
Resumo 
 
As pontes de betão ao longo da sua vida útil, como quaisquer estruturas, estão sujeitas 

a um conjunto de acções que levam a que estas envelheçam, ou seja, percam as suas 

propriedades naturais para as quais foram projectadas, deixando de responder às 

exigências actuais. Dado o elevado número de obras de arte existentes as estratégias 

de prolongamento da vida útil só podem ser aplicadas de forma adequada com o auxílio 

de sistemas de apoio à gestão de obras de arte. A avaliação da integridade estrutural 

das pontes representa a parcela fundamental dos referidos sistemas de gestão. 

Com vista a continuar a alertar para o problema da manutenção das pontes em 

Portugal, a presente dissertação tem como principais objectivos a abordagem ao tema 

da avaliação da integridade estrutural das pontes e a avaliação da mesma na Ponte 

Nossa Senhora da Guia, em Ponte de Lima. Para esse efeito é efectuada uma breve 

revisão do estado do conhecimento da degradação das pontes, dos Sistemas de 

Gestão de Obras de Arte e da avaliação da segurança de estruturas existentes. 

Posteriormente, é apresentado o caso prático estudado composto por três fases: i) 

inspecção da obra, ii) ensaio de carga e iii) avaliação da segurança estrutural. Na 

inspecção da obra mostram-se as anomalias estruturais (fissuras) e de durabilidade 

detectadas e apresentam-se os resultados dos ensaios não destrutivos realizados. No 

ensaio de carga comparam-se os resultados globais com os previstos num modelo 

elástico linear e avaliam-se os efeitos locais (abertura de fendas). Na avaliação da 

segurança aplica-se um conjunto de análises lineares e não lineares para se 

demonstrar a segurança da obra para os estados limites últimos, mas não para os 

estados limites de utilização. 

 
 
Abstract 
 

The concrete bridges, as any others structures, are submitted to various sources of 

actions during their service life, which may turn into a performance decreasing. 

Consequently, the lost of some assumed design properties can lead the structures to fail 



the fulfilment of the current requirements. Bearing in mind the large number of existing 

bridges, the strategies to prolong their service life can only be applied appropriately with 

the Bridge Management Systems (BMS) support. The structural health evaluation of 

bridges is the main task of the BMS. 

In order to keep the attention focused on the problem of maintenance of Portuguese 

bridges, this dissertation has as a main goal the discussion of bridges’ structural health, 

as well as, its applications at the Ponte Nossa Senhora da Guia, in Ponte de Lima. For 

this purpose, initially, a brief state-of-art review about existing bridges degradation, 

management systems and safety evaluation is presented. 

Subsequently, the case study is presented in three different stages: i) bridges 

inspection, ii) load test and iii) safety evaluation. Concerning the inspection, it was 

revealed the structural damage (cracks), the durability problems and the results of non-

destructive tests carried out. 

Regarding the load test, the overall results are compared with the numerical response 

determined by a linear elastic model, and also, particular results are discussed (crack 

openings). About the safety evaluation, a set of linear and non linear analyses are 

carried out, in order to demonstrate the structural safety under ