designam-se por M3 e M4 e foram descritos na secção 4.2.3.3 onde se 

encontram ilustrados nas Figura 4.8 e Figura 4.9, respectivamente. 

O modelo M3 é geometricamente assimétrico mas com idênticas propriedades dos materiais 

nas duas metades (Norte e Sul) da ponte. O modelo M4 é assimétrico no que respeita à geometria e 

às características dos materiais. 

Procurando avaliar a influência de assimetria material da ponte, foram estudados vários cená-

rios para as propriedades das diferentes zonas da ponte. Assim, as propriedades atribuídas aos ma-

teriais de tais zonas consideradas no modelo M4 foram baseadas nos resultados da inspecção visual 

e da pesquisa histórica descrita no capítulo 2, e nos resultados disponíveis a partir das campanhas 

de ensaios que até então tinham sido realizadas. 

No Quadro 4.6 constam assim as propriedades admitidas para os materiais das diferentes zo-

nas do modelo M4. No caso deste último, a atribuição de maiores valores do módulo de elasticida-

de à zona sul e do arco 4 na observação da estrutura e da pesquisa histórica, que atestam o melhor 

estado de conservação de toda aquela zona da ponte. 
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Quadro 4.6: Propriedades dos materiais dos modelos simplificados M3 e M4 

  Módulo de Elasticidade 
(GPa) 

Peso específico 
(kN/m3) 

Coeficiente 
de Poisson 

M3 Ponte 4.5 25 0.20 
Zona Sul 4.5 25 0.20 
Zona do Arco 4 4.5 25 0.20 
Zona do Arco 5 2.5 25 0.20 
Zona do Arco 6 2.5 25 0.20 

M4 

Zona do Encontro 2 2.5 25 0.20 
 

Nestas condições, foram calculadas as frequências naturais e os modos de vibração para os 

dois modelos, encontrando-se os resultados descritos e ilustrados na Figura 4.24. 

 
Modo de Vibração 

N.º Frequência Modelo Configuração 

4.108 Hz M3 
 I 

4.2413 Hz M4 

 

4.77 Hz M3 

 II 

4.91 Hz M4 

 

5.62 Hz M3 

 III 

5.76 Hz M4 

 

Figura 4.24: Modos de vibração dos modelos M3 e M4. 

Comparando os modos de vibração calculados para os modelos M3 (Figura 4.24) e M2 

(Figura 4.23), não se verificam diferenças muito significativas nas configurações modais, pelo que, 

pode aceitar-se válida, na análise do comportamento da estrutura, a hipótese de simetria geométri-

ca. 

As características dinâmicas calculadas com o modelo M4, considerando assimetria material e 

diferentes propriedades para os três arcos do lado norte, apresentam uma concordância razoável 

com os resultados obtidos nas duas campanhas de ensaios dinâmicos preliminares. Na medida em 

que corresponde ao primeiro modo de vibração (obtido por via numérica) movimentos transversais 

com amplitudes maiores na zona do arco 4; ao segundo modo corresponde maiores amplitudes na 

N S 

N S 
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direcção transversal na zona do arco 5; e no terceiro modo verificam-se as máximas amplitudes na 

zona do arco 6. No que se refere à atribuição das propriedades dos materiais esta hipótese é ainda 

consentânea com a observação visual e a pesquisa histórica efectuada, pelo que passou a fazer parte 

das hipóteses de cálculo do modelo numérico. 

Assim na fase seguinte foram calculadas as frequências e modos de vibração que se apresen-

tam na Figura 4.25 com base no modelo M5, já descrito na secção 4.2.3.3, admitindo as proprieda-

des dos materiais que constam no Quadro 4.7. Estas foram definidas com base nos critérios referi-

dos na análise anterior e referem-se a propriedades homogéneas da alvenaria não correspondendo 

por isso às que foram usadas no modelo final. 

Quadro 4.7: Propriedades dos materiais do modelos M5 

 Módulo de Elasticidade 
(GPa) 

Peso específico 
(kN/m3) Coeficiente de Poisson 

Blocos do Arco 4 16. 25 0.20 
Blocos do Arco 5 4.0 25 0.20 
Blocos do Arco 6 4.4 25 0.20 
Enchimentos 2.0 20 0.20 
Lajeta 2.0 20 0.20 
Pavimento 2.0 20 0.20 

 
 

Modo de Vibração 
N.º Frequência Configuração 

 
 
I 

 
 

4.33 Hz 
simétrico 

 
 
 

II 

 
 

4.40 Hz 
antissimétrico 

 
 
 

III 

 
 

5.06 Hz 
simétrico 

 
 
 

IV 

 
 

5.84 
antissimétrico 
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Figura 4.25: Características dinâmicas (frequências e modos de vibração) 
 calculadas para o modelo M5. 

Através da análise dos resultados obtidos com o modelo M5, no que se refere aos modos de 

vibração, constata-se que no primeiro e segundo modos as máximas amplitudes de vibração se veri-

ficam no arco 4, no terceiro modo as máximas amplitudes verificam-se no arco 5 e contraforte 9 e 

no quarto modo no arco 6 e contraforte 11. Mas, nos resultados das medições, tal como referido 

anteriormente, verificou-se que os modos de vibração da ponte são caracterizados por movimentos 

transversais máximos na zona dos arcos 5, 4 e 6 respectivamente para o primeiro, segundo e tercei-

ro modos de vibração. 

Assim, salienta-se que os resultados numéricos e as medições apresentam uma certa concor-

dância na medida em que os três arcos são ordenados da mesma forma em termos de flexibilidade. 

Recorrendo aos espectros de potência calculados a partir dos registos de aceleração, utilizando as 

técnicas FFT e FDD e considerando que a área em torno de cada frequência própria da ponte traduz 

uma medida da energia associada ao sinal medido em cada secção (Caetano, 1992) verificou-se que 

nas zonas dos contrafortes e dos arcos os registos não traduzem a ocorrência de movimentos trans-

versais com amplitudes idênticas como ilustra a Figura 4.25. Assim, foi evidenciado que também 

não é correcto desprezar a presença dos contrafortes, pelo que, voltaram a ser incluídos no modelo 

mas, considerando elementos de juntas no contacto entre estes elementos e a restante estrutura. 

4.4.3 – Ensaios dinâmicos 

No planeamento da última campanha de ensaios dinâmicos in situ procurou-se que os resulta-

dos pudessem fornecer informação complementar no que respeita à existência ou não de simetria 

na resposta da estrutura, razão pela qual, foram realizadas medições em toda a extensão da ponte. 

Assim, foram efectuados ensaios dinâmicos com acelerómetros triaxiais, em vinte e cinco 

pontos situados sobre o tabuleiro em correspondência com diferentes secções transversais da estru-

tura tendo sido utilizados quatro macro-sismógrafos portáteis, da marca GeoSYG e modelo 

GSR-16 e GRS-18, semelhantes às utilizadas nas medições preliminares referidas na sec-

ção 4.4.2.2.  

Esta vasta campanha de ensaios dinâmicos foi realizada em colaboração com o Núcleo de 

Análise de Vibrações do Laboratório de Estruturas da FEUP. 
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4.4.3.1 – Técnica de ensaio 

A metodologia de ensaio consistiu em efectuar sucessivas medições de vibração nos vinte e 

cinco pontos do tabuleiro da ponte, indicados na Figura 4.26. Foram realizadas oito sequências de 

medições, colocando um macro-sismógrafo num ponto de referência (fixo) e os restantes três 

aparelhos noutros pontos de medição. 

A Figura 4.27 ilustra a fase de configuração dos parâmetros de aquisição dos sinais, assim 

como três dos aparelhos já preparados e colocados nas posições adequadas seguindo a sequência 

ilustrada no Quadro 4.8. 

Os sensores triaxiais foram sempre colocados no lado montante da secção transversal do tabu-

leiro e com os três canais de aquisição ordenadamente orientados segundo a direcção longitudinal, 

transversal e vertical. 

Nos quatro pontos de medida de cada ensaio, foram registados (simultaneamente) sinais de 

aceleração com a duração de 300 segundos e com uma taxa de amostragem de 100Hz. 

 

 
Figura 4.26: Pontos de medição do ensaio dinâmico.  

A escolha do ponto de referência teve em consideração o facto de que este não deve corres-

ponder a nodos dos principais modos de vibração a identificar. Esta informação foi previamente 

obtida através dos resultados da modelação numérica com modelos de elementos finitos utilizados 

na análise preliminar do comportamento da ponte e dos resultados das medições dinâmicas preli-

minares efectuadas. 

  
a) b) 

Figura 4.27: Ensaio dinâmico. a) Etapa de configuração do sistema. 
b) Três macro-sismógrafos colocados sobre o tabuleiro 
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Quadro 4.8: Ensaios dinâmicos na Ponte da Lagoncinha 
Orientação do Sensor 

(longitudinal, transversal, vertical) Medição 
n.º Localização Sensor Hora Ponto 

de Medição
Ficheiro 
de Dados Canal 1 Canal 2 Canal 3 

827 7 Sta82701 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

825 1 S1_82501 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

826 2 Sta82601 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 
1 

 
828 

11:45 

3 Sta828000 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

827 7 Sta82702 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

825 4 S1_82502 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

826 5 Sta82602 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 
2 

 
828 

11:53 

6 Sta828001 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

827 7 Sta82703 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

825 8 S1_82503 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

826 9 Sta82603 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 
3 

 
828 

12:01 

10 Sta828002 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

827 7 Sta82704 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

825 11 S1_82504 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

826 12 Sta82604 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 
4 

 
828 

12:09 

13 Sta828003 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

827 7 Sta82705 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

825 14 S1_82505 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

826 15 Sta82605 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 
5 

 
828 

12:53 

16 Sta828005 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

827 7 Sta82706 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

825 17 S1_82506 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

826 18 Sta82906 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 
6 

 
828 

13:03 

19 Sta828006 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

827 7 Sta82707 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

825 20 S1_82507 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

826 21 Sta82607 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 
7 

 
828 

13:11 

22 Sta826007 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

827 7 Sta82708 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 
825 23 S1_82508 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 
826 24 Sta82608 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

8 

 828 

13:19 

25 Sta828008 (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) 

4.4.3.2 – Processamento dos sinais com o programa ARTeMIS 

Para a determinação das frequências próprias e configuração dos modos de vibração da ponte, 

baseada nos registos das medições de aceleração efectuados durante os ensaios dinâmicos, recor-

reu-se novamente ao programa de análise e processamento de sinal ARTeMIS (SVS, 2002). Os 

resultados obtidos nesta última série de ensaios foram comparados com os obtidos anteriormente. 
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No contexto do programa ARTeMIS, as frequências próprias e modos de vibração podem ser 

determinadas com base na técnica da Amplitude de Pico e na técnica de decomposição no domínio 

da frequência (FDD). 

Recorrendo à técnica da Amplitude de Pico, as frequências naturais são determinadas a partir 

dos picos dos espectros de potência médios normalizados (ANPSD) das acelerações medidas em 

cada secção, assumindo-se que a resposta dinâmica em ressonância se deve a um único modo. Os 

espectros de potência obtêm-se convertendo previamente os registos das medições no domínio do 

tempo para o domínio da frequência, através da transformada rápida de Fourier (FFT). A partir das 

funções de densidade cruzadas (ou espectros de potência cruzados) são calculadas as funções de 

coerência de modo a avaliar se os sinais medidos em dois pontos estão bem correlacionados. Se, 

para uma dada frequência, a função de coerência, associada a pares de pontos de medição simultâ-

nea, assumir valores superiores a 0.7, é possível considerar que os movimentos são produzidos por 

uma fonte de excitação comum e que se trata de uma frequência natural do sistema. 

A identificação das componentes dos modos de vibração é efectuada a partir das funções de 

transferência, obtidas entre a resposta num ponto de medição corrente e a resposta no ponto de re-

ferência. Considerando que a amplitude do modo de vibração é proporcional à ordenada da função 

de transferência, obtém-se uma componente relativa ao ponto de referência. A análise do espectro 

de fase entre os dois pontos de medição (para a frequência identificada), permite verificar se a dife-

rença de fase está próxima de 0º, caso em que o modo de vibração da estrutura envolve movimento 

em fase dos dois pontos em estudo, ou se a diferença de fase está próxima de ±180º, caso que pode-

rá corresponder a um modo de vibração da estrutura envolvendo movimentos opostos dos dois pon-

tos em estudo. 

A título de exemplo apresenta-se na Figura 4.28  o espectro de fase, a função de coerência e o 

espectro de magnitude da densidade espectral, associados à medição de acelerações no ponto de 

referência (ponto 7- sobre o meio vão do arco 5) e no ponto 3 (sobre o meio vão do arco 6) corres-

pondente ao ensaio n.º 1, e obtidos com recurso ao programa ARTeMIS. 
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Figura 4.28: Estimativas a) do espectro de fase b) da função de coerência e c) da magnitude da 
densidade espectral entre os pontos de medição 7 e 3 correspondentes ao ensaio n.º 1. 
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Com base na técnica de FDD implementada no programa ARTeMIS, a identificação modal 

consiste na seguinte sequência de operações (Brincker, 2001): 

 Determinação das matrizes de densidades espectrais de potência da resposta, calculando 

para cada ensaio os correspondentes auto-espectros e espectros cruzados. 

 Decomposição das matrizes de densidades espectrais em vectores próprios, para cada va-

lor da frequência. 

 Interpretação do espectro de cada valor próprio como sendo o auto-espectro de um sis-

tema de um grau de liberdade. 

 Interpretação do primeiro vector próprio do sistema, associado a um pico do espectro de 

valores próprios, como sendo um modo de vibração. 

A determinação das frequências naturais e dos modos de vibração da ponte baseou-se em am-

bas as técnicas descritas anteriormente. Em primeiro lugar, e recorrendo à técnica da amplitude de 

pico, foram identificadas as frequências que correspondem simultaneamente aos picos dos espec-

tros de potência, e a valores da coerência próximos da unidade. Além disso, foram ainda analisa-

dos, para cada valor da frequência, os espectros de fase entre os vários pontos de medida. 

Paralelamente, procedeu-se também à decomposição no domínio da frequência da matriz de 

densidades espectrais, obtendo-se, para cada frequência, um conjunto de valores próprios em nú-

mero igual ao dos registos de aceleração efectuados. Os picos dos espectros de valores próprios da 

matriz de densidades espectrais foram então identificados como as frequências naturais do sistema. 

Na Figura 4.29 apresenta-se o resultado da aplicação desta técnica de FDD aos dos registos de 

aceleração obtidos, onde os picos dos espectros fornecem informação sobre os valores das 

frequências mais excitadas durante o ensaio de vibração e descritas no Quadro 4.9. 
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Figura 4.29: Obtenção de frequências próprias com base nos picos dos espectros de valores 

próprios recorrendo à técnica de FDD. 

Quadro 4.9: Frequências próprias medidas no ensaio dinâmico da ponte 
Frequências identificadas 

(Hz) 
Tipo de modo de vibração 

3.918 1º modo transversal 
4.687 2º modo transversal 
5.334 3º modo transversal 
6.079     modo transversal 
11.13           modo vertical (local) 
12.70           modo vertical (local) 

 

Tal como já referido, o vector próprio associado a cada valor próprio da matriz das densidades 

espectrais, constitui um modo de vibração cujos termos correspondem a amplitudes relativas a um 

ponto de referência. A partir desta informação torna-se possível a visualização e animação da am-

plitude e fase dos modos de vibração identificados com recurso ao programa ARTeMIS. 

A análise da grandeza da amplitude dos modos de vibração revelou uma boa concordância 

com os resultados previstos no modelo numérico e nos ensaios preliminares. Contudo, o mesmo 

não se pôde concluir, no que se refere à representação conjunta da fase e da amplitude dado que se 

verificou alguma dificuldade na análise da evolução de fase entre pontos de medida na configura-

ção obtida no ARTeMIS, verificando-se alguma discordância com os resultados obtidos com base 

na técnica da amplitude de pico anteriormente descrita, tendo sido também encontradas dificulda-

des na comparação com os resultados obtidos com o modelo numérico. 
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As dificuldades relacionadas com a representação da fase podem estar associadas ao facto de a 

excitação não ser estacionária no tempo e no espaço, contrariando, tal como se referiu na secção 

4.4.1, uma das hipóteses do ensaio de vibração. Por outro lado a sensibilidade dos aparelhos utili-

zados pode eventualmente não ser a mais adequada. De facto, existe alguma experiência relaciona-

da com a identificação modal em pontes de betão armado (Caetano, 2000), (Rodrigues, 1998) mas 

em pontes de alvenaria e em monumentos a experiência é mais escassa. Acresce que, as caracterís-

ticas dinâmicas destes os dois tipos de estruturas são muito distintas, em particular no que se refere 

às frequências naturais que são muito mais elevadas nas pontes de alvenaria do que nas pontes de 

betão armado. Assim, a experiência de realização de ensaios dinâmicos para identificação modal 

tem incrementado sobretudo para estruturas muito flexíveis, pelo que o desenvolvimento do equi-

pamento de ensaio ocorre com maior relevância para esta gama de frequências. 

Em face do exposto procedeu-se a uma correcção na representação da fase das ordenadas dos 

modos de vibração obtidas com base na FDD, com o objectivo de tentar captar os modos reais. 

Considerou-se então a amplitude de vibração correspondente à raiz quadrada da soma dos quadra-

dos da parte real (que representa a amplitude do modo complexo) e da parte imaginária (que repre-

senta a evolução da fase) calculadas pelo programa ARTeMIS. No respeitante à fase foi definida 

através da evolução dos espectros de fase entre a secção de medição e a secção de referência recor-

rendo aos conceitos apresentados anteriormente para a técnica da amplitude de pico embora nal-

guns casos tenha sido necessário a análise dos espectros cruzados entre os sucessivos pontos de 

medição. Assim, nesta análise da evolução da fase considerou-se que dois pontos de medição estão 

em fase se, para a frequência correspondente ao modo a identificar, o espectro de fases não apre-

sentar variações significativas. Se o espectro de fases, entre dois pontos medidos, apresenta uma 

mudança brusca próxima de ±180º (na frequência correspondente ao modo a identificar) então es-

ses dois pontos de medição são considerados em oposição de fase. A partir desta análise foi possí-

vel averiguar se dois pontos de medição estão em fase ou fora de fase. 

Na Figura 4.30 representa-se em planta a configuração dos três primeiros modos obtidos de 

acordo com os critérios anteriormente definidos. 
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Figura 4.30: Configurações modais identificadas experimentalmente. a) 1º modo de 

vibração (3.92 Hz). b) 2º modo de vibração (4.69 Hz). c) 3º modo de vibração (5.33 Hz). 

4.4.3.3 – Comparação de resultados com os obtidos pelos modelos numéricos. 

O objectivo da realização dos ensaios dinâmicos consistiu em calibrar as propriedades do mo-

delo numérico da ponte da Lagoncinha através da comparação das características dinâmicas medi-

das e das características determinadas numericamente. Neste contexto, a definição das propriedades 

do modelo numérico, nomeadamente as características mecânicas isotrópicas dos materiais, foi 

efectuada com base nos resultados dos ensaios laboratoriais descritos na secção 3.3 e ajustados de 

forma a verificar-se concordância entre as frequências e modos de vibração medidas in situ e as 

determinadas numericamente através da análise modal linear da estrutura. 

Foram então calculados os três primeiros modos de vibração e os valores das correspondentes 

frequências naturais do modelo M6, já descrito na secção 4.2.3.3 e cujas propriedades mecânicas 

dos materiais são apresentados no Quadro 4.10. 
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Quadro 4.10: Propriedades mecânicas dos materiais do modelo numérico M6. 
 Módulo de Elasticidade 

(GPa) 
Peso específico 

(kN/m3) 
Coeficiente 
de Poisson 

Arcos da zona sul 35 26 0.2 
Arco 4 30 26 0.2 
Arco 5 25 26 0.2 
Arco 6 25 26 0.2 
Quebra-rios da zona sul 4.9 21 0.2 
Quebra-rios da zona norte 0.6 19 0.2 
Enchimento da zona sul 6.5 21 0.2 
Enchimento da zona do arco 4 2.8 19 0.2 
Enchimento da zona do arco 5 0.4 18 0.2 
Enchimento da zona do arco 6 0.6 19 0.2 
Encontro da zona sul 6.5 21 0.2 
Encontro da zona norte 1.4 19 0.2 
Lajeta de distribuição 10 25 0.2 
Pavimento 2.1 25 0.2 

 

Tal como nos restantes modelos já apresentados, as propriedades atribuídas aos elementos vo-

lumétricos das diferentes zonas consideradas no modelo com comportamento linear basearam-se 

nos resultados da inspecção visual e da pesquisa histórica, nos resultados disponíveis a partir das 

campanhas de ensaios laboratoriais e na calibração estabelecida por comparação dos parâmetros 

determinados nos ensaios dinâmicos com os obtidos por via numérica. 

Assim, os valores que caracterizam os módulos de elasticidade dos blocos dos arcos foram de-

finidos com base nos ensaios laboratoriais para determinação do módulo de elasticidade cuja des-

crição e resultados se apresentou na secção 3.3.1.4. Na zona do arco 5 e 6 foram considerados valo-

res ligeiramente menores para traduzir o estado de degradação mais gravoso registado nestes arcos. 

No que se refere aos enchimentos considerou-se que na zona sul e no arco 4 os módulos de 

elasticidade são maiores do que os da zona do arco 5 e 6. De facto, tendo em conta as obras reali-

zadas em 1953 (ver secção 2.2.2), o enchimento de toda a zona sul é constituído por betão ciclópico 

e além disso, foi também construída uma cinta de betão armado no extradorso desses arcos. Por tais 

razões, os valores que caracterizam a rigidez destes elementos são superiores aos dos restantes 

enchimentos que se consideraram idênticos ao que foi encontrado na ponte D. Zameiro para a qual 

foi determinado o módulo de elasticidade do material do enchimento. Todavia, os valores 

apresentados no Quadro 4.10 para os enchimentos, constituem um módulo de elasticidade 

homogéneo relativo ao conjunto do material de enchimento e da alvenaria de pedra que constitui os 

tímpanos na ponte da Lagoncinha. Na zona do arco 4 foi considerado um valor do módulo de 

elasticidade mais próximo dos da zona sul para atender ao eventual benefício motivado pela 

proximidade com a zona intervencionada nas obras efectuadas pela DGEMN, nomeadamente no 

que se refere ao enchimento com betão ciclópico; além disso constatou-se na inspecção visual que 

este arco se apresenta de facto em muito bom estado. 
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No que se refere aos quebra-rios, foram também considerados valores do módulo de elastici-

dade maiores na zona Sul do que na zona Norte, pois os primeiros beneficiaram com as obras ante-

riormente referidas (tendo o seu interior sido reconstituído por betão ciclópico) e nos restantes ape-

nas se procedeu a injecções de betão fluído. 

Finalmente, recorde-se que na secção 3.3.3 foram já apresentados e discutidos os valores a 

atribuir aos parâmetros mecânicos que caracterizam as juntas, tendo as propriedades elásticas sido 

incluídas no Quadro 3.9. 

Os resultados da análise modal são apresentados no Quadro 4.11 em termos de frequências e 

tipo de modo de vibração correspondente, ilustrando-se nas Figuras 4.29 e 4.30 as correspondentes 

configurações dos modos determinados, respectivamente, por via experimental e numérica. 

Quadro 4.11: Frequências próprias calculadas e identificadas da ponte da Lagoncinha 
Frequências calculadas 

(Hz) 
Frequências identificadas 

(Hz) 
Tipo de modo de vibração 

3.814 3.918 1º modo transversal 
4.782 4.687 2º modo transversal 
5.481 5.334 3º modo transversal 

 

Conforme se pode verificar através da comparação da representação em planta dos modos de 

vibração calculados (ver Figura 4.31) e dos modos de vibração determinados experimentalmente 

(ver Figura 4.30), existe uma concordância razoavelmente boa entre a forma dos modos de vibra-

ção assim como dos respectivos valores das frequências próprias. Verifica-se no entanto que, os 

modos mais excitados no ensaio experimental correspondentes às frequências de 11.3 Hz e 12.7 Hz 

(ver Figura 4.29) não correspondem aos primeiros modos de vibração da estrutura. Sendo aqueles 

modos caracterizados por elevadas amplitudes de deslocamentos verticais no arco 5, esta situação 

deverá estar provavelmente associada ao facto de a fonte de excitação da estrutura ser constituída 

essencialmente pelo tráfego de veículos sobre o tabuleiro e que induz uma preponderância da com-

ponente vertical na vibração estrutural. 
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Figura 4.31: Modos de vibração calculados com base no modelo numérico M6. a) 1º modo de 
vibração transversal (f=3.82 Hz). b) 2º modo de vibração transversal (f=4.78 Hz). c) 3º modo de 

vibração transversal (f=5.48 Hz). 

a) 

b) 

c) 
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4.5 – CONCLUSÕES 

Apresentou-se neste capítulo a caracterização do modelo numérico utilizado na análise do 

comportamento da ponte, tendo sido usados elementos finitos volumétricos para discretizar os blo-

cos de pedra dos arcos, os elementos de enchimento e os contrafortes devidamente individualizados 

de modo a permitir incluir elementos de junta nas interfaces destes elementos. 

 A malha de elementos finitos usada na análise numérica, foi gerada no programa de análise 

CAST3M, tendo como base a geometria que foi caracterizada no capítulo anterior. Assim, primeiro 

definiu-se a geometria no programa CAST3M para de seguida gerar a malha de elementos finitos 

utilizando os operadores implementados no programa. 

A metodologia utilizada para definir a geometria baseou-se na utilização encadeada de vários 

programas comerciais. Os desenhos tridimensionais, realizados em AutoCAD, foram importados 

(com o formato DXF) para o programa GID no qual foram gerados ficheiros com o formato ASCII 

contendo a definição geométrica da ponte. A partir destes foi escrito um ficheiro em linguagem 

DGIBI para CAST3M, recorrendo a um procedimento automático através de um programa, desen-

volvido em linguagem C. Atendendo à dimensão e complexidade deste tipo de estruturas o proce-

dimento mostrou-se adequado para definir a geometria no programa CAST3M e a partir desta gerar 

a malha de elementos finitos. 

Seguidamente, foram apresentados os modelos de comportamento dos elementos volumétricos 

e dos elementos de junta, sendo que o modelo assume comportamento linear elástico para as ten-

sões normais em compressão, enquanto que, em tracção se considera resistência nula. Para as ten-

sões tangenciais, a lei de comportamento, que depende da tensão normal instalada admite um ramo 

linear, seguido de um ramo de endurecimento caracterizado com base em ensaios realizados em 

amostras de juntas secas e de argamassa. 

A fase seguinte de definição do modelo numérico consistiu na sua calibração e validação. Para 

tal foram realizados ensaios dinâmicos in situ, a partir dos quais se calcularam as frequências e 

modos de vibração da estrutura de modo a serem comparados com idênticos parâmetros obtidos por 

via numérica. As características dinâmicas medidas in situ foram calculadas utilizando programas 

de análise e de processamento de sinal que se baseiam na transformada rápida de Fourier (FFT), 

usando as técnicas de amplitude de pico (nos programas CLOSEVIEW e SIGNALCALC) e de de-

composição no domínio da frequência (no programa ARTeMIS). 

Este procedimento permitiu calibrar e validar as características do modelo numérico, tendo 

sido ajustadas as características elásticas dos materiais e o modelo geométrico, em particular no 
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que se refere ao detalhe das várias zonas da ponte, de modo a traduzir numericamente as caracterís-

ticas medidas in situ. 

O procedimento mostrou-se adequado para calibrar o modelo numérico, nomeadamente no 

que se refere aos valores dos parâmetros elásticos dos materiais das várias zonas da ponte através 

da comparação dos valores das suas frequências naturais da ponte. No que se refere à comparação 

dos modos de vibração determinados por via experimental e numérica foram encontradas dificul-

dades relacionadas com a análise da fase entre os vários pontos de medida sobre o tabuleiro. Tais 

dificuldades podem ser atribuídas ao facto de a excitação da estrutura verificada durante o ensaio 

(constituída essencialmente pelo tráfego rodoviário) não ter carácter estacionário, contrariando uma 

das hipóteses inerentes a este tipo de ensaios de vibração. Por outro lado, a realização de ensaios 

dinâmicos em estruturas deste tipo não é ainda frequente, pelo que os procedimentos e equipamen-

tos envolvidos na realização do ensaio (que estão essencialmente vocacionados para outro tipo de 

estruturas muito mais flexíveis como é o caso das pontes de grande vão construídas em betão ar-

mado) podem não ser os mais adequados para o caso em estudo. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DA PONTE 

5.1 – INTRODUÇÃO  

O resultado da inspecção visual efectuada à estrutura da Ponte da Lagoncinha, que se 

apresentou no Capítulo 2, evidenciou uma série de anomalias, entre as quais a fendilhação do 

intradorso dos arcos, presumivelmente relacionadas com a presença de elevadas tensões de 

compressão. Tais anomalias motivaram a análise da resposta da estrutura à acção do tráfego, cuja 

caracterização e resultados se apresentam neste capítulo, no sentido de averiguar em que medida 

são responsáveis pelos danos observados e de avaliar a necessidade de reforço estrutural da ponte. 

Precedendo-se a apresentação e discussão dos resultados obtidos, descreve-se na secção 5.2 a 

metodologia considerada para caracterizar a acção do tráfego e obtenção dos seus efeitos. 

Neste contexto, apresenta-se na secção 5.3 as deformações e tensões normais e tangenciais nas 

juntas, o estado de tensão nos blocos de pedra e as deformações globais da ponte, assim como os 

procedimentos de análise implementados em CAST3M, utilizando para tal o modelo M6 descrito 

no capítulo 4. 

A partir dos resultados anteriormente referidos constatou-se não ser possível atribuir àquelas 

acções os danos visíveis nos intradorsos dos arcos. Porém, dado que durante a inspecção visual se 

detectou outra anomalia referente à deformação acentuada na parte norte do arco 6, 

presumivelmente motivada pela ocorrência de assentamentos do apoio norte daquele arco, para 

além das acções anteriormente referidas foi considerada, numa fase posterior, a actuação de um 

assentamento diferencial naquele arco, sendo os resultados desta análise apresentados na 

secção 5.4. 
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5.2 – CARACTERIZAÇÃO DA ACÇÃO DE TRÁFEGO 

As acções transmitidas pelos veículos a uma ponte são constituídas por cargas verticais 

rolantes correspondentes a cada um dos eixos dos veículos. Estas acções devem ser consideradas 

com carácter dinâmico, uma vez que, por um lado a passagem de um veículo com uma determinada 

velocidade sobre o tabuleiro da ponte introduz efeitos superiores aos devidos a uma carga de igual 

intensidade aplicada estaticamente e, por outro lado, as irregularidades da via originam impactos 

sobre o tabuleiro que agravam os efeitos dinâmicos da passagem dos veículos. O agravamento dos 

efeitos de uma acção pode traduzir-se por meio de um coeficiente de amplificação que, neste caso, 

exprime a influência da velocidade do veículo e do perfil de irregularidades do pavimento. 

Os problemas que podem surgir nas pontes, devido a vibrações induzidas pela passagem de 

veículos sobre a estrutura, são de três tipos: i) problemas de segurança relacionados com a 

amplificação dinâmica das cargas referentes ao veículo; ii) problemas de fadiga e consequente 

deterioração material, resultantes das variações de tensão provocadas por cargas cíclicas e, 

iii) problemas relacionados com as vibrações exageradas que podem originar efeitos fisiológicos 

negativos sobre os utentes dos veículos (Pinto, 1993).  

Não constitui objecto do presente trabalho a análise dos problemas relacionados com fadiga e 

efeitos fisiológicos sobre os utentes, sendo apenas tratado o problema da segurança face à acção 

dinâmica. 

Estudos anteriores no domínio das vibrações em pontes (Pinto, 1993), (Cruz, 1994) e 

(Calçada, 1995), têm mostrado que o coeficiente de amplificação dinâmica pode ser afectado por 

vários parâmetros. Para além dos aspectos já referidos, relativos à velocidade do veículo e à 

rugosidade do pavimento, outros relacionados com as características dinâmicas (por exemplo a 

frequência fundamental) e o amortecimento do sistema estrutural têm sido considerados em tais 

estudos. Por fim, as características dinâmicas dos veículos e a sua interacção com a estrutura, e as 

relacionadas com a geometria e o sistema estrutural da ponte (nomeadamente os materiais 

constituintes, os apoios, a interacção solo-estrutura e a influência dos elementos secundários) têm 

sido consideradas na análise do comportamento dinâmico de pontes sob acção do tráfego 

rodoviário. 

Nas sub-secções seguintes referem-se, em primeiro lugar, os aspectos relacionados com os 

procedimentos de análise sob condições dinâmicas, levados a efeito neste estudo, sendo depois 

apresentada a metodologia seguida para definir da acção do tráfego rodoviário mediante a 

aplicação de cargas rolantes sobre o tabuleiro da ponte. 
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5.2.1 – Equilíbrio sob condições dinâmicas 

Quando um sistema está sujeito à actuação de uma acção exterior representada pelo vector 

solicitação { })t(F , o equilíbrio das forças associadas a cada um dos n  graus de liberdade com os 

deslocamentos )w,v,u(  agrupados no vector { }u , traduz-se, em cada instante de tempo, pela 

conhecida equação de equilíbrio dinâmico que, na forma matricial, contém n  equações do 

movimento e é expressa por 

[ ]{ } [ ]{ } { } { })t(F)t(FuCuM r =++ &&&  (5.1)

onde { }M representa a matriz de massa, { }C  é a matriz de amortecimento viscoso e { })t(Fr  são as 

forças de restituição do sistema. Para sistemas elásticos lineares as forças de restituição obtêm-se 

do produto da matriz de rigidez do sistema { }K  pelo o vector dos deslocamentos { }u , e expressa-se 

por 

{ } [ ]{ }uK)t(Fr =  (5.2)

enquanto que para sistemas não lineares as forças de restituição { })t(Fr  são, genericamente, 

funções não lineares de { }u  devido à variação da rigidez com o deslocamento. Nos problemas 

analisados neste trabalho, considerou-se que o comportamento dinâmico da estrutura pode ser 

traduzido através de modelos de elementos volumétricos individualizados por elementos de junta 

com três graus de liberdade  por nó sendo aos primeiros associado comportamento linear elástico e 

aos segundos atribuído comportamento não-linear em algumas zonas onde são considerados. 

As matrizes de rigidez [ ]K  e de massa [ ]M  são obtidas pelas técnicas habituais do método 

dos elementos finitos, enquanto que para a matriz de amortecimento foi considerada a formulação 

de Rayleigh, expressa através da combinação linear das matrizes de rigidez [ ]K  e de massa [ ]M  

[ ] [ ] [ ]KcMcC 21 +=  (5.3)

onde as constantes de amortecimento de Rayleigh 1c  e 2c  traduzem a influência da massa e da 

rigidez na matriz de amortecimento, em função do coeficiente de amortecimento e de duas 

frequências próprias de vibração do sistema.  

O estudo dos problemas dinâmicos requer a adopção de métodos de análise que possibilitem o 

tratamento da equação diferencial do movimento. Quando os problemas são traduzidos por 

equações lineares, a solução pode ser obtida mediante a análise, no domínio do tempo, recorrendo 

ao integral de Duhamel ou, no domínio da frequência, recorrendo à transformada de Fourier. Nos 

problemas não lineares, aqueles métodos não podem ser usados, uma vez que, na sua formulação 



Capítulo 5 

5.4 

está subjacente a sobreposição de efeitos. Neste caso, a solução é obtida com base em métodos 

numéricos de aproximação, aplicáveis a sistemas lineares e não lineares, recorrendo à diferenciação 

numérica ou à integração numérica. Neste último contexto inserem-se os métodos de integração 

passo-a-passo, como o método de Wilson-θ  e o método de Newmark, este último utilizado na 

resolução do sistema de equações não-lineares associado à análise dos problemas dinâmicos 

estudados neste trabalho.  

O método de Newmark recorre à integração em cada passo das condições iniciais e finais. O 

processo parte do conhecimento dos valores iniciais dos deslocamentos 0u , velocidades 0u&  e 

acelerações 0u&& . Em cada passo são determinados os deslocamentos 1u , velocidades 1u&  e 

acelerações 1u&&  do instante seguinte a partir dos valores do instante anterior e, posteriormente, é 

estabelecida a condição de equilíbrio dinâmico através do sistema de equações que é resolvido no 

sentido de passar ao instante seguinte e repetir o processo. 

Uma exposição detalhada desta técnica já bem estabelecida e conhecida no domínio da análise 

dinâmica de estruturas, pode ser encontrada nas referências (Arêde, 1997) e (Faria, 1994). Neste 

trabalho o método de Newmark foi usado conjuntamente com o método de Newton-Raphson para a 

resolução de problemas dinâmicos não-lineares, através do algoritmo implementado em CAST3M 

(CEA, 1990; Buchet et al, 2000), mais especificamente no procedimento pasapas. Tratando-se de 

um algoritmo já amplamente validado pela utilização sucessiva e diversificada daquele programa, 

considera-se dispensável (no âmbito deste trabalho) detalhar tal técnica já bem estabelecida, que, 

porém pode ser consultada nas referências acima indicadas. 

5.2.2 – Cargas Rolantes 

Uma das estratégias para a modelação da acção dos veículos no estudo do comportamento 

dinâmico de pontes, consiste na aplicação de uma sucessão de forças concentradas verticais em que 

a massa dos veículos não intervém. Esta simplificação ao modelo das acções é válida para o caso 

da massa dos veículos ser muito inferior à massa total da ponte e a velocidade não ser muito 

elevada. Nos casos em que tal não se verifique o modelo das acções dos veículos pode ser 

traduzido com uma sucessão de massas concentradas, implicando este procedimento a actualização 

da massa global do sistema em cada instante (Pinto,1993). 

No caso da ponte da Lagoncinha, a acção dos veículos baseou-se na aplicação de cargas 

rolantes sem alteração da massa global pois verifica-se ser desprezável a massa do veículo tipo 

(60 ton) quando comparada com a massa total da ponte (7147 ton). 
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O comportamento dos veículos e a interacção entre a roda e o pavimento não foram 

considerados, embora se admita que este último aspecto possa ter efeitos sensíveis em face da 

rugosidade real do pavimento da ponte. Tal abordagem deverá assim ser adoptada em futuros 

estudos desta estrutura. 

Na formulação da passagem das cargas rolantes admite-se ser constante a velocidade dos 

veículos. As cargas concentradas, do tipo cf)t(F = , são aplicadas em dois eixos, sendo possível 

considerar a passagem de vários veículos, mas apenas num sentido. O percurso é definido à custa 

de um conjunto de nós utilizados na discretização da estrutura através do método dos elementos 

finitos, possibilitando, por um lado, considerar um percurso constituído por troços lineares entre 

aqueles nós e, por outro, converter as cargas rolantes em forças nodais. Para tal, a malha do 

pavimento foi discretizada com elementos tridimensionais em que, na superfície de passagem dos 

veículos, se considerou uma série de pontos com espaçamento uniforme e destinados à aplicação 

das cargas concentradas. 

Assim, tendo por base a referida série de pontos, começou-se por definir a posição inicial de 

cada uma das cargas rolantes e a velocidade do veículo. Seguidamente, em qualquer instante t , a 

posição )t(x de cada uma das cargas é obtida somando à posição inicial )o(x  o espaço percorrido 

pelo veículo à velocidade constante v , recorrendo à expressão: 

tv)o(x)t(x +=  (5.4)

Definida assim a posição da carga, é então possível localizá-la sobre um determinado elemento k  

do percurso e converter essa carga em forças nodais nos nós 1i −  e i  desse elemento, admitindo 

para o efeito funções de repartição lineares tal como ilustrado na Figura 5.1. Assim, a força nodal 

no nó i  atingirá o seu máximo quando a carga rolante )t(F  se encontra sobre esse nó e será nula 

quando se encontrar sob os nós adjacentes (Cruz, 1994). 

F(t)

i i+1i -1

F

 
Figura 5.1: Variação da força nodal no nó i devida à passagem da carga rolante F(t). 

Deste modo, a carga )t(F , que num dado instante se encontra no elemento genérico k , 

distanciada de a  em relação à extremidade esquerda e de b  em relação à sua extremidade direita, 

decompõe-se numa força 1F  no nó 1i −  e noutra força 2F  no nó i  dadas por: 
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L
bfF c

1 =  (5. 5)

L
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2 =  (5. 6)
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F c
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k1  
Figura 5.2: Contribuição da carga rolante cf  para as forças nodais.  

Estas forças nodais são então adicionadas ao vector solicitação actuante na estrutura nesse 

instante, prosseguindo-se com a resolução do sistema de equações e com o cálculo de resultados 

para o instante considerado. No caso de várias cargas rolantes o processo é idêntico, calculando-se 

as contribuições para as forças nodais e acrescentando-se ao vector solicitação a influência 

daquelas cargas. 

O modelo de cargas rolantes foi implementado no programa de análise estrutural CAST3M 

usado no presente estudo numérico, recorrendo à versatilidade do programa, nomeadamente no que 

se refere à definição de procedimentos do tipo sub-rotina escritos na linguagem GIBIANE que 

serve de interface com o utilizador. Os detalhes de tal implementação são descritos no Anexo 5.1. 

Na Figura 5.3 apresenta-se um esquema representativo da distribuição das cargas rolantes 

aplicadas sobre o reticulado adoptado na discretização do tabuleiro da ponte e que são 

posteriormente convertidas em forças nodais de acordo com os procedimentos referidos 

anteriormente. No presente trabalho foi considerada a acção do veículo tipo preconizado no RSA 

(RSA, 1983) para pontes de classe II, correspondente a um conjunto de seis cargas rolantes de 

100kN cada, aplicadas duas a duas em três eixos espaçados de 1.5 metros, e com distância de 

2.0 metros entre rodados. 

1.5 1.5

Força concentrada de 100 kN 
x

y

z

 
Figura 5.3: Esquema de distribuição das cargas concentradas que representam a acção de um 

veículo. 
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Adicionalmente foi considerada a acção de uma sobrecarga uniformemente distribuída sobre o 

tabuleiro da ponte, de acordo com o prescrito no RSA para aquela classe de pontes. 

Visto não ser previsível que a velocidade atingida pelos veículos sobre a ponte da Lagoncinha 

seja elevada, uma vez que a secção transversal do tabuleiro possuí só cerca de três metros livres, 

impossibilitando alcançar elevadas velocidades em condições de segurança, não foi incluída no 

estudo a influência deste parâmetro no comportamento da ponte. Assim, a velocidade considerada 

no cálculo da estrutura corresponde a 30 km/h e o número de passos usados no cálculo dinâmico é 

de n = 277, sendo o intervalo de tempo ( t∆ ) de cada passo definido por 

nv
Lt tot

⋅
=∆  (5.7)

em que totL  é o comprimento total a percorrer. 

Os valores das cargas acima referidos foram usados no cálculo linear e também no cálculo 

não-linear sendo neste último caso correspondentes a coeficiente de majoração da acção de 1.0, 1.5, 

2.0 e 2.5. 

5.3 – ANÁLISE DA RESPOSTA DA ESTRUTURA À ACÇÃO DO 

TRÁFEGO RODOVIÁRIO 

Conforme já referido anteriormente, para proceder à análise da resposta da ponte, a estrutura 

foi discretizada através do método dos elementos finitos, com recurso ao programa CAST3M, 

tendo sido utilizados elementos volumétricos convenientemente individualizados de modo a 

permitir considerar elementos de interface nas juntas entre aqueles elementos. A descrição 

pormenorizada da metodologia da discretização da estrutura foi apresentada no capítulo 4, sendo 

que a malha de elementos finitos usada na modelação pode ser observada na Figura 4.5. 

Os modelos de comportamento dos materiais foram também apresentados no capítulo 4, tendo 

sido atribuídas as propriedades físicas e mecânicas dos materiais estimadas com base nos ensaios 

laboratoriais, descritos na secção 3.3, e nos ensaios dinâmicos apresentados na secção 4.4. Os 

resultados destes últimos foram ainda indispensáveis para calibrar as características dos materiais e 

o modelo geométrico. As propriedades físicas e mecânicas dos materiais, usadas na caracterização 

da estrutura, estão resumidas nos Quadros 3.9 e 4.10 para os blocos e para as juntas, 

respectivamente.  
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A metodologia seguida para analisar o comportamento da ponte foi idêntica à utilizada em 

estudos precedentes no contexto da análise do comportamento de uma estrutura de alvenaria de 

pedra sob acções sísmicas e para a qual a estratégia adoptada se revelou adequada (Almeida, 2000). 

O procedimento utilizado é dividido em três fases. Na primeira procede-se ao cálculo global 

elástico da estrutura sob as acções que interesse analisar, seguindo-se depois a análise detalhada de 

uma parte da estrutura. Para tal, e numa segunda fase, são calculadas as forças nodais equivalentes 

actuantes nessa subestrutura, que servem para a terceira fase na qual se procede ao cálculo 

não-linear da mesma sob a acção daquelas forças. 

A metodologia simplificada, genericamente assim descrita e aplicada à análise do 

comportamento da ponte da Lagoncinha, consistiu na sequência de passos que a seguir se descreve: 

i) Cálculo global linear elástico 

A estrutura total da ponte foi analisada em regime linear elástico sob a acção do seu peso 

próprio e das cargas distribuídas no tabuleiro recorrendo a um cálculo estático. Sob acção das 

cargas rolantes procedeu-se a um cálculo passo-a-passo com integração das equações de 

equilíbrio dinâmico no domínio do tempo, utilizando o método de Newmark, tal como já 

referido na secção 5.2, recorrendo ao operador dynamic implementado em 

CAST3M (CEA, 1990). 

ii) Cálculo das forças nodais equivalentes 

Do cálculo global foram obtidas as tensões em todos os elementos, em particular 

na subestrutura que se pretende analisar na fase seguinte. A partir dos campos de tensões foi 

possível obter as forças nodais equivalentes utilizando o operador bsigma implementado em 

CAST3M e que permite calcular o campo de forças resultante da integração do campo de 

tensões. Tais forças nodais, por serem equivalentes, se forem aplicadas apenas à substrutura 

geram as mesmas tensões obtidas do cálculo global, dado representarem os efeitos da restante 

parte da estrutura e das acções exteriores sobre aquela subestrutura (Almeida, 2000). Deste 

modo, foi gerado o campo vectorial variável no tempo contendo, para cada passo da análise, 

as forças nodais sobre cada subestrutura a analisar e que serão usadas como acção em cálculos 

subsequentes. 

Neste estudo foram consideradas apenas as subestruturas da zona do arco 5 e da zona do 

arco 6, cuja malha de elementos finitos se apresenta nas Figuras 5.4-a) e -b), respectivamente. 
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a) b) 

Figura 5.4: Malha de elementos finitos das subestruturas consideradas no cálculo não-linear. 
a) Subestrutura da zona do arco 5. b) Subestrutura da zona do arco 6. 

A razão de se ter restringido a avaliação de comportamento não-linear à zonas daqueles 

dois arcos, está relacionada com a grande dimensão do modelo de elementos finitos e, em 

particular, do elevado número de elementos de junta envolvidos. Como se pode verificar no 

Quadro 5.1 (onde é apresentado o número de elementos finitos volumétricos, de juntas e o 

número de nós da malha da ponte e das subestruturas consideradas no cálculo não-linear) a 

malha total de elementos finitos da ponte (blocos e juntas) é constituída por um total de 

105414 elementos, 70776 nós com um total de 212328 graus de liberdade. 

Assim, os campos de tensões, deformações e variáveis internas de controle do processo 

não-linear, resultam de tal modo grandes em cada passo de análise que acarretam problemas 

no programa no decurso dos cálculos. Neste contexto, foram tidas em conta as observações 

resultantes da inspecção visual, segundo as quais foi encontrada maior concentração de danos 

no arco 6, razão pela qual este foi incluído na análise mais detalhada. Além disso, apesar de 

não exibir danos locais visíveis tão severos como no caso anterior, o arco 5 foi também 

objecto da análise não-linear em virtude de ser o arco mais flexível (conforme se concluiu da 

análise linear global) e por se encontrar na zona que não havia sido intervencionada aquando 

do processo de estabilização da estrutura na década de 1950. 

iii) Cálculo não-linear dos arcos 

As forças nodais definidas na etapa anterior foram aplicadas às substruturas consideradas 

(ver Figura 5.4) e de seguida foram realizados cálculos estáticos não-lineares para cada passo 

de tempo da análise recorrendo ao procedimento pasapas implementado em CAST3M. Aos 

elementos volumétricos constituintes dos blocos e do enchimento foi atribuído 

comportamento linear elástico, enquanto que as interfaces entre blocos e entre os arcos e o 

enchimento foram modeladas por elementos de junta de espessura nula com comportamento 

não-linear (e cujos modelos de comportamento se descreveram no capítulo 4). No entanto será 

dado maior destaque aos resultados da análise não linear obtidos nos arcos (blocos e juntas) 

S 
N 
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uma vez que a não linearidade considerada se concentra nas juntas destes elementos 

estruturais. 

Quadro 5.1: Número de elementos e de nós da malha de elementos finitos. 

Malha de Elementos Finitos n.º de elementos n.º de nós 

blocos 82632 70776 Ponte (total) juntas 22778 54254 
blocos 10835 9872 Subestrutura da zona do arco 5 juntas 3093 7602 
blocos 15480 13386 Subestrutura da zona do arco 6 juntas 4695 10743 
 
 

Nas sub-secções seguintes são apresentados e comentados os resultados obtidos ao longo de 

cada análise realizada, agrupados do modo seguinte: análise linear total, análise não-linear parcial e 

comparação das duas análises. 

5.3.1 – Resposta linear global da estrutura 

A análise global da estrutura da ponte foi obtida sob condições de comportamento linear 

elástico, tendo sido calculadas as suas características dinâmicas (frequências e modos de vibração) 

e a sua resposta global face às acções consideradas neste estudo. 

O cálculo numérico das características dinâmicas da estrutura constituiu uma tarefa auxiliar 

prévia, tendo como objectivos essenciais a análise do comportamento dinâmico da estrutura e a 

calibração do modelo numérico a adoptar, tal como se apresentou detalhadamente na secção 4.4, 

onde se inclui a representação dos três primeiros  modos de vibração e os valores das 

correspondentes frequências naturais (Figura 4.30). 

O conjunto das acções é constituído pelo peso próprio, pela sobrecarga uniformemente 

distribuída da estrutura e pelas cargas rolantes que simulam o tráfego rodoviário sobre a ponte tal 

como foi apresentado na secção 5.2. Os efeitos de cada uma destas acções foram calculados 

separadamente e depois sobrepostos. 

Assim, em regime linear, foram calculadas as tensões principais máximas e mínimas na 

estrutura devidas às acções referidas no parágrafo anterior considerando para as acções do tráfego 

(cargas rolantes e sobrecarga) quatro níveis de intensidade correspondentes aos seguintes 

coeficientes de majoração das forças nodais: 1.0, 1.5, 2.0 e 2.5. 
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5.3.1.1 – Interpretação dos resultados da resposta linear à acção do peso próprio 

A fim de avaliar o comportamento da ponte devido ao peso próprio apresenta-se, na 

Figura 5.5, a deformada em alçado que exibe valores máximos de deslocamentos longitudinal 

de 0.53 mm, transversal de 0.71 mm e vertical de 4.24 mm, sendo este último correspondente a 

cerca de 3800
1  do vão. Nas Figuras 5.6-a) e b) apresentam-se ainda os correspondentes resultados do 

cálculo estático em termos de tensões principais de compressão e de tracção, respectivamente. 

 
Figura 5.5: Deformada devida ao peso próprio.  Factor de amplificação da deformada = 900. 

 

  
a) b) 

Figura 5.6: Tensões principais devidas ao peso próprio. a) Tracções. b) Compressões. 

Reduzindo o campo de tensões principais apenas à malha dos arcos é possível visualizar a 

distribuição de tensões naqueles elementos que se representa na Figura 5.7. 

 

a) b) 
Figura 5.7: Tensões principais nos arcos devidas ao peso próprio: a) Tracções. b) Compressões. 

No que se refere aos valores máximos dos deslocamentos e das tensões principais na zona dos 

arcos verificou-se, tal como se esperava, que ocorrem na zona do arco 5 e arco 6, pelo que se 
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ilustra, com mais pormenor, a deformada (Figura 5.8) e a correspondente distribuição de tensões 

principais de tracção e compressão nesses arcos (Figura 5.9). 

 
 

    

    
 a) b) 

Figura 5.8: Deformada devida ao peso próprio. a) e b) Corte, alçado e planta do arco 5 e 6, 
respectivamente.  Factor de amplificação da deformada = 900. 

 

  
a) b) 

  
c) d) 

Figura 5.9: Tensões principais devidas ao peso próprio: a) e b) Tracções no arco 5 e 6, 
respectivamente. c) e d) Compressões no arco 5 e 6. 

A seguir são ilustradas as distribuições de tensões nos contrafortes de montante e de jusante e 

na zona do enchimento da ponte, sendo também  incluídos os correspondentes valores máximos das 

tensões principais de tracção e de compressão. 
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a) b) 
Figura 5.10: Tensões principais nos contrafortes de montante devidas ao peso próprio. 

a) Tensões de tracção. b) Tensões de compressão. 

 
a) b) 

Figura 5.11: Tensões principais nos contrafortes de jusante devidas ao peso próprio. 
a) Tensões de tracção. b) Tensões de compressão. 

  
a) b) 

Figura 5.12: Tensões principais nos enchimentos devidas ao peso próprio. 
a) Tensões de tracção. b) Tensões de compressão.  

No Quadro 5.2 sintetizam-se os valores máximos das tensões nos blocos e dos deslocamentos 

obtidos da análise da estrutura sob acção do seu peso próprio. 
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MPa07.0máx1 =+σ MPa30.0máx3 −=−σ
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Quadro 5.2: Tensões principais máximas nos blocos e deslocamentos devidos ao peso próprio. 

Malha de blocos 
+
1σ  

(MPa) 

−
3σ  

(MPa) 
 

dx 
(mm) 

dy 
(mm) 

dz 
(mm) 

Arco 5 0.28 -1.45  0.29 0.39 4.24 
Arco 6 0.28 -1.34  0.20 0.30 2.15 

Ponte (total) 0.61 -1.45  0.53 0.71 4.24 
Enchimentos (total) 0.61 -1.02     
Contrafortes (total) 0.09 -0.30     

 
 

No que se refere a estes resultados obtidos nos blocos dos arcos, verifica-se que os valores 

máximos, quer da tensão de compressão quer da tensão de tracção, são compatíveis, 

respectivamente, com as resistências à compressão e à tracção da pedra determinadas nos ensaios 

laboratoriais (ver secção 3.3). 

No que se refere ao correspondente estado de tensão instalado nas juntas, foram obtidas as 

tensões ilustradas na Figura 5.13 apenas para as juntas entre os blocos dos arcos onde se incluem 

também os valores máximos ( −+
máxnmáxn t,t  e máxst , respectivamente para as máximas tensões de 

tracção, compressão e de corte nas juntas). 

a) b) 
Figura 5.13: Tensões nas juntas entre os blocos dos arcos devidas ao peso próprio. 

a) Tensões normais. b) Tensões tangenciais. 

Em virtude do maior destaque dado aos arcos 5 e 6, apresenta-se ainda nas 

Figuras 5.14 e 5.15, as distribuições de tensões normais e tangenciais registadas nas juntas entre os 

blocos daqueles arcos. 

y x

z

N 
 

S 

MPa025.0t máxs =MPa093.0t máxn =+

MPa980.0t máxn −=−
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a) b) 

Figura 5.14: Tensões nas juntas entre os blocos do arco 5: a) Tensões normais. 
b) Tensões tangenciais. 

  
a) b) 

Figura 5.15: Tensões nas juntas entre os blocos do arco 6: a) Tensões normais. 
b) Tensões tangenciais.  

No Quadro 5.3 resumem-se os valores máximos das tensões nas juntas resultantes da análise 
da estrutura sob acção do peso próprio. Além dos resultados correspondentes às juntas entre blocos, 
são ainda incluídos os valores máximos obtidos nas juntas entre os blocos e o enchimento assim 
como entre os contrafortes e a restante estrutura.  

Quadro 5.3: Tensões máximas nas juntas devidas à acção do peso próprio. 

Malha de juntas 
+
nt  

(MPa) 

−
nt  

(MPa) 
st  

(MPa) 
Entre os blocos do Arco 5 0.087 -0.980 0.025 
Entre os blocos do Arco 6 0.078 -0.944 0.021 
Entre o arco 5 e o enchimento 0.332 -0.598 1.014 
Entre o arco 6 e o enchimento 0.360 -0.769 0.907 
Entre os blocos dos Arcos (total) 0.093 -0.980 0.025 
Entre os arcos e o enchimento (total) 0.388 -0.769 1.014 
Entre os contrafortes e restante estrutura 0.001 -0.015 0.035 

 

No ponto seguinte descrevem-se os resultados que caracterizam a resposta linear às acções do 

tráfego rodoviário sendo depois, na secção 5.3.2, apresentados os resultados da análise não-linear. 

y x

z

N 
 

S 

MPa087.0t máxn =+

MPa980.0t máxn −=−

MPa025.0t máxs =  

y x

z

N 
 

S 
MPa078.0t máxn =+

MPa944.0t máxn −=−
MPa021.0t máxs =
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Os resultados das três análises referidas são então resumidos e tecem-se outras considerações sobre 

o comportamento dos arcos 5 e 6. 

5.3.1.2 – Interpretação dos resultados da resposta linear às acções do tráfego rodoviário 

Dos cálculos efectuados, foi possível descrever o comportamento dos diversos elementos 

estruturais através da variação dos valores ao longo do tempo de grandezas tais como os 

deslocamentos, as tensões principais nos elementos volumétricos e as tensões normais e tangenciais 

nas juntas. No entanto, nos parágrafos seguintes continua a ser dado maior destaque aos resultados 

obtidos nas subestruturas dos arcos 5 e 6 em particular aos arcos (blocos e juntas entre blocos) 

pelas razões já anteriormente expostas. 

Da evolução de resultados ao longo do tempo foram registados os valores máximos devidos à 

passagem de um veículo, definido de acordo com os procedimentos referidos na secção 5.2, e 

adicionados os efeitos estáticos da acções do peso próprio e de uma sobrecarga uniformemente 

distribuída no tabuleiro da ponte. 

A deformada, devida à acção do peso próprio acrescido das cargas rolantes e da carga 

uniformemente distribuída na ponte, pode ser observada na Figura 5.16-a) e corresponde à 

envolvente dos deslocamentos máximos (com a cor vermelho) e mínimos (com a cor azul), sendo o 

valor máximo de 5.67 mm registado no arco 5 para o deslocamento vertical, e correspondente a 

2800
1  do seu vão. Os valores máximos absolutos dos deslocamentos transversal e longitudinal são, 

respectivamente, 1.05 mm e 0.74 mm. Na Figura 5.16-b) ilustra-se a deformada para os passos que 

correspondem às posições mais desfavoráveis nos arcos 5 e 6, incluindo-se nessa representação os 

vectores que constituem as cargas rolantes transmitidas nos nós da malha. 

 

 
a) 

 

 
b) 

Figura 5.16: a) Envolventes da deformada devida ao peso próprio, cargas rolantes e sobrecarga 
distribuída. b) Deformadas para o passo correspondentes às posições do veículo ilustradas. 

 Factor de amplificação da deformada = 400. 

N S 
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Os valores máximos das tensões principais positivas (tracções) e negativas (compressões) 

registadas nos blocos da ponte encontram-se resumidos no Quadro 5.4. 

Quadro 5.4: Tensões principais máximas nos blocos obtidas na análise dinâmica linear 

Malha de blocos 
+
1σ  

(MPa) 

−
3σ  

(MPa) 
 Malha de blocos 

+
1σ  

(MPa) 

−
3σ  

(MPa) 
Arco 1 0.45 -0.67  Enchimento da zona do arco 1 1.16 -1.22 
Arco 2 0.44 -0.76  Enchimento da zona do arco 2 0.56 -1.31 
Arco 3 0.29 -0.85  Enchimento da zona do arco 3 0.29 -0.64 
Arco 4 0.30 -0.99  Enchimento da zona do arco 4 0.65 -0.83 
Arco 5 0.32 -1.67  Enchimento da zona do arco 5 0.18 -0.41 
Arco 6 0.36 -1.52  Enchimento da zona do arco 6 0.12 -0.56 

 
 

Para as mesmas condições de carga, mas com maior detalhe, é possível visualizar, na 

Figura 5.17, as deformadas envolventes máximas nos arcos 5 e 6, e, na Figura 5.18, a distribuição 

das máximas tensões de tracção e de compressão nos blocos para os mesmos arcos. 

 
 

    

   
a) b) 

Figura 5.17: Deformada devida ao peso próprio, cargas rolantes e sobrecarga distribuída. 
(Envolvente do cálculo linear) a) Arco 5 . b) Arco 6.  Factor de amplificação da deformada = 400. 

S 
N 

dzmáx = 2.89 mm 
dymáx = 0.35 mm 
dxmáx = 0.29 mm 

dzmáx = 5.69 mm 
dymáx = 0.30 mm 
dxmáx = 0.19 mm 

dx 

dy 

dz 
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a) b) 

  
c) d) 

Figura 5.18: Tensões principais devidas ao peso próprio, cargas rolantes e sobrecarga distribuída: 
a) Tracções no arco 5 e b) no arco 6. c) Compressões no arco 5 e d) no arco 6. (Vista de baixo). 

O traçado das direcções associadas às tensões principais máximas, em particular as de tracção, 

permite evidenciar a eventual formação de fendas segundo a normal àquelas direcções, e comparar 

com o padrão de fendilhação observado no local. No intuito de facilitar a visualização dos vectores 

tensão, a malha dos blocos foi separada por fiadas permitindo observar a evolução das direcções 

principais ao longo do arco. Assim, no Quadro 5.5 ilustra-se o traçado dos vectores tensão principal 

máxima de tracção e de compressão registados durante a análise dinâmica linear em cinco fiadas do 

arco cuja localização também se indica. 

N 
 

S 

N 

MPa32.0máx1 =+σ  

MPa67.1máx3 −=−σ  

MPa36.0máx1 =+σ

MPa52.1máx3 −=−σ

S 
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Quadro 5.5: Direcções principais da tensão no arco 5 (Envolvente do cálculo linear). 

Localização da fiada no arco Tensões principais de tracção Tensões principais de compressão 
 
 
 

 

 

 
(Fiada n.º 101) 

 

x

z

y

 
MPa.060máx1 =+σ  MPa-1.19máx3 =−σ  

 

 

 

 
(Fiada n.º 304) 

 

x

z

y

 MPa0.20máx1 =+σ  MPa-0.73máx3 =−σ  

 
 

 
(Fiada n.º 432) 

x

z

y

 MPa0.31máx1 =+σ  MPa-0.21máx3 =−σ  

 

 
 

 
(Fiada n.º 403) 

 

x

z

y

 MPa0.27máx1 =+σ  MPa-0.97máx3 =−σ  
 
 
 

 

 

 
(Fiada n.º 201) 

 

x

z

y

 

MPa0.18máx1 =+σ  MPa-1.67máx3 =−σ  
y x

z

y x

z

y x

z

y x

z

y x

z
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Da análise dos valores dos tensões principais nas diversas fiadas apresentadas nas figuras do 

Quadro 5.5 constata-se que as tensões principais máximas e as mínimas apresentam 

valores superiores na parte norte do arco. Tal circunstância pode ser atribuída ao facto de existir 

uma maior camada de enchimento na parte sul do arco que permite maior degradação de cargas e 

conduz à ocorrência de menores tensões nesta parte do arco. Por outro lado, os valores atribuídos 

ao módulo de elasticidade dos enchimentos, na zona norte adjacente ao arco 5, são mais baixos que 

os valores adoptados na zona de enchimento do arco 4, a sul do arco 5, (ver Quadro 4.10 e 

Figura 4.5). Esta diferença de deformabilidade dos materiais adjacentes ao arco, justifica, em boa 

medida, o comportamento distinto das duas partes do arco. 

No que se refere à orientação das tensões principais constata-se que, nas quatro fiadas mais 

próximas da base do arco (ver Quadro 5.5), as tensões principais de compressão são 

predominantemente perpendiculares às faces transversais dos blocos e verificam-se compressões 

nas fibras dos blocos desde o intradorso ao extradorso; torna-se assim possível antever que as 

deformações normais nas juntas transversais daquelas nas zonas correspondem a fecho da junta. 

Porém, na zona do fecho do arco está bem patente o comportamento em flexão que, como se pode 

observar na representação das tensões na fiada 432 (ver Quadro 5.5), é caracterizado por 

compressões nas fibras superiores e tracções nas fibras inferiores; consequentemente as juntas 

transversais na zona de fecho apresentam deformações normais que correspondem a abertura 

máxima junto ao intradorso. 

Para além das tracções encontradas na zona de fecho devido ao comportamento em flexão, 

verifica-se também que as máximas tensões principais de tracção ocorrem na direcção transversal 

por efeito de Poisson. 

Note-se que os resultados do Quadro 5.5 traduzem a envolvente das tensões registadas no arco 

e foram obtidas a partir da análise dinâmica correspondente à passagem do veículo sobre o 

tabuleiro da ponte. No entanto, no decorrer deste estudo procedeu-se também à análise da 

orientação das tensões nas fiadas dos arcos 5 e 6 para os passos de carga mais desaforáreis para 

cada um daqueles arcos, tendo-se encontrado resultados semelhantes aos anteriormente descritos. 

Em face dos resultados obtidos com a analise linear, verifica-se que a influência do tráfego 

rodoviário no comportamento da ponte não parece ser muito significativa, conforme se constata da 

comparação dos valores já apresentados (Quadros 5.2 e 5.4), e que se destaca no Quadro 5.6 

através das percentagens de aumento das máximas tensões principais e dos deslocamentos verticais 

nos arcos 5 e 6 devido às acções do tráfego rodoviário. 
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Quadro 5.6: Acréscimos nas tensões principais máximas e no 
deslocamento vertical devido às acções do tráfego rodoviário. 

 +
1σ  −

3σ   dz 
Arco 5 +13.6% +15.0%  +34.2% 
Arco 6 +27.1% +13.7%  +34.4% 

 

Conforme se observa, o agravamento máximo ocorre nos deslocamentos dz (+34%), enquanto 

os agravamentos nas máximas tensões de tracção e de compressão são menores e correspondem a 

cerca de 27% (arco 6) e de 15% (arco 5), respectivamente. 

No que se refere ao estado de tensão instalado nas juntas apresentam-se, no Quadro 5.7, os 

valores máximos das tensões normais e tangenciais nos elementos de junta dos arcos 5 e 6. 

Quadro 5.7: Tensões máximas nas juntas obtidas a partir da análise dinâmica linear 

Malha de juntas 
+
nt  

(MPa) 

−
nt  

(MPa) 
st  

(MPa) 
Entre os blocos do Arco 5 0.233 -1.156 0.029 
Entre os blocos do Arco 6 0.087 -1.036 0.027 
Entre o arco 5 e o enchimento 0.527 -0.696 1.149 
Entre o arco 6 e o enchimento 0.427 -0.855 1.007 
Entre os blocos dos Arcos (total) 0.232 -1.156 0.028 
Entre os contrafortes e a restante estrutura 0.794 -0.855 1.149 
Entre os arcos e o enchimento 0.001 -0.017 0.043 

 

A distribuição das tensões normais máximas e mínimas nas juntas nesses arcos pode ser 

visualizada nas Figuras 5.19 e 5.20, e a das tensões tangenciais na Figura 5.21; em ambas as figuras 

foi considerado um ponto de vista abaixo do intradorso dos arcos. 

 

  
a) b) 

Figura 5.19: Tensões normais nas juntas entre os blocos do arco 5 (Envolvente do cálculo linear): 
a) Tracção. b) Compressão.  

N S 

MPa0.232t máxn =+  MPa1.156-t máxn =−
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a) b) 

Figura 5.20: Tensões normais nas juntas entre os blocos do arco 6 (Envolvente do cálculo linear): 
a) Tracção. b) Compressão. 

  
a) b) 

Figura 5.21: Tensões tangenciais (Envolvente do cálculo linear): a) Arco 5. b) Arco 6. 

Comparando as tensões normais e tangenciais nas juntas dos arcos 5 e 6 devidas à carga 

tráfego com as que foram calculadas para a acção do peso próprio verificam-se os acréscimos que 

constam no Quadro 5.8. Pode-se observar um grande agravamento das tensões nas juntas do arco 5 

que surge em consonância com maiores aberturas de junta e maiores deslocamentos verticais 

daquele arco. 

Quadro 5.8: Acréscimos nas tensões máximas nas juntas devido às acções do tráfego rodoviário. 
 +

nt  −
nt  st  

Arco 5 +167.8% +18.0% +16.0% 
Arco 6 +12.8% +9.7% +31.9% 

 

Conforme já mencionado, no final da secção 5.3.2 são apresentadas considerações sobre o 

comportamento dos arcos nas quais se incluem comentários relativos aos resultados apresentados 

nesta secção. 

N S     

N S 
N 

S 

MPa280.0t máxs =  MPa270.0t máxs =

MPa870.0t máxn =+  MPa1.036-t máxn =−
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5.3.2 – Resposta não-linear às acções do tráfego. Estudo dos arcos 

Tal como referido anteriormente na análise da resposta não-linear às acções do tráfego foram 

apenas estudados os dois arcos  5 e 6 do topo norte. 

Cada subestrutura, cuja malha de elementos finitos se apresenta na Figura 5.4, foi calculada 

para um conjunto de acções de tráfego de intensidade crescente. Foram considerados coeficientes 

de majoração de 1.0, 1.5, 2.0 e 2.5, iguais para as parcelas do vector solicitação proveniente do 

cálculo total sob acção da carga rolante e da carga uniformemente distribuída, e actuando em 

conjunto com a parcela do peso próprio. A evolução do carregamento ao longo do tempo foi 

definida de acordo com o esquema da Figura 5.22, tendo sido considerada uma evolução linear 

para a actuação do peso próprio desde zero até ao seu valor total, somando de seguida 

gradualmente a carga distribuída e, por último, adicionado as cargas rolantes. 

F(t)

tEvolução da aplicação do peso próprio
Evolução da aplicação da carga distribuída
Evolução da aplicação das cargas rolantes  

Figura 5.22: Evolução do carregamento ao longo do tempo na análise não-linear. 

Nos parágrafos seguintes são apresentados e discutidos os resultados desta análise, 

começando-se pelos resultados da análise não-linear considerando a intensidade 1.0 (para posterior 

comparação com os obtidos da análise linear) e seguindo-se a descrição e discussão dos resultados 

para as restantes intensidades consideradas. 

Assim, na Figura 5.23 ilustram-se as deformadas correspondentes aos valores máximos dos 

deslocamentos nos dois arcos devidas à passagem do veículo e à actuação da sobrecarga e do peso 

próprio da estrutura. Na Figura 5.24 podem ser visualizadas as máximas tensões nos blocos para as 

mesmas condições. 
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a) b) 

Figura 5.23: Deformadas devidas ao peso próprio, cargas rolantes e sobrecarga distribuída. 
(Envolvente do cálculo não-linear, intensidade 1.0) a) No arco 5. b) No arco 6. 

  
a) b) 

  
c) d) 

Figura 5.24: Tensões principais correspondentes à envolvente do cálculo não-linear 
(intensidade 1.0): a) Tracções no arco 5 e b) no arco 6. c) Compressão no arco 5 e d) no arco 6. 

No Quadro 5.9 apresenta-se o traçado dos vectores tensão principal máxima de tracção e 

compressão registados durante a análise não-linear do arco 5 nas mesmas cinco fiadas de blocos 

consideradas no Quadro 5.5. 

N 

S 

N S 

MPa0.22máx1 =+σ

MPa1.20-máx3 =−σ  

MPa16.0máx1 =+σ

MPa1.12-máx3 =−σ

S N 

dzmáx = 7.52 mm 
dymáx = 1.03 mm 
dxmáx = 0.41 mm 

dzmáx = 3.59 mm 
dymáx = 0.41 mm 
dxmáx = 0.36 mm 

dx 

dy 

dz 
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Quadro 5.9: Direcções principais de tensão no arco 5 (Envolvente do cálculo não-linear, intensidade 1.0). 

Localização da fiada no arco Tensões principais de tracção Tensões principais de compressão 
 
 
 

 

 

 
(Fiada n.º 101) 

 

x

z

y

 
MPa.020máx1 =+σ  MPa-0.86máx3 =−σ  

 
 
 

 
 

 
(Fiada n.º 304) 

 

x

z

y

 MPa0.09máx1 =+σ  MPa-0.60máx3 =−σ  
 
 

  

 
(Fiada n.º 432) 

x

z

y

 MPa0.10máx1 =+σ  MPa-0.44máx3 =−σ  

 
 
 

 

 

 
(Fiada n.º 403) 

 

x

z

y

 MPa0.20máx1 =+σ  MPa-0.84máx3 =−σ  

 
 
 
 

 

 

 
(Fiada n.º 201) 

 

x

z

y

 

MPa0.08máx1 =+σ  MPa-1.20máx3 =−σ  
y x

z

y x

z

y x

z

y x

z

y x

z
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A partir do Quadro 5.9 é possível visualizar alguns aspectos particulares do comportamento 

não-linear do arco e estabelecer uma comparação dos resultados com a análise linear (Quadro 5.5). 

Verifica-se também nos resultados da análise não-linear (Quadro 5.9), que as tensões principais 

máximas de compressão são mais gravosas na parte norte do que na parte sul do arco, sendo 

a orientação das máximas tensões de compressão idêntica à observada, no Quadro 5.5, para a 

análise linear. 

Como referido anteriormente, constata-se que os valores máximos da tensão de compressão, 

obtidos na análise não-linear, que ocorrem nas fiadas da base do arco, são menores que os obtidos 

na análise linear. No entanto, na zona de fecho do arco verifica-se, como de resto é de esperar da 

análise não-linear, agravamento das tensões de compressão (ver fiada 432). O agravamento das 

tensões nesta zona do arco (caracterizada essencialmente por esforços de flexão) evidencia a 

incursão no comportamento não-linear, correspondendo tal aumento nas tensões máximas de 

compressão a uma redistribuição das tensões. 

De facto, quando o comportamento não linear é activado e nas juntas se atinge a resistência à 

tracção máxima (que no modelo considerado corresponde a zero), ocorre cedência por tracção e a 

tensão normal na junta anula-se. Assim, quando a deformação na junta é de abertura, verifica-se 

perda de contacto da interface e, consequentemente, a correspondente tensão nos blocos também se 

anula. Por sua vez a redução da superfície de contacto na interface ao nível das fibras superiores 

acarreta aumento das tensões de compressão. Comparando a evolução patente no traçado dos 

vectores tensão principal máxima na fiada 432 nos Quadros 5.5 e 5.9 verifica-se o comportamento 

anteriormente descrito. 

No que se refere às tensões instaladas nas juntas entre os blocos dos arcos 5 e 6 ilustra-se nas 

Figuras 5.25 e 5.26 as distribuições das tensões normais e tangenciais. As correspondentes 

deformações normais para esses arcos encontram-se também nas Figuras 5.27 e 5.28. 

 

  
a) b) 

Figura 5.25: Tensões nas juntas entre os blocos do arco 5 (Envolvente do cálculo não-linear, 
intensidade 1.0): a) Tensões normais. b) Tensões tangenciais. 

N S 

MPa 1.01-t máxn =−  MPa 40.0t máxs =



Análise do comportamento estrutural da ponte 

5.27 

 

  
a) b) 

Figura 5.26: Tensões nas juntas entre os blocos do arco 6 (Envolvente do cálculo não-linear, 
intensidade 1.0): a) Tensões normais. b) Tensões tangenciais.  

 

 
 

 

a) b) 
Figura 5.27: Componente normal das deformações nas juntas entre os blocos do arco 5 (Envolvente 

do cálculo não-linear, intensidade 1.0): a) abertura e b) fecho das juntas.  

 

  
a) b) 

Figura 5.28: Componente normal das deformações nas juntas entre os blocos do arco 6 
(Envolvente do cálculo não-linear, intensidade 1.0): a) abertura e b) fecho das juntas. 

No que se refere às deformações nas juntas entre os arco 5 e o enchimento, os valores 
extremos da componente normal são: mm630.0máx =

+δ  e mm 0.135-máx =
−δ  e, na zona do arco 6, 

N S 

N S 

MPa0.88-t máxn =−  MPa40.0t máxs =

N S 

mm0.170máx =
+δ  mm70.22-máx =

−δ

mm930.0máx =
+δ mm-0.198máx =

−δ
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mm240.0máx =
+δ  e mm50.07-máx =

−δ . Os correspondentes valores máximos das tensões normais 

e tangenciais nas juntas entre esses os arcos e os respectivos enchimento são apresentados nos 
Quadros 5.10 e 5.11. 

Para facilitar a análise dos resultados relativos à abertura das juntas, na representação da 

malha destes elementos, foram separados os elementos de junta longitudinais (orientados no plano 

longitudinal da ponte - direcção x) dos transversais (orientados no plano perpendicular ao 

desenvolvimento da ponte - direcção y), e foram ainda representados isoladamente os elementos 

das juntas longitudinais das primeiras fiadas de montante e de jusante. Assim, os valores máximos 

da deformação normal das juntas longitudinais no arco 5 variam entre mm061.0máx =
+δ  e 

mm007.0máx −=−δ  e nas juntas transversais entre mm170.0máx =
+δ  e mm226.0máx −=−δ . Nas 

primeiras fiadas (montante e jusante) de juntas longitudinais, a deformação normal varia entre 

mm060.0máx =
+δ  e mm007.0máx −=−δ . Verifica-se, portanto, que os valores máximos ocorrem 

nas juntas transversais, sendo significativa a diferença entre os valores da abertura nas juntas 

transversais e longitudinais do arco 5 (ver também Figura 5.27, através da escala de cores usada). 

No arco 6, tal como se pode visualizar na Figura 5.28, esta diferença não é tão acentuada. De facto, 

o tipo de aparelho da alvenaria nos dois arcos é diferente, sendo que no arco 5 existem algumas 

aduelas com comprimento igual à largura do arco o que não acontece no arco 6. Para ilustrar as 

diferenças apontadas apresenta-se na Figura 5.29 os esquemas representativos do tipo de alvenaria 

existente no arco 5 e 6 e indicam-se as componentes genéricas σ1 e σ3 do estado de tensão.  

Juntas Longitudinais

Juntas Transversais

σ3

3σ

σ1 σ1σ1

3σ

σ3

1σ

y

z

x  
                        a) b) 

Figura 5.29: Esquematização da tipologia da alvenaria do a) Arco 5 e b) Arco 6 e componentes 
genéricas σ1 e σ3 do tensão. 

A distribuição dos valores máximos da abertura de junta consoante o seu tipo parece estar de 

acordo com a tipologia do aparelho das pedras nos dois arcos. De facto, a forma e distribuição dos 

blocos das pedras tem influência no comportamento dos arcos, uma vez que a rigidez tangencial 

mobilizada nas juntas transversais, da alvenaria do arco 5 (Figura 5.29-a) proporciona um melhor 
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funcionamento que conduz a menor abertura das juntas longitudinais. Resulta então que este efeito 

local do comportamento da alvenaria vem efectivamente traduzido pelo modelo utilizado. 

Nos Quadros 5.10 e 5.11 encontram-se resumidos, para os arcos 5 e  6, respectivamente, os 
resultados do cálculo linear sob acção do peso próprio e também sob acção conjunta do peso 
próprio e do tráfego (para intensidade 1.0), assim como da análise não-linear parcial para as 
intensidades consideradas neste estudo. São incluídos os valores máximos das tensões de 
compressão e tracção nos blocos dos arcos, os valores máximos das tensões normais e tangenciais 
nas juntas e os deslocamentos máximos. A partir destes é possível avaliar a evolução das grandezas 
em análise em função da intensidade crescente. Para melhor visualização da evolução do 
comportamento linear apresenta-se na Figura 5.30 os gráficos correspondentes às grandezas 
referidas. 

Quadro 5.10: Comparação de resultados das análises lineares e não-lineares para intensidades 
crescentes no arco 5 

Acções: Peso Próprio Peso Próprio. Cargas Rolantes. Carga Distribuída 

Tipo de análise: Cálculo 
Linear 

Cálculo 
Linear Cálculo Não Linear 

Intensidade: 1.0 1.0 1.0 1.5 2.0 2.5 

σ1
+ 0.183 0.230 0.193 0.208 0.222 0.236 

(ba) 
σ3

- -1.451 -1.668 -1.202 -1.276 -1.351 -1.426 

σ1
+ 0.276 0.356 0.215 0.237 0.261 0.284 

Tensão nos 
Blocos (MPa) 

(as) 
σ3

- -1.002 -1.182 -1.018 -1.096 -1.175 -1.253 

tn+ 0.087 0.232 (*) 

tn- -0.980 -1.156 -1.010 -1.088 -1.165 -1.243 (j1) 

ts
+ 0.025 0.029 0.040 0.050 0.061 0.070 

tn+ 0.332 0.527 0.143 0.178 0.213 0.243 

tn- -0.598 -0.696 -0.539 -0.584 -0.631 -0.681 

Tensão nas 
Juntas (MPa) 

(j2) 

ts
+ 1.015 1.149 0.212 0.214 0.216 0.217 

dx 0.290 -0.293 -1.033 -1.237 -1.441 -1.647 

dy 0.393 -0.194 -0.411 -0.436 -0.462 -0.487 Deslocamento 
(mm) (t) 

dz -4.240 -5.690 -7.525 -8.525 -9.522 -10.519 

δ+ 0.014 0.037 0.170 0.230 0.286 0.342 
(j1) 

δ - -0.157 -0.185 -0.227 -0.244 -0.261 -0.279 

δ + 0.012 0.019 0.036 0.045 0.053 0.061 
Deformação das 

Juntas (mm) 
(j2) 

δ - -0.021 -0.025 -0.135 -0.146 -0.158 -0.170 
(ba)-base dos arcos; (as)-zona superior dos arcos; (j1)-juntas entre os blocos dos arcos; (j2)-juntas entre os blocos e o 

enchimento; (t)-malha total do arco. (*) Valores não disponíveis na análise não-linear. 
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Quadro 5.11: Comparação de resultados das análises lineares e não-lineares para intensidades 
crescentes no arco 6 

Acções: Peso Próprio Peso Próprio. Cargas Rolantes. Carga Distribuída 

Tipo de análise: Cálculo 
Linear 

Cálculo 
Linear Cálculo Não Linear 

Intensidade: 1.0 1.0 1.0 1.5 2.0 2.5 

σ1
+ 0.136 0.182 0.101 0.106 0.112 0.121 

(ba) 
σ3

- -1.340 -1.523 -1.121 -1.205 -1.285 -1.363 

σ1
+ 0.284 0.318 0.156 0.164 0.172 0.180 

Tensão nos 
Blocos (MPa) 

(as) 
σ3

- -0.739 -0.859 -0.760 -0.810 -0.861 -0.911 

tn+ 0.078 0.088 (*) 

tn- -0.980 -1.036 -0.881 -0.927 -0.974 -1.020 (j1) 

ts
+ 0.021 0.027 0.036 0.039 0.043 0.046 

tn+ 0.361 0.427 0.142 0.160 0.178 0.197 

tn- -0.769 -0.855 -0.448 -0.482 -0.515 -0.549 

Tensão nas 
Juntas (MPa) 

(j2) 

ts
+ 0.907 1.007 0.212 0.213 0.214 0.215 

dx -0.202 -0.288 -0.357 -0.460 -0.565 -0.670 

dy -0.296 -0.345 -0.408 -0.437 -0.466 -0.495 Deslocamento 
(mm) (t) 

dz -2.150 -2.885 -3.587 -4.056 -4.527 -4.998 

δ+ 0.012 0.014 0.093 0.135 0.188 0.230 
(j1) 

δ - -0.151 -0.166 -0.198 -0.208 -0.218 -0.229 

δ + 0.013 0.015 0.024 0.027 0.030 0.033 
Deformação das 

Juntas (mm) 
(j2) 

δ - -0.027 -0.031 -0.075 -0.080 -0.086 -0.091 
(ba)-base dos arcos; (as)-zona superior dos arcos; (j1)-juntas entre os blocos dos arcos; (j2)-juntas entre os blocos e o 

enchimento; (t)-malha total do arco. (*) Valores não disponíveis na análise não-linear. 
 

Tal como referido anteriormente no contexto da análise da estrutura sob acção do peso 

próprio, verificou-se que, os valores máximos quer da tensão de compressão quer da tensão de 

tracção, obtidos nos blocos dos arcos, são compatíveis, respectivamente, com as resistências à 

compressão e à tracção da pedra determinadas nos ensaios laboratoriais. 

Incluindo os efeitos da acção do tráfego rodoviário (cargas rolantes e sobrecarga 

uniformemente distribuída) e comparando estes resultados com os anteriores (que nos 

Quadros 5.10 e 5.11 se apresentam, respectivamente, na segunda e primeira coluna) constata-se que 

o acréscimo dos efeitos nos blocos não são significativos, verificando-se ainda que as tensões 

máximas de tracção e compressão continuam a ser compatíveis com a resistência da pedra. No que 

se refere aos elementos de junta entre os blocos dos arcos (referidos nos Quadros 5.10 e 5.11 por 

j1), os acréscimos registados nas tensões de tracção são mais expressivos; contudo não apontam 

para valores elevados da abertura das juntas, mesmo no contexto da análise em que se considera o 
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comportamento não-linear das interfaces. De facto, nos resultados do cálculo não-linear confirma-

se que a abertura destas juntas não ultrapassa 0.17 mm (para a intensidade 1.0 das acções do 

tráfego). 
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Figura 5.30: Evolução dos resultados com as intensidades crescentes das acções do tráfego. 
a) Tensões principais nos blocos. b) Deslocamentos máximos. c) Tensões nas juntas. 

d) Deformações das juntas. 

Conforme já mencionado, um dos objectivos deste estudo consiste em avaliar em que medida 

as acções do tráfego rodoviário estão relacionadas com a fendilhação longitudinal observada in situ 

no intradorso dos arcos. No entanto, os resultados da análise não-linear mostram que aquelas 

acções não deverão ser responsáveis pelas anomalias detectadas. De facto, comparando os valores 

obtidos para a abertura das juntas, que são inferiores a 0.345 mm (mesmo para um coeficiente de 

majoração das acções de tráfego igual a 2.5), com os verificados no intradorso dos arcos, que 

chegam a atingir cerca de 20 mm, não se pode concluir que as acções consideradas sejam a causa 

principal dos danos observados. 

Assim, contrariamente ao que inicialmente se previa neste estudo, não deverá ser analisada ou 

proposta nenhuma solução de reforço dos arcos, já que a resposta da estrutura indicia bom 
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comportamento e adequada margem de segurança da estrutura face às acções até agora 

consideradas. 

Todavia, é necessário atender a que o modelo utilizado pode não ser capaz de traduzir 

completamente a situação verificada no local. De facto, existem alguns fenómenos que não estão 

incluídos no modelo utilizado e que podem condicionar os resultados obtidos, entre os quais se 

destacam como os mais importantes os aspectos relacionadas com 

 a amplificação dinâmica devido à rugosidade do pavimento; 

 a degradação das ligações entre blocos devido à actuação de cargas cíclicas; 

 o comportamento pós-pico em tracção e corte (curvas de amolecimento) das juntas; 

 a não linearidade do comportamento do material de enchimento; 

 a não linearidade do comportamento dos blocos em tracção; 

 a interacção entre o solo e a estrutura. 

Neste contexto, poderá ser necessário modificar e adaptar o modelo de comportamento 

utilizado para poder garantir se as cargas do tráfego estão ou não a afectar o comportamento local 

dos arcos. 

Por outro lado, da evolução dos resultados da análise não-linear com o aumento da 

intensidade da acção (gráficos da Figura 5.30) observam-se relações praticamente lineares 

confirmando-se que as incursões no domínio não-linear não são acentuadas. De resto, este aspecto 

tornou-se bem patente pela ocorrência de reduzidos valores das deformações inelásticas das juntas 

(abertura e fecho) que constituem parâmetros determinantes do comportamento não linear da 

estrutura. 

De facto, na ponte existe um comportamento mais influenciado pela abertura / fecho do que 

por escorregamento da junta, e no modelo utilizado, a não-linearidade é essencialmente devida ao 

comportamento por corte nas juntas, sendo que este aspecto justifica em certa medida a reduzida 

não-linearidade captada no modelo. 

É igualmente importante sublinhar o facto de terem sido utilizadas propriedades que 

caracterizam o comportamento das juntas (como sejam a rigidez normal e tangencial e a evolução 

do escorregamento da junta com a tensão tangencial mobilizada) a partir de ensaios realizados para 

caracterização das juntas do Mosteiro da Igreja da Serra do Pilar (LNEC, 2000). Tais características 

poderão eventualmente não ser adequadas ao caso da ponte da Lagoncinha, pelo que será 

conveniente melhorar a caracterização das juntas entre blocos desta estrutura. 
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5.3.3 –Análise linear global versus análise não-linear parcial. Comparação de 

resultados 

Nos gráficos das Figuras 5.31 a 5.33 apresentam-se as evoluções temporais dos resultados 

obtidos nas duas análises, pretendendo-se deste modo comparar as diferenças em termos de 

evolução do deslocamento máximo, tensão principal máxima e mínima no arco 5.  
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Figura 5.31: Evolução do deslocamento vertical máximo com a passagem do veículo. 
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Figura 5.32: Evolução da tensão principal máxima nos blocos com a passagem do veículo. 
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Figura 5.33: Evolução tensão principal mínima nos blocos com a passagem do veículo. 
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A Figura 5.34 pretende realçar a evolução entre as duas análises efectuadas, representando-se  

para tal os valores máximos obtidos para as tensões nos blocos e nas juntas e para o deslocamento 

máximo, considerando a intensidade 1.0 da acção do tráfego. 
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Figura 5.34: Evolução dos resultados obtidos no arco 5 na análise linear total e na análise 
não-linear. a) Tensões nos blocos. b)  Tensões nas juntas. c) Deslocamentos máximos. 

No que se refere às diferenças entre os resultados obtidos na análise linear e na análise 

não-linear (para a intensidade 1.0) nos arcos 5 e 6 verifica-se, como seria de esperar, um 

agravamento nos valores que caracterizam os deslocamentos (vertical, transversal e longitudinal) 

globais e as deformações das juntas (deformação normal e tangencial). Nas tensões das juntas, 

verifica-se um agravamento da componente tangencial quando se considera comportamento 

não-linear, enquanto que a componente normal se reduz para zero por força do modelo utilizado em 

que se considerou resistência à tracção nula nas juntas. Por fim para os blocos verifica-se uma 

diminuição sistemática dos valores das tensões de compressão e de tracção em praticamente todo o 

arco excepto na zona de fecho onde ocorre agravamento daquelas tensões.  

Em relação às tensões de compressão nos blocos, obtidas em regime linear, era de esperar que 

fossem inferiores às que se obtiveram na análise não-linear. Mas, de facto, sucede o inverso, 

verificando-se que tal deverá ser motivado por uma redistribuição de tensões dos elementos do 

enchimento directamente para as fundações. Esta redistribuição é consentânea com o facto de se 

verificarem deformações consideráveis (abertura e escorregamento) nas juntas entre o arco e o 

enchimento, não sendo por isso assegurada a transferência das tensões para os arcos. Refira-se que, 

para contrariar este efeito numérico do destacamento entre os arcos e o enchimento, foi considerada 

no modelo destes elementos uma resistência à tracção muito elevada. Esta opção justifica-se 

porque, não considerar esta junta implica perturbações ao nível do comportamento da interface 

entre os blocos do arco que impediriam a sua abertura e fecho (Almeida, 2000). 
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5.4 – ASSENTAMENTO DO APOIO NORTE DO ARCO 6 

Durante a inspecção visual e avaliação preliminar do estado da ponte (capítulo 2) foi também 

detectada outra anomalia referente à deformação acentuada na parte norte do arco 6, 

presumivelmente relacionada com a descompressão do mesmo. Este efeito poderá ter sido 

motivado pela ocorrência de assentamentos do apoio norte daquele arco, eventualmente causado 

pela instalação de uma rede de drenagem naquela zona do leito do rio. 

Neste contexto, e com o intuito de avaliar os efeitos desta acção no comportamento local do 

arco 6, a subestrutura a ele associada foi de novo calculada considerando a actuação de um 

assentamento diferencial do seu apoio norte em conjunto com as restantes acções anteriormente 

definidas. 

Assim, nos parágrafos seguintes são apresentados os resultados obtidos do cálculo linear e do 

cálculo não-linear considerando o comportamento das juntas cujo modelo foi já descrito e utilizado, 

e recorrendo de novo à metodologia simplificada (apresentada na secção 5.3), adicionando agora ao 

vector solicitação a parcela correspondente aos efeitos do assentamento de apoio. Para as acções do 

peso próprio, cargas rolantes e sobrecarga uniformemente distribuída, foi considerada intensidade 

unitária e para o assentamento foram considerados coeficientes de majoração correspondentes aos 

seguintes valores do assentamento: 10 mm, 15 mm, 20 mm e 25 mm. 

Começando por apresentar e discutir os resultados da análise linear total ilustra-se, na 

Figura 5.35, a deformada do arco 6 para um assentamento de 10.0 mm. Os valores máximos que 

caracterizam a deformada apresentada são os seguintes: deslocamento longitudinal = 2.355 mm, 

deslocamento transversal  = 0.523 mm e deslocamento vertical = 10.00 mm. 

 

 
Figura 5.35: Deformada do arco 6 (cálculo linear com um assentamento de 10 mm). 

Factor de amplificação da deformada = 50. 

Na Figura 5.36 apresenta-se a distribuição das tensões máximas de tracção e compressão nos 

blocos de arco 6 para o conjunto de acções considerado no cálculo linear. 

S     N
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a) b) 

Figura 5.36: Distribuição dos valores máximos das tensões no arco 6 (Cálculo linear com um 
assentamento de 10 mm). a) Tensões de tracção. b) Tensões de compressão.  

A distribuição dos valores máximos das tensões nas juntas entre os blocos é ilustrada na 

Figura 5.37, sendo a máxima tensão normal de tracção MPa2.223t máxn =+ , a de compressão 

MPa1.153-t máxn =−  e a tangencial MPa0.118t máxs = . Dado existirem poucas diferenças entre a 

distribuição das máximas e mínimas tensões normais optou-se por apresentar apenas a distribuição 

os valores máximos. 

 

  
a) b) 

Figura 5.37: Tensões máximas nas juntas obtidas no cálculo linear total adicionando os efeitos de 
um assentamento diferencial de 10.0 mm. a) Tensões normais de tracção. b) Tensões tangenciais. 

No Quadro 5.12 são apresentados os resultados da análise em termos de tensões nos blocos, 

deslocamentos máximos no arco e de tensões e deformações nas juntas. Incluem-se os resultados 

obtidos na análise linear global com e sem assentamento, assim como os do cálculo não-linear para 

assentamentos crescentes. Finalmente, nos gráficos da Figura 5.38 ilustra-se a evolução das 

referidas grandezas.  
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Quadro 5.12: Comparação de resultados da análise do arco 6 considerando a existência de um 
assentamento do apoio norte. 

Acções: Peso Próprio. Cargas Rolantes. Carga Distribuída. Assentamento 

Tipo de análise: Cálculo 
Linear 

Cálculo 
Linear Cálculo Não Linear 

assentamento mm: 10 0.0 0 10 15 25 

σ1
+ 4.229 0.182 0.101 0.104 0.148 0.119 

(ba) 
σ3

- -1.834 -1.523 -1.121 -1.396 -1.706 -1.428 

σ1
+ 2.281 0.356 0.156 0.154 0.281 0.332 

Tensão nos 
Blocos (MPa) 

(as) 
σ3

- -1.266 -0.859 -0.760 -1.026 -1.548 -1.869 

tn+ 2.230 0.088 (*) 

tn- -1.153 -1.036 -0.881 -1.135 -1.403 -1.543 (j1) 

ts
+ 0.118 0.027 0.036 0.043 0.054 0.059 

tn+ 2.122 0.427 0.142 0.161 0.182 0.223 

tn- 2.090 -0.855 -0.448 -0.528 -0.581 -0.689 

Tensão nas 
Juntas (MPa) 

(j2) 

ts
+ 1.663 1.007 0.212 0.217 0.219 0.224 

dx -2.355 -0.288 -0.357 3.620 7.358 9.265 

dy -0.523 -0.345 -0.408 -0.416 -0.441 -0.461 Deslocamento 
(mm) (t) 

dz -10.00 -2.885 -3.587 -10.00 -20.00 -25.00 

δ+ 0.357 0.014 0.093 0.112 0.122 0.216 Deformação das 
Juntas (mm) (j1) 

δ - -0.185 -0.116 -0.198 -0.255 -0.315 -0.346 

δ + 0.076 0.015 0.024 0.027 0.030 0.037 
 (j2) 

δ - -0.075 -0.031 -0.075 -0.088 -0.097 -0.115 
(ba)-base dos arcos; (as)-zona superior dos arcos; (j1)-juntas entre os blocos dos arcos; (j2)-juntas entre os blocos e o 

enchimento; (t)-malha total do arco. (*) Valores não disponíveis na análise não-linear. 
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c) d) 
Figura 5.38: Evolução dos resultados do cálculo não-linear para valores crescentes do assentamento 

de apoio no arco 6. a) Tensões principais nos blocos. b) Deslocamentos máximos. c) Tensões 
máximas nas juntas. d) Deformações normais das juntas 

Dos resultados obtidos verifica-se um agravamento das tensões nos blocos (ver Figura 5.38-a) 

sendo a distribuição dessas tensões ilustrada nas Figuras 5.39 e 5.40 onde se observa que as 

máximas tensões de compressão ocorrem na base do lado sul do arco 6 e as máximas tensões de 

tracção aparecem na zona superior do arco e na sua base do lado sul. A distribuição de tensões 

ilustrada evidencia os efeitos do assentamento de apoio e está de acordo com a deformada 

observada no arco (ver Figura 5.43). Verifica-se também que nos blocos da zona norte surgem 

menores tensões de compressão, em consonância com a descompressão motivada pelo 

assentamento diferencial. 
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a) b) 

Figura 5.39: Tensões de compressão no blocos do arco 6 obtidas com base na análise não-linear 
considerando valores do assentamento diferencial do apoio Norte iguais a: a) 10 mm. b) 25 mm. 

  
a) b) 

Figura 5.40: Tensões de tracção no blocos do arco 6 obtidas com base na análise não-linear 
considerando valores do assentamento diferencial do apoio Norte iguais a: a) 10 mm. b) 25 mm. 

No que se refere à abertura das juntas o efeito de um assentamento de 10 mm traduz-se num 

agravamento acima de uma ordem de grandeza e, para um assentamento de 25 mm, a abertura das 

juntas aumenta duas vezes em relação à anterior (salienta-se assim a sensibilidade deste tipo de 

estruturas a assentamentos diferenciais dos apoios que na Figura 5.38-d também evidencia). A 

distribuição dos valores máximos da abertura das juntas entre os blocos dos arcos para o 

assentamento de 10 mm pode observar-se na Figura 5.41-a), e para o assentamento de 25 mm na 

Figura 5.41-b).  
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a) b) 

Figura 5.41: Abertura das juntas entre os blocos do arco 6 obtidas com base na análise não-linear 
considerando valores do assentamento no apoio Norte iguais a: a) 10 mm. b) 25 mm. 

  
a) b) 

Figura 5.42: Tensões normais de compressão das juntas entre os blocos do arco 6 obtidas com base 
na análise não-linear considerando o assentamento a) 10 mm. b) 25 mm. 

Nas Figura 5.42-a) e b) ilustra-se a distribuição de tensões normais de compressão das juntas 

entre os blocos do arco 6 obtidas com base na análise não-linear considerando valores do 

assentamento diferencial do apoio norte igual a: 10 mm e 25 mm, respectivamente. Constata-se que 

na base da zona sul ocorre um agravamento das compressões, enquanto que na zona norte se 

verifica descompressão, resultando assim em menores valores do fecho das juntas. 

Por fim, comparam-se as configurações deformadas do arco, obtidas com e sem assentamento 

diferencial (Figuras 5.43-a e 5.43-b, respectivamente), com a deformada observada no local 

(Figura 5.43-c), verificando-se melhor concordância desta com a deformada em que se considera o 

assentamento. De facto, quando se inclui o assentamento do apoio na análise, os deslocamentos da 

½ esquadra norte são maiores que os da parte sul evidenciando a situação encontrada no local, o 

que contrasta com a deformada que se obtém quando o assentamento não é considerado e que se 

traduz por um movimento descendente semelhante nas duas metades do arco. 
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Subestrutura da zona do arco 6 

  

Arco 6 
a) b) 

 
c) 

Figura 5.43: Comparação entre a deformada observada no local e a calculada. a) Análise não-linear 
sem assentamento diferencial. b) Análise não-linear com assentamento diferencial de 10 mm. 

c) Deformada do arco 6 observada no local. 

Os resultados desta análise evidenciam uma franca concordância com os dados recolhidos na 

inspecção visual e que apontaram para a necessidade de se averiguar a eventual ocorrência de 

assentamentos do apoio norte da ponte motivados por lavagem de fundações originada pelas 

alterações do escoamento das águas do rio nesse encontro da ponte. 
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5.5 – CONCLUSÕES 

No presente capítulo, apresentou-se a metodologia utilizada para caracterizar o 

comportamento estrutural da ponte da Lagoncinha sob a acção do tráfego rodoviário e de 

assentamentos de apoio. 

A análise numérica baseou-se no método dos elementos finitos e foi desenvolvida em duas 

fases. Na primeira foi realizada uma análise global em regime linear considerando a acção do peso 

próprio, do tráfego rodoviário e de assentamentos de apoio no arco 6. A estratégia de modelação da 

acção do tráfego rodoviário, foi implementada em CAST3M e baseou-se na aplicação de cargas 

rolantes em nós, previamente definidos na malha do pavimento, considerando o veículo tipo 

definido no RSA para em pontes de classe II, em associação com as acções distribuídas no 

tabuleiro. 

Numa fase posterior foi realizada uma análise mais detalhada da zona dos arcos 5 e 6, 

considerando comportamento não-linear nas juntas à custa da abertura/fecho e escorregamento das 

interfaces de modo a traduzir os efeitos locais observados. Os resultados obtidos em termos de 

deslocamentos, tensões e deformações permitiram averiguar sobre as condições de segurança da 

ponte, tendo sido consideradas diferentes intensidades para as acções do tráfego e diferentes 

valores do assentamento diferencial do apoio extremo do arco 6. 

Com base nos resultados obtidos verificou-se que os valores máximos das tensões de 

compressão e de tracção nos blocos são compatíveis com a resistência da pedra.  

Através da evolução dos resultados nas duas fases da análise constatou-se ser pouco 

significativo o agravamento dos efeitos, em termos de tensões nos blocos, produzidos pelas acções 

do tráfego. Nos elementos de junta os acréscimos são mais expressivos, mas ainda assim, apontam 

para valores de abertura das juntas inferiores aos registados no local. 

No que se refere ao efeito do assentamento de apoio no arco 6 constatou-se uma boa 

concordância entre os resultados da análise numérica e a situação detectada durante a inspecção 

visual em termos de distribuição de tensões nos blocos e nas juntas e, em particular, da deformada 

do arco. Evidenciou-se a sensibilidade do modelo a este tipo de acção traduzida na não-linearidade 

exibida no comportamento, nomeadamente, através dos valores da abertura das juntas entre os 

blocos; no entanto, estes valores são ainda menores que os verificados in situ naquele arco. 

Face à diferença entre os resultados que eram esperados em termos de abertura das juntas e os 

obtidos na análise, foram discutidas as simplificações consideradas no modelo e que, 

eventualmente, podem condicionar a evolução do comportamento não-linear dos arcos. 
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Por fim, concluiu-se, no que se refere aos efeitos do tráfego, que estas acções não se afiguram 

responsáveis pela abertura das juntas observada no local e que a estabilidade estrutural parece estar 

garantida com boa margem de segurança. No que se refere à descompressão observada no arco 6 

concluiu-se ser necessário averiguar a eventual ocorrência de assentamentos do apoio norte da 

ponte, motivados por lavagem de fundações decorrente de alterações do escoamento das águas do 

rio nesse encontro da ponte. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

6.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na sequência da exposição detalhada do trabalho que consta dos capítulos anteriores, apresen-

tam-se neste ponto as principais conclusões que dele foi possível extrair. 

A inspecção visual sistemática dos elementos estruturais da ponte da Lagoncinha e a pesquisa 

sobre a evolução da estrutura ao longo do tempo permitiu proceder a uma avaliação preliminar so-

bre o estado actual deste monumento histórico e destacar a existência de uma série de anomalias 

generalizadas, essencialmente relacionadas com deficiente manutenção e com a degradação do ma-

terial granítico. Adicionalmente foram registadas duas situações de anomalias localizadas, uma de-

las relativa à fendilhação visível no intradorso dos arcos e a outra evidenciada pela descompressão 

do último arco norte. Estas duas anomalias, em particular, determinaram a realização dos estudos 

mais detalhados que constituíram um dos objectivos deste trabalho. Na sequência desta inspecção 

preliminar foi elaborado um relatório de inspecção no qual se recomendaram medidas de reparação 

e prevenção para os danos registados. 

O recurso à técnica da fotogrametria para a caracterização geométrica da estrutura mostrou-se 

eficaz no caso em estudo na medida em que permitiu substituir a adopção de processos topográfi-

cos convencionais para o levantamento do aparelho das pedras visível no intradorso dos arcos. 

Além disso, possibilitou uma discretização realista dos blocos de pedra dos arcos no modelo numé-

rico, através da utilização de elementos finitos volumétricos convenientemente individualizados 

por forma a considerar elementos de junta entre eles. Todavia, foram ainda necessárias algumas 
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medições complementares de diversos pontos da ponte, usando técnicas convencionais, para com-

plementar e validar o levantamento geométrico obtido pela fotogrametria. 

A estratégia utilizada para caracterizar as propriedades dos materiais baseou-se na consulta de 

dados de outros estudos similares, na extracção de carotes para realização de ensaios laboratoriais e 

para observação directa da amostra e do interior do furo e finalmente, numa companha de ensaios 

dinâmicos in situ. Um longo e vasto processo de tentativas foi então encadeado com o intuito de 

calibrar os valores a adoptar para os parâmetros físicos e mecânicos dos materiais, tendo por base 

os resultados dos ensaios dinâmicos de vibração ambiental mediante a comparação dos valores das 

frequências naturais obtidas por via experimental e numérica. 

A realização de ensaios de vibração ambiental e os resultados daí obtidos constituiu uma etapa 

fundamental para a caracterização mecânica da estrutura, na medida em que, utilizando procedi-

mentos de ensaio relativamente simples  e que não causam interferências no comportamento nem 

no funcionamento da ponte se obtêm resultados que fornecem muita informação sobre a estrutura, 

em particular sobre as suas características de rigidez. O tratamento dos resultados dos ensaios di-

nâmicos, no que se refere à estimativa das frequências próprias de vibração, e à indicação das zonas 

e direcções de menor rigidez da ponte, foi conseguido com relativa facilidade mediante a utilização 

de programas comerciais, vocacionados para processamento de sinal e análise modal. No entanto, a 

etapa correspondente à caracterização completa dos modos de vibração revelou-se mais exigente. 

Na fase seguinte deste estudo procedeu-se à modelação numérica da ponte utilizando todos os 

resultados obtidos por meio de ensaios in situ e em laboratório. Com base nas informações obtidas 

na inspecção visual, foi então efectuada a calibração do modelo numérico estrutural segundo os 

critérios anteriormente referidos, isto é, a análise e comparação de frequências naturais medidas e 

calculadas. 

Nas análises realizadas foi considerada a actuação das acções do tráfego sobre o tabuleiro da 

ponte e de assentamentos no apoio extremo do primeiro arco do lado norte. Face a estas solicita-

ções, foram calculadas as deformações e tensões normais e tangenciais as juntas, avaliadas as ten-

sões principais nos blocos de pedra e estimadas as deformações globais da ponte. A análise foi des-

envolvida em duas fases, afim de diminuir o grau se complexidade do modelo sem comprometer a 

premissa de se considerar o comportamento não-linear material em zonal onde tal seja importante. 

Na primeira fase foi realizada uma análise global em regime linear; na segunda fase foram selecci-

onadas as subestruturas das zonas onde se pretendeu maior detalhe na resposta às acções referidas, 

tendo-se então considerado no modelo a não-linearidade decorrente da abertura / fecho e escorre-

gamento das juntas entre blocos de tais zonas. 
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Por fim, foram discutidos e comparados os parâmetros da resposta da estrutura para as várias 

fases da análise, começando pelos resultados do peso próprio e seguindo-se a resposta linear e (de-

pois) não-linear para as acções do tráfego e de assentamentos. 

Dos resultados da análise linear, para a acção do peso próprio, constatou-se que os valores 

máximos da tensão de compressão e da tensão de tracção obtidos nos blocos dos arcos, são compa-

tíveis, respectivamente, com as resistências à compressão e à tracção da pedra determinadas nos 

ensaios laboratoriais. 

Incluindo os efeitos da acção do tráfego rodoviário (cargas rolantes e sobrecarga uniforme-

mente distribuída) e comparando estes resultados (ainda da análise linear) com os devidos ao peso 

próprio, constata-se que o acréscimo das tensões nos blocos não são significativos, verificando-se 

que as tensões máximas de tracção e compressão continuam a ser compatíveis com a resistência da 

pedra. No que se refere aos elementos de junta entre os blocos dos arcos, os acréscimos registados 

nas tensões de tracção são mais expressivos; contudo não apontam para valores elevados da abertu-

ra das juntas, mesmo quando se considera o comportamento não-linear das interfaces. 

No contexto dos resultados obtidos da análise não-linear, constatou-se que os valores máxi-

mos da tensão de compressão, na base dos arcos, são menores que os obtidos da análise linear. Este 

fenómeno deverá ser motivado por uma redistribuição de tensões dos elementos dos enchimentos 

directamente para as fundações, e que é consentânea com o facto de se verificarem deformações 

consideráveis (abertura e escorregamento) nas juntas entre os arcos e os enchimentos, não sendo 

por isso assegurada a transferência das tensões para os blocos dos arcos. 

No entanto, na zona de fecho do arco verifica-se, agravamento das tensões de compressão, 

evidenciando que nesta zona (essencialmente caracterizada por esforços de flexão) se mobiliza de 

forma acrescida o comportamento não-linear das juntas. Em conformidade, constata-se ainda um 

aumento dos deslocamentos globais (vertical, transversal e longitudinal) e das deformações das 

juntas (deformação normal e tangencial). Também nas tensões das juntas, ocorre agravamento da 

componente tangencial quando se considera comportamento não-linear, enquanto que a componen-

te normal se anula em virtude do modelo adoptado com resistência nula à tracção nas juntas. 

Quanto aos valores máximos de deformação normal das juntas verificou-se serem bastante re-

duzidos, ocorrendo nas juntas transversais, sendo que a diferença entre a abertura máxima nas jun-

tas transversais e longitudinais é mais pronunciada no arco 5 (considerado o arco mais flexível em 

estudo). 
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Tendo-se detectado outra anomalia referente à deformação acentuada na parte norte do arco 6, 

a subestrutura associada a este arco foi calculada considerando a actuação de um assentamento di-

ferencial em conjunto com as restantes acções anteriormente consideradas. 

Dos resultados obtidos verifica-se um agravamento das tensões de tracção e de compressão 

nos blocos cuja distribuição evidencia os efeitos do assentamento de apoio e está de acordo com a 

deformada observada no arco. No entanto, constata-se também que nos blocos da zona norte sur-

gem menores tensões de compressão, em consonância com a descompressão motivada pelo assen-

tamento diferencial. 

No que se refere à abertura das juntas o efeito de um assentamento de 10 mm traduz-se num 

agravamento superior a de uma ordem de grandeza e, para um assentamento de 25 mm, a abertura 

das juntas aumenta duas vezes em relação à anterior, evidenciando assim a sensibilidade deste tipo 

de estruturas a assentamentos diferenciais dos apoios. Ainda assim, a abertura de juntas permanece 

inferior à detectada no local. 

Por fim, através da comparação das configurações deformadas do arco, obtidas com e sem o 

assentamento diferencial, com a deformada observada no local, verificou-se melhor concordância 

entre esta e a deformada em que se considera o assentamento.  

Para as acções consideradas, e nas condições do modelo adoptado, os resultados da análise, 

em particular os reduzidos valores da abertura de juntas entre blocos dos arcos, não sugerem a ne-

cessidade de reforço estrutural da ponte. Pese embora uma concordância qualitativa dos resultados 

numéricos com o observado no local, verifica-se que (em particular) as aberturas de juntas encon-

tradas in situ são substancialmente maiores do que as obtidas das simulações numéricas. Tal facto 

sugere que, algumas simplificações inerentes ao modelo de comportamento estrutural adoptado 

poderão impedir estimativas correctas dos efeitos verificados in situ. 

Dessa simplificações destacam-se as que estão relacionadas com o facto de, no modelo adop-

tado, se considerar não-linearidade do comportamento apenas na interface entre blocos, mantendo 

estes e os enchimentos com comportamento linear elástico. Na realidade, é certamente plausível 

que o material de enchimento possa exibir variações de rigidez que importe ter em conta e que o 

contacto entre este material e a pedra dos arcos necessite de ser modelada de forma mais adequada. 

Também, em certas situações é possível que a não-linearidade do comportamento em tracção dos 

blocos deva ser incluída por forma a atender a eventuais roturas em tracção que se verificam terem 

ocorrido no local. 

Por outro lado, o modelo considerado para as acções do tráfego não contempla os efeitos di-

nâmicos motivados pela irregularidade do pavimento que poderão ser responsáveis por fenómenos 
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de amplificação dinâmica significativa capaz de, entre outros efeitos, provocar a degradação das 

ligações entre blocos de pedra e no próprio material de enchimento. 

Os aspectos supra mencionados estão certamente relacionados com a evolução dos resultados 

da análise não-linear em função do aumento da intensidade da acção de tráfego, na qual se podem 

observar relações praticamente lineares que atestam as reduzidas incursões no domínio não-linear 

(de resto já traduzidos pelos pequenos valores de deformações inelásticas de abertura das juntas). 

Esta situação pode justificar-se porque o comportamento face às acções (verticais) que solicitam a 

ponte vem mais influenciado por abertura / fecho das juntas do que por escorregamento dos mes-

mos. Acontece porém que, para este tipo de estrutura e de solicitações, a não-lineariadeds do mode-

lo de comportamento adoptado é menos sensível à abertura das juntas do que ao escorregamento, 

resultando assim, da conjunção destes dois aspectos, que o comportamento exiba reduzida 

não-linearidade. 

A introdução de apreciáveis assentamentos de apoio vêm no entanto, apresentar maior não li-

nearidade de resultados responsável por agravamentos significativos da abertura das juntas. 

É igualmente importante sublinhar o facto de terem sido utilizadas propriedades que caracteri-

zam o comportamento das juntas (como sejam a rigidez normal e tangencial e a evolução do escor-

regamento da junta com a tensão tangencial mobilizada) a partir de ensaios realizados para caracte-

rização das juntas do Mosteiro da Igreja da Serra do Pilar (LNEC, 2000). Tais propriedades pode-

rão eventualmente não ser as mais adequadas ao caso da ponte da Lagoncinha, pelo que será con-

veniente melhorar a caracterização das juntas entre blocos desta estrutura. 

Os resultados dos estudos efectuados evidenciam concordância com os dados recolhidos na 

inspecção visual e que apontam para a necessidade de se averiguar a eventual ocorrência de assen-

tamentos do apoio norte da ponte motivados por lavagem de fundações decorrente de alterações do 

escoamento das águas do rio nesse encontro da ponte. 

No que se refere aos efeitos do tráfego, a estabilidade estrutural parece estar verificada com 

boa margem de segurança, embora esta conclusão deva ser encarada com reservas em face das já 

referidas limitações da modelação adoptada. 

6.2 – SUGESTÕES PARA FUTURO DESENVOLVIMENTO 

Na sequência do estudo efectuado com o presente trabalho, verifica-se que há ainda uma vasta 

área de trabalho a desenvolver, sendo destacadas nos, parágrafos seguintes, algumas das questões 

mais importantes a abordar em desenvolvimentos futuros. 
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Relativamente à fase de caracterização geométrica salienta-se a necessidade de alguns melho-

ramentos nomeadamente os que se relacionam com a possibilidade de incluir os tímpanos como 

elementos independentes do restante enchimento e também os elementos da fundação que não fo-

ram considerados neste estudo. Além disso aponta-se também a necessidade de incluir o solo de 

fundação para melhor atender aos efeitos dos assentamentos diferenciais. 

Na fase da discretização na malha de elementos finitos refere-se a necessidade de melhorar o 

procedimento, nomeadamente através do aperfeiçoamento do operador de geração de malhas de 

CAST3M, ou mediante o recurso a outros programas de pré-processamento associados à utilização 

do método dos elementos finitos e que possibilitem a transferência de informação para o programa 

CAST3M. 

Ao nível dos modelos de comportamento uma primeira linha de desenvolvimentos deverá 

consistir na possibilidade da introdução de modelos de dano para caracterizar as zonas de enchi-

mentos sobre e entre os arcos. Por outro lado, o modelo de comportamento não-linear das juntas 

deverá traduzir os fenómenos relacionados com a degradação da rigidez das interfaces sob acção de 

cargas cíclicas. 

Outros possíveis desenvolvimentos relacionam-se com o modelo das acções de tráfego, por 

forma a incluir a interacção entre o veículo e a estrutura através da consideração do perfil de irregu-

laridades do pavimento e do comportamento dos veículos mediante a modelação da sua massa e 

suspensão. 

Numa outra linha de desenvolvimentos futuros, julga-se ser da maior importância a recolha de 

uma vasta gama de amostras de materiais deste tipo de estruturas para proceder a ensaios de carac-

terização mecânica e física que possibilitem, a prazo, constituir uma base de dados relativa a tais 

materiais. A análise, e consequentes processos de reabilitação e/ou reforço, deste tipo de estruturas 

poderá então vir bastante facilitada. Uma vez que há actualmente maior disponibilidade de modelos 

de comportamento, com maior ou menor grau de sofisticação, mas continua a haver escassez de 

informação sobre os parâmetros a usar. 
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MAPA DE DANOS  Tipo: D1 

Tipo de dano: FENDILHAÇÃO LONGITUDINAL DO INTRADORSO DA PONTE 

Localização dos danos: Elementos 
Estruturais: 

E1 E2 E3 E5 E6

 
 

E1 

E2 

E3 

E5 

E6 
 

Descrição: Registo fotográfico: 

O padrão de fendilhação observado é caracterizado pela existência de 
fendas pronunciadas ao longo do intradorso do arco. Estas fendas 
desenvolvem-se principalmente nas juntas verticais de alvenaria e seguem 
esta direcção fissurando também os blocos de granito adjacentes ou 
descrevendo um trajecto mais tortuoso, também segundo as juntas 
horizontais.  

A fendilhação observada corresponde a um processo complexo podendo-se 
agrupar as fendas registadas nos seguintes tipos: fendas por tracção nas 
juntas e/ou nos blocos; fendas por corte com escorregamento das juntas; 
fendas nos blocos devido ao efeito da extensão transversal das juntas em 
presença de tensões de compressão. 

Causas: 

Verifica-se a existência de fendas nos blocos da alvenaria devido ao efeito 
de extensão transversal das juntas e ainda fendilhação devida ao efeito 
combinado de tensões de compressão e corte produzindo fendilhação 
diagonal por tracção nos blocos.  

A degradação da estrutura, bem patente pelo tipo de fendilhação da 
alvenaria e por uma significativa ausência de argamassa nas juntas, poderá 
estar relacionada com a excessiva carga devida ao volume de tráfego que 
se repercute num movimento transversal de abertura do arco ao longo do 
eixo (Fig. 10).  

Prevenção: 
 

Reparação: 

Diminuição do volume de tráfego para reduzir as cargas de serviço na 
ponte1. 

Tomada das juntas favorecerá o comportamento estrutural da ponte. 

 
 

Fig. 8 – Modos de rotura da alvenaria. a) Fendilhação 
por tracção nas juntas. b) Escorregamento das juntas. c) 
Fendilhação diagonal por tracção nos blocos. d) 
Esmagamento da alvenaria. e) Fendilhação por tracção 
directa nos blocos. [2] 
 

 
Fig. 9 – Padrão de fendilhação registado no intradorso 
de um arco da ponte. 
 

Fig. 10 – Ilustração do movimento transversal 
perceptível no intradorso da ponte. 

Observações: 
1Apesar da proibição marcada pela sinalética existente, continuam a passar camiões pesados pela ponte. 
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RELAÇÃO DE DANOS E5 

ELEMENTO ESTRUTURAL: ARCO 5 

Localização do elemento estrutural: Descrição do elemento estrutural: 
 
 

 

Arco de volta quebrada em alvenaria de pedra de 
granito da região, com intradorso e paramentos 
exteriores constituídos por alvenaria de blocos de 
granito aparelhados pelas faces exteriores.  
 
 

Descrição de danos:                                                                                   Tipo: Registo fotográfico: 

As juntas entre blocos, em geral, não estão preenchidas com argamassa 
verificando-se elevada perda de argamassa em todos os paramentos e 
intradorso deste arco, principalmente nas zonas sujeitas à influência do 
escoamento do leito do rio. 

D7

O padrão de fendilhação é caracterizado pela existência de fendas 
pronunciadas ao longo do intradorso do arco. Estas fendas desenvolvem-
se principalmente no alinhamento das juntas verticais de alvenaria 
fissurando também os blocos de granito adjacentes, tal como se pode 
observar nos registos fotográficos ao lado (Fig. 33 e Fig. 34)1. 

D1

Presença de humidade, registando-se escoamento desordenado de águas 
pluviais a partir do interior da estrutura da ponte, evidenciado por 
escorrências visíveis no intradorso do arco. Localmente verificam-se 
condições para o aparecimento de eflorescências. 

D3

D4

 

São visíveis musgos e vegetação de pequeno e médio porte em 
praticamente todas as faces deste elemento2. 

D5

É notória a degradação da superfície do material granítico que constitui a 
ponte. 

D6

 

Fig. 32 – Vista  geral de montante do 
arco_5. 
 

 
Fig. 33 – Padrão de fendilhação no 
intradorso norte  do arco_5. 

Fig. 34 – Padrão de fendilhação no 
intradorso sul  do arco_5. 
 
 

  
Fig. 35 – Padrão de fendilhação no 
intradorso sul  do arco_5. 
 

Observações: 
1 O padrão de fendilhação registado, sugere a existência de um movimento transversal. 
2 Durante o mês de Outubro de 2000 decorreram operações de limpeza na ponte, com o objectivo de eliminar a vegetação na  metade norte 
da estrutura incluindo portanto o arco 5. 



Anexo 3.1 
 

RELATÓRIO DE EXTRACÇÃO DE CAROTES C1 

Localização e Descrição da Carote:                     CAROTE 1 

 

 

 

 
Localização do furo da Carote 1. 

Amostra de pedra de bloco de 
granito localizada no intradorso 
do arco 3. 
Dimensões em alçado do 
blocos de pedra: 1.1x0.7mxm.  
Diâmetro da amostra: 75mm.   
Provete constituído por 2 
tarolos. 

Equipamento de ensaio: Registo Fotográfico: 

Equipamento de apoio e fixação da máquina. 
Carotadeira com ponteira em diamante com diâmetro interior de 75cm e XXXcm 
de comprimento. 
Alonga  com XXXcm de comprimento. 

Descrição do Ensaio e/ou Procedimentos: 

A extracção da carote C1 realizou-se em 2 fases, uma vez que, a espessura da 
pedra, de onde se retirou a amostra, é superior ao comprimento da carotadeira.  
Numa primeira fase, procedeu-se à furação da pedra com uma ponteira com 
diâmetro interior de 75cm até se atingir o comprimento máximo de extracção da 
máquina, após o que se removeu a amostra do interior da carotadeira. 
Numa fase seguinte acrescentou-se uma alonga, no equipamento de carotagem, e 
prosseguiu-se a extracção da amostra até se encontrar outro tipo de material, que 
se verificou ser material de enchimento do tipo terroso.  
Após alcançar o material de enchimento terminou-se a extracção da amostra, 
obtendo-se um provete constituído por duas partes, sendo o comprimento, da 1ª a 
igual a 42cm e o da 2ª a 10,5cm. 

Observações: 

No que se refere à apreciação qualitativa sobre o tipo de pedra extraída, dada a 
resistência oferecida na extracção desta amostra e ao tipo de provetes obtidos, 
pode dizer-se, como resultado da análise visual,  que se trata de um material 
pouco alterado e provavelmente com boas características mecânicas. 
No final da extracção da carote foi possível efectuar inspecção visual do furo de 
sondagem tendo-se obtido os registos fotográficos que se seguem.  

 

 
Inicio da perfuração da 1ª fase da CArote 1. 

Final da perfuração da 1ª fase da Carote 1. 

 
Aspecto final do furo no final da extracção da 

Carote 1. 

 

 
Aspecto geral da Carote 1. 

 
   1 

42cm

10.5cm

�75mm 

B.1 
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RELATÓRIO DE EXTRACÇÃO DE CAROTES C2 

Localização e Descrição da Carote:                     CAROTE 2 

 

 

 

 
Localização do furo da amostra 2. 

Amostra de pedra de bloco de 
granito localizada no intradorso 
do arco 4. 
Diâmetro da amostra: 75mm e 
94mm  .   
Provete constituído por 4 
tarolos. 

Equipamento de ensaio: Registo Fotográfico: 

Equipamento de apoio e fixação da máquina. 
Carotadeira com ponteira em diamante com diâmetro interior de 75mm e XXXcm 
de comprimento. 
Alonga  com XXXcm de comprimento. 

Descrição do Ensaio e/ou Procedimentos: 

A extracção da carote C2 realizou-se em 3 fases, tendo-se utilizado nas duas 
primeiras fases uma ponteira com diâmetro interior de 75mm e na 2ª uma ponteira 
com diâmetro interior de 94mm.  
Na 1ª fase procedeu-se à extracção da pedra até se alcançar, o que parecia ser uma 
junta, e que depois verificou tratar-se de pedra muito alterada. Nesta fase 
removeu-se o provete do interior da máquina. Sendo constituído por 3 tarolos de 
comprimentos: 9.5cm, 15cm e 1.35cm.  
Com base na inspecção visual do furo e verificou-se que o enchimento não tinha 
sido ainda alcançado, pelo que, se prosseguiu a extracção da pedra, tendo-se, para 
o efeito, acrescentando uma alonga à máquina. Nesta fase a pedra a carotear, 
desprendeu-se lateralmente do bloco impedindo que se prosseguisse a extracção 
mecânica da carote. Tentou remover-se manualmente a parcela de amostra solta 
no interior do furo, mo que não foi possível, pelo que, se recorreu a uma ponteira 
de maior diâmetro, 94mm, para retirar essa amostra tendo se verificado coincidir 
com uma junta com o material de enchimento da ponte. 

Observações: 

Deste furo extraiu-se pedra que qualitativamente se pode classificar como muito 
alterada e de características mecânicas aparentemente muito fracas. 
Com base nas amostras obtidas pode estimar-se a espessura do bloco em 34.35cm 
correspondendo à soma das parcelas de 9.5, 15, 1.35 e 8.5 cm. 
O aspecto do furo após a extracção da 1ª fase da amostra regista-se nas figuras 
seguintes. 
 Pedra 

Junta ou 
Material 
Degradado 

Cavidade 

  

 
 

 
Inicio da perfuração da 1ª fase da Carote 2. 

 
 Final da perfuração da 1ª fase da Carote 2. 

 
 Aspecto final do furo no final da extracção da 1ª 
parte da Carote 2. Material das juntas ou pedra 

muito degradada.  

 

9.5cm 

15cm 

1.35cm 

8.5cm 

��75mm 

��94mm 

 
Aspecto geral da Carote 2. 

 
Aspecto geral da Carote 2. 

 
         
        2                      

  

B.2 
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RELATÓRIO DE EXTRACÇÃO DE CAROTES C3 

Localização e Descrição da Carote:                     CAROTE 3 

 

 

 

 
Localização do furo da Carote 3. 

Amostra de pedra e junta 
localizada no intradorso do 
arco 4. 
Diâmetro da amostra: 94mm.   
Provete constituído por 5 
tarolos. 

Equipamento de ensaio: Registo Fotográfico: 

Equipamento de apoio e fixação da máquina. 
Carotadeira com ponteira em diamante com diâmetro interior de 94mm e XXXcm 
de comprimento. 
Alonga  com XXXcm de comprimento. 

Descrição do Ensaio e/ou Procedimentos: 

Pretendeu obter-se neste provete uma amostra de pedra e junta paro o que se 
recorreu à utilização de uma ponteira com diâmetro interior de 94mm A extracção 
da carote C3 realizou-se numa única fase. Depois de se alcançar o enchimento, 
retirou-se a amostra do interior da carotadeira, sendo esta constituída por 3x2 
tarolos e perfazendo o comprimento total de aproximadamente 27cm.  
No interior da junta encontrou-se terra, matéria orgânica e materiais xistosos com 
dimensão máxima próxima dos 5cm.  

Observações: 

Qualitativamente, pode afirmar-se que o material que constitui esta carote se 
apresenta muito alterado. E, com base no comprimento total da carote C3, pode 
definir-se igual espessura para o bloco a que a mesma pertence. 

      

  
Aspecto final do furo das carotes 2 e 3. 

 
Aspecto geral da Carote 3. 

 

 
Aspecto geral da Carote 3. 

 
         
                               

 3 

13cm 

11cm 

3.5cm

�94mm 

B.3 
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RELATÓRIO DE EXTRACÇÃO DE CAROTES C4 

Localização e Descrição da Carote:                     CAROTE 4 

 

 

 

 
Localização do Furo4. 

Amostra de pedra de bloco de 
granito localizada no intradorso 
do arco 4.  
Diâmetro da amostra: 75cm.   
Provete constituído por 2 
tarolos. 

Equipamento de ensaio: Registo Fotográfico: 

Equipamento de apoio e fixação da máquina. 
Carotadeira com ponteira em diamante com diâmetro interior de 75mm e XXXcm 
de comprimento. 
Alonga  com XXXcm de comprimento. 

Descrição do Ensaio e/ou Procedimentos: 

A extracção da carote C4 realizou-se numa única fase. Efectuou-se a perfuração 
da pedra com uma ponteira com diâmetro interior de 75mm até se encontrar uma 
junta com outro material. Com base na inspecção visual da carote C4 é possível 
distinguir uma zona de aproximadamente 6 cm de argamassa de cimento, após a 
qual se encontraram materiais de enchimento de natureza xistosa, granítica com a 
máxima dimensão próxima de 5cm.  

Observações: 

No que se refere à apreciação qualitativa sobre o tipo de pedra extraída, com base 
na análise visual,  pode dizer-se, que se trata de um material pouco alterado e 
aparentemente características mecânicas apreciáveis. 

      

 Pormenor da junta com argamassa de cimento. 

 Aspecto final do furo no final da extracção da 
Amostra 4. 

 

 
Aspecto geral da Carote 4. 

 
Aspecto geral da Carote 4. 

 
         
                               4 

   

26cm 

6cm 

�75mm 

B.4 
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RELATÓRIO DE EXTRACÇÃO DE CAROTES C5 

Localização e Descrição da Carote:                     CAROTE 5 

 

 

 

 
Localização do furo da Carote 5. 

Amostra de pedra e junta 
localizada no intradorso do 
arco 3. 
Diâmetro da amostra: 94mm.   
Provete constituído por 4 
parcelas. 

Equipamento de ensaio: Registo Fotográfico: 

Equipamento de apoio e fixação da máquina. 
Carotadeira com ponteira em diamante com diâmetro interior de 94mm e XXXcm 
de comprimento. 

Descrição do Ensaio e/ou Procedimentos: 

A extracção da carote C5 realizou-se numa fase únicaaté se encontrar uma 
interface com outro bloco de pedra, tendo sido utilizada uma ponteira com 
diâmetro interior de 94mm. 
O provete extraído é constituída por 2x2 partes com 2.5 e 34.5 cm de 
comprimento. 
Na junta encontraram-se materiais soltos, resultantes de desprendimentos do 
bloco de pedra de granito, terra vegetal e material xistoso este com a máxima 
dimensão na ordem dos 3cm. 

Observações: 

No que se refere à apreciação qualitativa sobre o tipo de material extraído na 
carote C5, refira-se que se trata de um material com razoáveis características 
mecânicas.  
Nas figuras seguintes pode ver-se o interior do furo após a extracção da amostra. 

 

 

  

 
 Final da perfuração da Carote 5. 

 
 Aspecto final do furo no final da extracção das 

Carotes 1 e 5. 

 
Aspecto geral da Carote 5. 

 

 
Aspecto geral da Carote 5. 

 
Aspecto geral  da junta da Carote 5. 

   5 

34.5cm

2.5cm 

�94mm 

 
B.5 
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Anexo 4.1 
EXEMPLIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DE UM FICHEIRO COM A DEFINIÇÃO DA 
GEOMETRIA OBTIDO COM RECURSO AO PROGRAMA GID.  
 
A informação disponível no ficheiro GEO encontra-se organizada em cinco conjuntos distintos. Nas caixas 
de texto abaixo apresenta-se breve descrição de cada conjunto assinalando com um balão, apresentando com 
a cor vermelha no ficheiro GEO e na caixa de texto os parâmetros que interessam aos procedimentos 
utilizados neste trabalho. 
 

Exemplo ficheiro GEO: Comentários:    

 
RAMSAN-ASCII-gid-v2.1 
UNKNOWN 0 
0 
0 
-2 1 1  5 0 0   
-2 2 6  3 0 0 
-2 3 12 1 0 1 
0 
1 1 0 0 3 0 0 0 0 
421.460807 -159.056499 4.094392 
1 2 0 0 3 0 0 0 0 
421.604466 -159.056499 4.335406 
1 3 0 0 3 0 0 0 0 
422.151360 -159.056499 3.690448 
1 4 0 0 3 0 0 0 0 
422.275686 -159.056499 3.899703 
1 5 0 0 3 0 0 0 0 
421.460807 -158.456499 4.094392 
1 6 0 0 3 0 0 0 0 
422.151360 -158.456499 3.690448 
1 7 0 0 3 0 0 0 0 
421.604466 -158.456499 4.335406 
1 8 0 0 3 0 0 0 0 
422.275686 -158.456499 3.899703 
2 1 0 0 2 0 0 0 3 
1 2 
2 2 0 0 2 0 0 0 3 
3 1 
2 3 0 0 2 0 0 0 3 
2 4 
2 4 0 0 2 0 0 0 3 
4 3 
2 5 0 0 2 0 0 0 3 
5 6 
2 6 0 0 2 0 0 0 3 
7 5 
2 7 0 0 2 0 0 0 3 
6 8 
2 8 0 0 2 0 0 0 3 
8 7 
2 9 0 0 2 0 0 0 3 
5 1 
2 10 0 0 2 0 0 0 3 
6 3 
2 11 0 0 2 0 0 0 3 
8 4 
2 12 0 0 2 0 0 0 3 
7 2 
6 1 0 0 1 0 0 0 2 
4 
3 4 2 1  
0 0 0 0  
421.873080 -159.056499 4.004987 
0.000000 0.209544 0.000000 
6 2 0 0 1 0 0 0 2 
4 
12 1 9 6  
0 1 1 1  
421.532637 -158.756499 4.214899 
0.144608 0.000000 -0.086195 
6 3 0 0 1 0 0 0 2 
4 
2 10 5 9  
1 1 1 0  
421.806084 -158.756499 3.892420 
0.242366 0.000000 0.414332 
6 4 0 0 1 0 0 0 2 
4 
3 12 8 11  
1 1 1 0  
421.940076 -158.756499 4.117555 
-0.261422 -0.000000 -0.402732 
6 5 0 0 1 0 0 0 2 
4 
10 4 11 7  
0 1 1 1  
422.213523 -158.756499 3.795076 
-0.125553 0.000000 0.074596 
6 6 0 0 1 0 0 0 2 
4 
8 6 5 7  
0 0 0 0  
421.873080 -158.456499 4.004987 
0.000000 -0.209544 0.000000 
9 1 0 0 0 0 0 0 1 
6 
1 4 5 3 2 6  
0 0 0 0 0 0  
421.873080 -158.756499 4.004987 
0 
0 

 
 

Neste conjunto de informação que se identifica com o -2 identificam-se na 
terceira coluna, o algarismo da quarta coluna identifica o tipo  de dados: 
-2 1 nº de blocos 5  0  0 
-2 2 nº de faces  3  0  0 
-2 3 nº de linhas 1  0  1 

Neste conjunto de informação cada duas linhas refere-se à definição das 
coordenadas de um nó da geometria. A informação identifica-se com o 
algarismo 1, o que se segue identifica o nº de ordem do nó. Na Segunda 
linha definem-se as coordenadas x, y, z do nó. 
 1 nº_do_nó  0  0  3  0  0  0  0 
coord_x    coord_y   coord_z 

Neste conjunto de informação cada duas linhas refere-se à definição das 
linhas (segmentos de recta entre dois pontos) da geometria. A informação 
identifica-se com 2, o algarismo que se segue identifica o nº de ordem da 
linha. Na Segunda linha identificam-se  os dois nós que definem o 
segmento de recta. 
1  nº da linha  0  0  3  0  0  0  0 
nó 1   nó 2 

Neste conjunto de seis linhas definem-se as faces da geometria. Se se 
tratar de uma face com quatro linhas, a informação identifica-se 
com 6. O algarismo seguinte identifica o nº de ordem da face. Na 
linha seguinte identifica-se o nº de linhas que definem a face. Na 
terceira linha identificam-se  as quatro linhas que definem a face. 
6  nº da face  0  0  1  0  0  0  2 
nº de linhas 
linha 1  linha 2  linha 3  linha 4 

Neste conjunto de cinco linhas definem-se os blocos da geometria. A 
informação identifica-se com 9, o algarismo que se segue identifica o 
nº de ordem do bloco. Na linha seguinte identifica-se o nº de faces que 
definem o bloco. Na terceira linha identificam-se as faces que definem 
o bloco. 
9  nº do_bloco  0  0  0  0  0  1 
nº de faces 
face 1  face 2  face 3  face 4  face 5  face 6 

2



C.2 

Anexo 4.2 
Exemplificação de um ficheiro em linguagem GIBIANE que permite definir em Cast3m a geometria de 
um bloco. 
 
A informação necessária à definição do bloco é organizada em três conjuntos distintos tal como a seguir se 
apresenta. Nas caixas de texto abaixo apresenta-se breve descrição de cada conjunto assinalando com um 
balão. 

Exemplo ficheiro GEO: Comentários:    

   

Linhas de comentários precedidas com o caractere  * 

Tabela com a definição das coordenadas dos nós do bloco. 
EXp.i = x  y  z;  EXp_i = Exp.i; 

Tabela com a definição das seis faces do bloco. Cada face é  
constituída por um contorno fechado, neste caso formado por  
quatro linhas definidas à custa de quatro pontos.  

EXp_2   EXp_4 

EXf.1

  EXp_1   EXp_3 

Tabela com a definição de um bloco. , sendo este  é constituído  
por seis faces.

* Malha 3D Blocos 
* EX.dgibi 
opti dime 3 elem pri6; 
opti echo 1; 
* nface=6  
* nlinh=12  
* nbloc=1  
* npoin=8  

*LISTA DAS COORDENADAS DOS PONTOS DA MALHA 
EXp = table; 
EXp.1 = 421.4608   - 159.0565  4.0944; EXp_1 = EXp.1 ; 
EXp.2 = 421.6045   - 159.0565  4.3354; EXp_2 = EXp.2 ; 
EXp.3 = 422.1514   - 159.0565  3.6904; EXp_3 = EXp.3 ; 
EXp.4 = 422.2757   - 159.0565  3.8997; EXp_4 = EXp.4 ; 
EXp.5 = 421.4608   - 158.4565  4.0944; EXp_5 = EXp.5 ; 
EXp.6 = 422.1514   - 158.4565  3.6904; EXp_6 = EXp.6 ; 
EXp.7 = 421.6045   - 158.4565  4.3354; EXp_7 = EXp.7 ; 
EXp.8 = 422.2757   - 158.4565  3.8997; EXp _8 = EXp.8 ; 

*LISTA DAS FACES COM 4 LINHAS 
EXf =  table ; 
EXf.1 = EXp_2 d 1 EXp_4 d 1 EXp_3 d 1 EXp_1 d 1 EXp_2;
EXf_1 = EXf.1; 
EXf.2 =  EXp_7 d 1 EXp_2 d 1 EXp_1 d 1 EXp_5 d 1 EXp_7;
EXf_2 = EXf.2; 
EXf.3 = EXp_1 d 1 EXp_3 d 1 EXp_6 d 1 EXp_5 d 1 EXp_1;
EXf_3 = EXf.3; 
EXf.4 = EXp_4 d 1 EXp_2 d 1 EXp_7 d 1 EXp_8 d 1 EXp_4;
EXf_4 = EXf.4; 
EXf.5 = EXp_6 d 1 EXp_3 d 1 EXp_4 d 1 EXp_8 d 1 EXp_6;
EXf_5 = EXf.5; 
EXf.6 = EXp_8 d 1 EXp_7 d 1 EXp_5 d 1 EXp_6 d 1 EXp_8;
EXf_6 = EXf.6;  
*LISTA DAS FACES POR BLOCO 
bEX1 =  table  'LISTE_DE_FACES'; 
bEX1.1 = EXf_1  plus  pp0; 
bEX1_1 = bEX1.1; 
bEX1.2 = EXf_4  plus  pp0; 
bEX1_2 = bEX1.2; 
bEX1.3 = EXf_5  plus  pp0; 
bEX1_3 = bEX1.3; 
bEX1.4 = EXf_3  plus  pp0; 
bEX1_4 = bEX1.4; 
bEX1.5 = EXf_2  plus  pp0; 
bEX1_5 = bEX1.5; 
bEX1.6 = EXf_6  plus  pp0; 
bEX1_6 = bEX1.6; 
*LISTA DOS BLOCOS; 
bEX =  table  'LISTE_DE_BLOCS'; 
bEX.1 = bEX1; 
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Anexo 4.3 

EXEMPLIFICAÇÃO DE UM FICHEIRO EM LINGUAGEM GIBIANE COM A DEFINIÇÃO DA 
MALHA DE ELEMENTOS FINITOS DE UMA ZONA DA PONTE DA LAGONCINHA 
 
A informação necessária à definição do bloco é organizada em três conjuntos distintos tal como a seguir se 
apresenta. Nas caixas de texto apresenta-se uma breve descrição de cada conjunto assinalando. 
 

Ficheiro DGIBI: Comentários: 

 
*Ponte da Lagoncinha  
*Malha De Elementos Finitos Da Zona Do Arco 4 
 
opti echo 1 dime 3 elem pri6; 
path1 = mot 'd:\users\cristina\castem_use\Pt_parcial_R3\geo_A\';
path2 = mot 'd:\users\cristina\castem_use\procedimentos\'; 
path4 = mot 'g:\users\cristina\resultados\'; 
opti donn (chain path2 'procedures_blocos.p'); 
  
* GEOMETRIA DA MALHA DA ZONA DO ARCO 4  
  
* Arcos 
opti donn  (chain path1 'arc1_R01.dgibi'); 
opti donn  (chain path1 'B_arc1_R01.dgibi'); 
opti donn  (chain path1 'E_arc1_R01.dgibi'); 
* Enchimento    
opti donn  (chain path1 'EnchA_R71_1.dgibi'); 
opti donn  (chain path1 'EnchA_R91_2.dgibi'); 
opti donn  (chain path1 'EnchA_R41_31.dgibi'); 
opti donn  (chain path1 'EnchA_R51_32.dgibi'); 
 
dbl = 0; 
pta = table 'LISTE_DE_BLOCS'; 
repe b1 (-1+(dime bxp)); 
 pta . &b1 = bxp . &b1;  
fin b1 ; 
dbl = (-1+(dime pta)); 
repe b5 (-1+(dime bxl)); 
 pta . (&b5 + dbl) = bxl . &b5;  
fin b5 ; 
dbl = (-1+(dime pta)); 
repe b1 (-1+(dime bxa)); 
 pta . (&b1 + dbl) = bxa . &b1;  
fin b1 ; 
dbl = (-1+(dime pta)); 
repe b5 (-1+(dime bxb)); 
 pta . (&b5 + dbl) = bxb . &b5;  
fin b5 ; 
dbl = (-1+(dime pta)); 
repe b3 (-1+(dime bae)); 
 pta . (&b3 + dbl) = bae . &b3;  
fin b3 ; 

Definição dos contornos da 
geometria da ponte da 
Lagoncinha 

Organização da tabela de blocos que 
define a geometria da zona do arco 4 

 
Operador para compatibilização dos 
blocos 

Geração da malha de elementos finitos 

Individualização da 
malha dos vários 
elementos estruturais 

tpta = cblo pta 1.d-4;  
  
mpta ptam  = mailvolu tpta blanc; 
  
  
* SEPARAÇÃO DA MALHA ELEM. FINT.      
  
dbl = 0 ; 
* Pavimento    
repe b1 1; 
 mPavA = coul (ptam . &b1) blan;  
fin b1 ; 
* Lajeta  
dbl = dbl + &b1 - 1; 
repe b1 (-1+(dime bd)); 
mLajA = coul (ptam . (&b1 + dbl)) jaun;  
fin b1 ; 
* Enchimento AA  
dbl = dbl + &b1 - 1; 
repe b1 (-1+(dime bd)); 
mEnchAA = coul (ptam . (&b1 + dbl)) bleu;  
fin b1 ; 
* Enchimento AB  
dbl = dbl + &b1 - 1; 
repe b1 (-1+(dime bd)); 
 mEnchAB = coul (ptam . (&b1 + dbl)) bleu;  
fin b1 ; 
*  Arco Enchimento   
dbl = dbl + &b1 - 1; 
repe b1 (-1+(dime bae)); 
*repe b1 329; 
 si (&b1 ega 1) ;  mArcEA = ptam . (&b1 + dbl); 
 sinon ;           mArcEA = coul (mArcEA et ptam . (&b1 + dbl)) bleu; 
 finsi ;      
fin b1 ; 
*
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* Base Arco A    
dbl = dbl + &b1 - 1; 
repe b1 (-1+(dime bab)); 
*repe b1 329; 
 si (&b1 ega 1) ;  mArcBA = ptam . (&b1 + dbl); 
 sinon ;           mArcBA = coul (mArcBA et ptam . (&b1 + dbl)) roug;
 finsi ;      
fin b1 ; 
* Arco A - Sup  
dbl = dbl + &b1 - 1; 
repe b1 (-1+(dime ba)); 
*repe b1 329; 
 si (&b1 ega 1) ;  marcA = ptam . (&b1 + dbl); 
 sinon ;           marcA = coul (marcA et ptam . (&b1 + dbl)) roug; 
 finsi ;      
fin b1 ; 

Geração automática das juntas 

Concatenação da 
malha total usando a 
identificação anterior 

Gravação do ficheiro de 
resultados com definição da 
malha de elementos finitos 

* GERAÇÃO DE JUNTAS    
   
*juntas dos arcos 
ajoin1 = coul (genj marc_A 1.d-4) rose; 
  
*juntas entre os arcos e o enchimento 
mEnchA_t = mPavA  et mLajA et mArcEA et mEnchAA et  
           EnchAB; 
 
elim 1.d-4 mEnchA_t ; 
 
aj2 = coul (genj majench 1.d-4) rose; 
 
ajoin2 = diff ajoin1 aj2 ; 
 
  
* MALHA TOTAL DA ZONA DO ARCO 4 
   
mtot_a = mArcBA et marcA et mArcEA et mEnchAA et mEnchAB et 
         mPavA  et mLajA; 
  
mtot_ta = mArcBA et marcA et mArcEA et mEnchAA et mEnchAB et
          mPavA  et mLajA et ajoin1 et ajoin2;  
  
  
fmalhaa = chain path4 'ponte_parcial_A_30.res'; 
opti sauv fmalhaa; sauv mtot_a mtot_ta ; 
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EXEMPLIFICAÇÃO DE UM FICHEIRO EM LINGUAGEM GIBIANE COM A DEFINIÇÃO DA MALHA 
DE ELEMENTOS FINITOS DA PONTE DA LAGONCINHA 
 

Ficheiro DGIBI: Comentários: 

* Ponte da Lagoncinha  
* Malha de Elementos Finitos 
 
opti echo 1 dime 3 elem pri6; 
  
path2 = mot 'd:\users\cristina\castem_use\procedimentos\'; 
path4 = mot 'g:\users\cristina\resultados\'; 
opti donn (chain path2 'procedures_blocos.p'); 
 
  
* MALHA DE ELEMENTOS FINITOS DA PONTE DA LAGONCINHA DA ZONA NORTE 
*Zona do Arco 4 
fmalhaa = chain path4 'ponte_parcial_A_30.res';  
opti rest fmalhaa ; rest ;  
*Zona do Arco 5 
fmalhab = chain path4 'ponte_parcial_B_30.res'; 
opti rest fmalhab ; rest ; 
*Zona do Arco 6 
fmalhac = chain path4 'ponte_parcial_C_33.res'; 
opti rest fmalhac ; rest ; 
*Zona do encontro 2 
fmalhad = chain path4 'ponte_parcial_D_31.res'; 
opti rest fmalhad ; rest ; 
*contrafortes da zona norte 
fmalhae = chain path4 'contrafortes_m4.res'; 
opti rest fmalhae ; rest ; 
  
*malha dos arcos 
marc_A = marcbA et marcA; 
marc_B = marcbB et marcB;  
marc_C = marcbC et marcC; 
*malha dos enchimentos 
mEnchA = marcEA et menchAA et menchAB ; 
mEnchB = marcEB et menchBB et menchBC ; 
mEnchC = marcEC et menchCC et menchCD ; 
*malha do pavimento 
mpav   = mpavA  et mpavB   et mpavC et mlajD ; 
*malha da lajeta 
mlaj   = mlajA  et mlajB   et mlajC et mpavD; 
*malha dos contrafortes 
mjus   = mJusA  et mJusB   et mJusC et mJusD; 
mmont  = mmontA et mmontB  et mmontC; 
 
*     MALHA DE ELEMENTOS FINITOS DA PONTE DA LAGONCINHA DA ZONA SUL 
*             RECORRENDO A SIMETRIA 
*Plano  simetria  
ps1 = 398.1464  -158.4565   0.0000 ;  
ps2 = 398.1464  -161.9565   0.0000 ; 
ps3 = 398.1464  -158.4565  10.3294 ; 
 
*BLOCOS        
*Arcos 
marc_As = syme marc_A 'PLAN' (ps1) (ps2) (ps3) ;  
marc_Bs = syme marc_B 'PLAN' (ps1) (ps2) (ps3) ;  

Operação de leitura do 
ficheiro de resultados 
com as malhas de 
elementos finitos das  
zonas consideradas 

 

arc_cs = syme marc_c 'PLAN' (ps1) (ps2) (ps3) ; 
 
*enchimentos 
mEnchAs = syme mEnchA 'PLAN' (ps1) (ps2) (ps3) ; 
mEnchBs = syme mEnchB 'PLAN' (ps1) (ps2) (ps3) ; 
mEnchCs = syme mEnchC 'PLAN' (ps1) (ps2) (ps3) ; 
  
*encontro 1 
mEnchDs = syme mEnchD 'PLAN' (ps1) (ps2) (ps3) ; 
  
*lajeta de distribuição da zona sul 
mlajs   = syme mlaj   'PLAN' (ps1) (ps2) (ps3) ; 
  
*pavimento da zona sul 
mpavs   = syme mpav   'PLAN' (ps1) (ps2) (ps3) ; 
  
*Quebra-rios de montante e de jusante  
mMontAa = syme mMontA 'PLAN' (ps1) (ps2) (ps3) ; 
mMontAs = mMontAa et mMontA;  
mMontBs = syme mMontB 'PLAN' (ps1) (ps2) (ps3) ; 
mMontCs = syme mMontC 'PLAN' (ps1) (ps2) (ps3) ; 
mJusAa  = syme mJusA  'PLAN' (ps1) (ps2) (ps3) ; 
mJusAs  = mJusAa et mJusA;  
mJusBs  = syme mJusB  'PLAN' (ps1) (ps2) (ps3) ; 
mJusCs  = syme mJusC  'PLAN' (ps1) (ps2) (ps3) ; 
mJusDs  = syme mJusD  'PLAN' (ps1) (ps2) (ps3) ; 
  

Malha de elementos 
finitos da zona norte 
obtida por simetria 
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*JUNTAS 
* Juntas entre blocos dos arcos e os arcos e enchimentos     
ajoin1s = coul (genj marc_As 1.d-4) 'ROSE'; 
mEAst   = mPavAs et mLajAs et mEnchAs;  
maEAst  = marc_As et mEAst; aj2s = coul (genj maEAst 1.d-4) rose; 
ajoin2s = diff ajoin1s aj2s; 
bjoin1s = coul (genj marc_Bs 1.d-4) 'ROSE';   
mEBst   = mPavBs et mLajBs et mEnchBs;  
mbEBst  = marc_Bs et mEBst; bj2s = coul (genj mbEBst 1.d-4) rose; 
bjoin2s = diff bjoin1s bj2s ; 
cjoin1s = coul (genj marc_Cs 1.d-4)'ROSE'; 
mECst   = mPavCs et mLajCs et mEnchCs;  
mcECst  = marc_Cs et mECst; cj2s = coul (genj mcECst 1.d-4) rose; 
cjoin2s = diff cjoin1s cj2s ; 
mjoin1 = ajoin1 et cjoin1 et ajoin1s et bjoin1s et cjoin1s ;  
mjoin2 = ajoin2 et cjoin2 et ajoin2s et bjoin2s et cjoin2s ;  
 
*Juntas entre contrafortes e (arcos + ench) 
aaaa  = marc_a et marc_as ; 
tttt  = mEncha et mEnchas et mlaja et mlajas et mpava et mpavas et aaaa; 
jarc1 = coul (genj aaaa 1.d-4) rouge; jenc1 = coul (genj tttt 1.d-4) rouge; 
eeee1 = diff jarc1 jenc1; 
mmmm  = tttt et mJusAs ;  
jjjj1 = coul (genj mmmm 1.d-4) rouge; jjjj2 = diff jarc1 jjjj1; 
join3ja = diff eeee1 jjjj2; 
 
mmmm  = tttt et mmontAs ; 
jjjj1 = coul (genj mmmm 1.d-4) rouge; jjjj2 = diff jarc1 jjjj1; 

Malha das juntas da 
zona norte  

 
join3ma = diff eeee1 jjjj2; 
 
aaaa = marc_a et marc_b ; 
tttt = mEncha et mEnchb et mlaja et mlajb et mpava et mpavb et aaaa;  
jarc1 = coul (genj aaaa 1.d-4) rouge; jenc1 = coul (genj tttt 1.d-4) rouge; 
eeee1 = diff jarc1 jenc1; 
mmmm  = tttt et mJusB ; 
jjjj1 = coul (genj mmmm 1.d-4) rouge; jjjj2 = diff jarc1 jjjj1; 
join3jb = diff eeee1 jjjj2; 
 
mmmm  = tttt et mmontB ; 
jjjj1 = coul (genj mmmm 1.d-4) rouge; jjjj2 = diff jarc1 jjjj1; 
join3mb = diff eeee1 jjjj2; 
 
aaaa = marc_as et marc_bs ; 
tttt = mEnchas et mEnchbs et mlajas et mlajbs et mpavas et mpavbs et 
aaaa;  
jarc1 = coul (genj aaaa 1.d-4) rouge; jenc1 = coul (genj tttt 1.d-4) rouge; 
eeee1 = diff jarc1 jenc1; 
mmmm  = tttt et mJusBs ; 
jjjj1 = coul (genj mmmm 1.d-4) rouge; jjjj2 = diff jarc1 jjjj1; 
join3jbs = diff eeee1 jjjj2;  
 
mmmm  = tttt et mmontBs ; 
jjjj1 = coul (genj mmmm 1.d-4) rouge; jjjj2 = diff jarc1 jjjj1; 
join3mbs = diff eeee1 jjjj2; 
 
aaaa = marc_B et marc_C ; 
tttt = mEnchB et mEnchC et mlajb et mlajc et mpavb et mpavc et aaaa;  
jarc1 = coul (genj aaaa 1.d-4) rouge; jenc1 = coul (genj tttt 1.d-4) rouge; 
eeee1 = diff jarc1 jenc1; 
mmmm  = tttt et mJusC ; 
jjjj1 = coul (genj mmmm 1.d-4) rouge; jjjj2 = diff jarc1 jjjj1; 
join3jc = diff eeee1 jjjj2; 
 
mmmm  = tttt et mmontC ; 
jjjj1 = coul (genj mmmm 1.d-4) rouge; jjjj2 = diff jarc1 jjjj1; 
join3mc = diff eeee1 jjjj2; 
 
aaaa = marc_Bs et marc_Cs ; 
tttt = mEnchBs et mEnchCs et mlajbs et mlajcs et mpavbs et mpavcs et 
       aaaa;  
jarc1 = coul (genj aaaa 1.d-4) rouge; jenc1 = coul (genj tttt 1.d-4) rouge; 
eeee1 = diff jarc1 jenc1; 
mmmm  = tttt et mJusCs ; 
jjjj1 = coul (genj mmmm 1.d-4) rouge; jjjj2 = diff jarc1 jjjj1; 
join3jcs = diff eeee1 jjjj2; 
 
mmmm  = tttt et mmontCs ; 
jjjj1 = coul (genj mmmm 1.d-4) rouge; jjjj2 = diff jarc1 jjjj1; 
join3mcs = diff eeee1 jjjj2; 
 
aaaa = marc_c; 
tttt = mEnchc et mEnchd et mlajc et mlajd et mpavc et mpavd et 
       aaaa;  
jarc1 = coul (genj aaaa 1.d-4) rouge; jenc1 = coul (genj tttt 1.d-4) rouge; 
eeee1 = diff jarc1 jenc1; 
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jjjj1 = coul (genj mmmm 1.d-4) rouge; jjjj2 = diff jarc1 jjjj1; 
join3jd = diff eeee1 jjjj2; 
 
aaaa = marc_cs; 
tttt = mEnchcs et mEnchds et mlajcs et mlajds et mpavcs et mpavds et 
aaaa;  
jarc1 = coul (genj aaaa 1.d-4) rouge; jenc1 = coul (genj tttt 1.d-4) rouge; 
eeee1 = diff jarc1 jenc1;  
mmmm = tttt et mJusDs ; 
jjjj1 = coul (genj mmmm 1.d-4) rouge; 
jjjj2 = diff jarc1 jjjj1; 
join3jds = diff eeee1 jjjj2; 
 
mjoin3 = join3ja  et join3jb et join3jc  et join3jd  et join3ma  et  
         join3mb  et join3mc et join3jbs et join3jcs et join3jds et  
         join3mbs et join3mcs; 
 
*Malha total das juntas 
mjoin_1 =  bjoin1  et bjoin2; 
mjoin_2 =  mjoin1  et mjoin2 et mjoin3; 
mjoin_t =  mjoin_1 et mjoin_2;  
  
* MALHAS TOTAIS DOS DIFERENTES ELEMENTOS DA PONTE (NORTE+SUL) 
* BLOCOS 
mArc  = marc_A  et marc_B  et marc_C  et marc_As et marc_Bs et marc_Cs;  
mEnch = mEnchA  et mEnchB  et mEnchC  et mEnchD  et  
        mEnchAs et mEnchBs et mEnchCs et mEnchDs ;   
mmlajt= mlaj    et mlajs ; 
mpavt = mpav    et mpavs ;  
mMont = mMontAs et mMontB et mMontC et mMontBs et mMontCs;  
mJus  = mJusAs  et mJusB  et mJusC  et mjusD   et mJusBs et mJusCs et mjusDs; 
 
mtot_pt = mArc  et mEnch  et mlajt  et mpavt   et mMont  et mJus ;  
  
*JUNTAS 
mjoin1  = ajoin1  et bjoin1 et cjoin1 et ajoin1s et bjoin1s et cjoin1s ;  
mjoin2  = ajoin2  et bjoin2 et cjoin2 et ajoin2s et bjoin2s et cjoin2s ;  
mjoin3  = mmjoin3 et jjoin3 et mjoin3s et jjoin3s ; 
  
mjoin_t = mjoin1 et mjoin2 et mjoin3 ; 
  
*MALHA TOTAL: BLOCOS + JUNTAS 
  
mtot_ptt = mtot_pt et mjoin_t; 

Concatenação das 
malhas dos blocos e  
da malha das juntas 

Concatenação dos 
elementos volumétricos 
com as juntas 
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RELATÓRIO DE ENSAIO 1 
ARCO 2 – MEIO VÃO – RUN0136 

Localização da medição:  Descrição:    
 

 

Designação: RUN0136 

Data: 2001/9/10 

Hora:13h25 

Direcção: Transversal 

Amplificação: 100x 

Médias: 12 
Registos: Observações: 

0 10.0 20.0 30.0
-75.0

-70.0

-65.0

-60.0

-55.0

-50.0

-45.0

-40.0

-35.0

Hz

dB
M

ag
, g

PInfantes2.aps_Run00136_G1, 1sv00001
 X: 4.27246
 Y: -40.1532
PInfantes2.aps_Run00136_G1, 1sv00001
 X: 6.83594
 Y: -49.3572
 dX: 2.56348
 dY: 9.20402

 

f1 = 4.27246 Hz 
f2 = 6.83594 Hz 

RELATÓRIO DE ENSAIO 2 
ARCO 2 – MEIO VÃO – RUN0137 

Localização da medição:  Dsecrição: 
 

 

Designação: RUN0137 

Data: 2001/9/10 

Hora:13h35 

Direcção: Transversal 

Amplificação: 100x 

Médias: 
Registos: Observações: 

0 5.0 10.0 15.0 20.0
-70.0

-65.0

-60.0

-55.0

-50.0

-45.0

-40.0

-35.0
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ag
, g

PInfantes2.aps_Run00137_G1, 1sv00001
 X: 4.24805
 Y: -42.1345
PInfantes2.aps_Run00137_G1, 1sv00001
 X: 6.89941
 Y: -53.1874
 dX: 2.65137
 dY: 11.053

 

f1 = 4.24805 Hz 
f2 = 6.89941 Hz 
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RELATÓRIO DE ENSAIO 3 
ARCO 2 – MEIO VÃO – RUN0139 

Localização da medição:  Dsecrição: 
 

 

Designação: RUN0139 

Data: 2001/9/10 

Hora:13h40 

Direcção: Transversal 

Amplificação:   

Médias:  
Registos: Observações: 

0 5.0 10.0 15.0 20.0
-65.0

-60.0

-55.0

-50.0

-45.0
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, g

PInfantes2.aps_Run00139_G1, 1sv00001
 X: 8.67188
 Y: -43.2506
PInfantes2.aps_Run00139_G1, 1sv00001
 X: 10.0195
 Y: -32.1792
 dX: 1.34766
 dY: 11.0713

 

f1 = 8.67188 Hz 
f2 = 10.0195 Hz 

RELATÓRIO DE ENSAIO 4 
ARCO 2 – MEIO VÃO – RUN0140 

Localização da medição:  Dsecrição: 
 
 

 

Designação: RUN0140 

Data: 2001/9/10 

Hora:13h50 

Direcção: Vertical 

Amplificação:   

Médias: 20 

Registos: Observações: 

0 5.0 10.0 15.0 20.0
-60.0

-55.0

-50.0

-45.0

-40.0
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-30.0
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ag
, g

PInfantes2.aps_Run00140_G1, 1sv00001
 X: 9.99023
 Y: -36.6067
PInfantes2.aps_Run00140_G1, 1sv00001
 X: 12.0996
 Y: -28.75
 dX: 2.10938
 dY: 7.85671

 

f1 = 9.99023 Hz 
f2 = 12.0996 Hz 
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RELATÓRIO DE ENSAIO 5 
ARCO 1 – MEIO VÃO – RUN0141 

Localização da medição:  Dsecrição: 
 

 

Designação: RUN0141 

Data: 2001/9/10 

Hora:14h 

Direcção: Vertical 

Amplificação:   

Médias: 10 
Registos: Observações: 

0 5.0 10.0 15.0 20.0
-65.0

-60.0
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, g

PInfantes2.aps_Run00141_G1, 1sv00001
 X: 15.3516
 Y: -33.7662

 

f1 = 15.3516 Hz 

RELATÓRIO DE ENSAIO 6 
ARCO 1 – MEIO VÃO – RUN0142 

Localização da medição:  Dsecrição: 
 
 

 

Designação: RUN0142 

Data: 2001/9/10 

Hora:14h 

Direcção: Transversal 

Amplificação:   

Médias: 10 

Registos: Observações: 

0 5.0 10.0 15.0 20.0
-65.0

-60.0

-55.0

-50.0

-45.0

-40.0
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M

ag
, g

PInfantes2.aps_Run00142_G1, 1sv00001
 X: 5.77148
 Y: -36.9429

 

f1 = 5.77148 Hz 



Anexo 4.5 

C.13 

RELATÓRIO DE ENSAIO 7 
ARCO 3 – MEIO VÃO – RUN0145 

Localização da medição:  Dsecrição: 
 

 

Designação: RUN0145 

Data: 2001/9/10 

Hora:14h04 

Direcção: Vertical 

Amplificação:   

Médias: 20 
Registos: Observações: 

0 5.0 10.0 15.0 20.0
-60.0

-55.0

-50.0

-45.0

-40.0

-35.0

-30.0

-25.0
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M

ag
, g

PInfantes2.aps_Run00145_G1, 1sv00001
 X: 10.1367
 Y: -37.3955

 

f1 = 12.8906 Hz 

RELATÓRIO DE ENSAIO 
8 

ARCO 3 – MEIO VÃO – RUN0147 
Localização da medição:  Dsecrição: 
 

 

Designação: RUN0147 

Data: 2001/9/10 

Hora:14h15 

Direcção: Transversal 

Amplificação:   

Médias:  
Registos: Observações: 

0 5.0 10.0 15.0 20.0
-60.0

-55.0

-50.0

-45.0

-40.0
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PInfantes2.aps_Run00147_G1, 1sv00001
 X: 4.98047
 Y: -38.954
PInfantes2.aps_Run00147_G1, 1sv00001
 X: 12.4219
 Y: -41.4904
 dX: 7.44141
 dY: 2.5364

 

f1 = 4.98047Hz 
f2 = 12.4219 Hz 
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RELATÓRIO DE ENSAIO 9 
ARCO 3 – MEIO VÃO – RUN0136 

Localização da medição:  Dsecrição: 
 

 

Designação: RUN0148 

Data: 2001/9/10 

Hora:14h30 

Direcção: Vertical 

Amplificação:   

Médias:   
Registos: Observações: 

0 5.0 10.0 15.0 20.0
-70.0

-60.0

-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

Hz
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M

ag
, g

PInfantes2.aps_Run00148_G1, 1sv00001
 X: 10.0781
 Y: -41.0426

 

f1 = 10.0781 Hz 
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MODELO DE CARGAS ROLANTES 

 

Neste anexo descreve-se o procedimento escrito na linguagem Gibiane e implementado no 
programa de análise estrutural CAST3M  que traduz o modelo de cargas rolantes usado no estudo 
numérico da ponte da Lagoncinha. 

A informação relativa ao modelo de cargas rolantes é organizada em tabelas sendo seguida a 
sequência apresentada no Quadro D.1. 

 
Quadro D.1: Tabelas que definem a carga rolante no programa Cast3m. 

Nome  
da tabela Descrição da tabela 

tp Definição dos nós solicitados pelas cargas rolantes 
tl Comprimento entre 2 nós sucessivos 
tx Definição espacial das cargas rolantes aplicadas em 2 rodados 
tf Definição das forças concentradas aplicadas nos nós 
tff Definição do comboio de cargas 
tt Definição dos intervalos de tempo 

 

No contexto da linguagem gibiane uma tabela permite organizar informação numa estrutura de 
dados indexados por um ou mais índices, sendo os elementos referidos pelo nome da tabela e pelo valor 
atribuído a cada índice em cada momento. 

Trata-se de facto duma estrutura de dados do tipo “array” corrente nas mais diversas linguagens de 
programação, generalizada pela possibilidade de os índices poderem ser objectos não necessariamente 
numéricos e de a natureza dos elementos não ser forçosamente a mesma para toda a tabela. 

Nos parágrafos seguintes são explicados as sucessivas operações de criação e manipulação de tais 
tabelas, incluindo-se também os excertos correspondentes do ficheiro escrito na linguagem Gibiane. 

Para definir a tabela tp dos nós da malha de elementos finitos solicitados pelas cargas nodais, 
começa-se por definir, numa outra tabela denominada yp, que contém objectos tipo ponto definidos com 
base nas coordenadas dos pontos da malha que correspondem ao nós onde serão aplicadas as forças 
concentradas. Cada posição da tabela  yp.i é identificada com um objecto do tipo malha yp_i de modo a 
permitir manipula-los utilizando operadores específicos para este tipo de objectos como sejam os 
relacionados com visualização em interface gráfico disponível no interface Visual CASTEM.   

 
yp = table; 
yp.1 = 419.1464  -161.9565  9.9488; yp_1 = yp.1 ;  
... 
yp.i = 421.1464  -161.9565  9.8497; yp_i = yp.i ;  
... 
yp.n = 421.1464  -165.4565  9.8497; yp_n = yp.n ;  

 

A partir destas coordenadas seleccionam-se os nós da malha (mxx ou mtot_pt) cujas coordenadas 
coincidem com as dos nós da tabela  yp.  

 
mxx = mtot_pt; 
yp_1x = mxx poin 'PROC' yp_1;  
... 
yp_ix = mxx poin 'PROC' yp_i;  
... 
yp_nx = mxx poin 'PROC' yp_n; 

 

Esta operação visa atribuir uma identificação aos nós da malha que serão solicitados pelas cargas 
rolantes de tal modo que possam ser facilmente manipuláveis. De facto a geometria daqueles nós é já 
conhecida mas só após a instrução anterior se permite a respectiva identificação através de um nome 
conhecido. 
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Os nós da malha onde serão aplicadas as forças concentradas são então ordenados na tabela tp. 
Cada elemento da tabela tp é referido pelo nome da tabela e por dois índices, sendo que o primeiro diz 
respeito à posição do nó relativamente à sequência de secções solicitadas por forças concentradas (o 
primeiro nó solicitado será guardado na posição com o índice zero da tabela) e o segundo índice refere-se 
à posição do rodado na secção solicitada, assumindo o valor 1 ou 2 consoante se trate do rodado do lado 
de montante ou de jusante.  

 
tp = table ;   
tp . 0 = table ; 
tp . 0 . 1 = yp_1x ; 
tp . 0 . 2 = yp_2x ; 
... 
tp . i = table ; 
tp . i . 1 = yp_ix ; 
tp . i . 2 = yp_(i+1)x ; 
... 
tp . (n-1) = table ; 
tp . (n-1) . 1 = yp_(n-1)x ; 
tp . (n-1) . 2 = yp_(n-1)x ; 

 

Na tabela tl armazena-se o comprimento entre dois nós sucessivos, calculados com base nas 
coordenadas dos nós da malha previamente ordenados na tabela tp. O comprimento total a percorrer 
corresponde à soma dos comprimentos dos diferentes troços, ou seja, ao somatório dos valores 
armazenados na tabela tl. A partir das tabelas tp e tl é possível considerar um percurso sobre a ponte, 
baseado nos troços lineares definidos entre dois nós consecutivos.  

 
tl = table ; 
tl . 0 = 0. ; 
... 
tl . i = dli ; 
... 
tl . n = dln ; 

 

No que se refere à dimensão das tabelas tp e tl acrescenta-se que, a tabela tp terá m linhas e n 
colunas, sendo que, m corresponde ao número total de nós solicitados e n ao número de rodados por eixo 
do veiculo, ou seja, dois. A tabela tl terá as mesmas m linhas e apenas uma coluna e os índices utilizados 
para referir aquelas linhas são idênticos aos da tabela tp. Assim, o comprimento do primeiro troço será 
armazenado na posição a que corresponde o índice 1, sendo portando nulo o termo do primeiro elemento 
da tabela tl, cujo índice é 0.  

Na tabela tx define-se o percurso das cargas rolantes, aplicadas em dois rodados, ordenando as 
coordenadas das sucessivas posições das cargas rolantes com base na equação (5.4), estabelecendo 
previamente a velocidade do veículo. O número de passos das cargas a considerar é definido de modo que 
o comprimento de cada passo dx seja menor ou igual ao comprimento entre dois nós sucessivos, de forma 
que todos os nós que constam na tabela tp sejam solicitados pelas forças nodais definidas nas equações 
(5.5) e (5.6). Cada elemento da tabela tx é referido por três índices. O primeiro diz respeito ao elemento 
solicitado, o segundo corresponde ao número do passo dentro do elemento e o terceiro refere-se, tal como 
na tabela tp, ao rodado solicitado na secção da ponte. 

 
tx = table ; 
tx . 0 = table ; 
tx . 0 . 0 = table ; 
tx . 0 . 0 . 1 = tp . 0 . 1 ; 
tx . 0 . 0 . 2 = tp . 0 . 2 ; 
tx . 1 . 1 . 1 = x111 y111 z111; 
tx . 1 . 1 . 2 = x112 y112 z112; 
... 
tx . i . j . 1 = xij1 yij1 zij1; 
tx . i . j . 2 = xij2 yij2 zij2; 
... 
tx . m . n . 1 = xmn1 ymn1 zmn1; 
tx . m . n . 2 = xmn2 ymn2 zmn2; 

 

As cargas rolantes são transmitidas aos nós do elemento solicitado considerando as funções de 
repartição lineares incluídas nas equações (5.5) e (5.6).Previamente, são calculados os coeficientes b/L e 
a/L que, através da relação linear definida naquelas funções, traduzem a influência da distância entre a 
carga rolante e o nó. A partir de tais coeficientes são calculadas as forças concentradas referidas no 
segundo membro da equação (5.1) e que serão aplicadas aos nós da malha de elementos finitos. Estas 
forças serão ordenadas e guardadas na tabela tf, cuja dimensão é semelhante à da tabela tx.  
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tf = table ; 
F1 = F(t) * b/L;   
F2 = F(t) * a/L; 
tf . 0 = (forc (0. 0. F1) ((tp . 0 . 1) et (tp . 0 . 2))) et 
         (forc (0. 0. F2) ((tp . 1 . 1) et (tp . 1 . 2))); 

 

A partir da tabela anterior, constitui-se uma nova tabela, denominada tff, estabelecendo uma 
sucessão de cargas com o objectivo de definir um veículo ou um comboio de veículos. 

O desfasamento existente entre duas cargas consecutivas será traduzido num número de passos da 
análise, pelo que se consideram distâncias  entre cargas (ou eixos) múltiplas das distâncias percorridas 
num passo. Assim, com base na distância entre eixos que se pretende considerar, e que poderá ser a 
distância entre eixos do veículo tipo ou a distância entre dois veículos, calcula-se o número de passos 
necessários para percorrer essa distância; no caso de a distância entre eixos não ser um múltiplo do 
comprimento dos passos, considera-se então o instante de tempo mais próximo, para definir o 
desfasamento entre as forças concentradas. 

A dimensão da tabela tff, no que se refere ao número de linhas, corresponde à soma da dimensão 
da tabela tf com o dobro do número dos passos que definem o desfasamento entre cada carga consecutiva 
do comboio de cargas considerado. 

 
tff = table ; 
tff . 0   = (tf . 0); 
tff . 1   = (tf . 1) et (tf . 0); 
tff . 2   = (tf . 2) et (tf . 1)    et (tf . 0); 
... 
tff . i   = (tf . i) et (tf .(i-1)) et (tf .(i-2)); 
... 
tff . n-2 = (tf . n) et (tf . n-1)  et (tf . n-2); 
tff . n-1 =             (tf . n)    et (tf . n-1); 
tff . n   =                            (tf . n); 

 

Para completar a definição da carga )t(F  há que definir a tabela com os intervalos de tempo tt 
onde se registam os instantes a que correspondem a aplicação das cargas rolantes. Uma vez que se 
considera que a velocidade dos veículos é constante, os intervalos de tempo, dt, entre quaisquer forças 
concentradas sucessivas são iguais, pelo que, o instante de tempo ti é definido à custa do anterior 
adicionando-lhe o intervalo de tempo necessário para que a carga rolante percorra o comprimento 
definido num passo. 

 
tt = table ; 
dt = (Ltot / (nstep * velc)) ; 
tt . 0   = 0.; 
tt . 1   = dt ; 
... 
tt . i   = (tt . (i-1)) + dt ; 
... 
tt . n   = (tt . (n-1)) + dt ; 
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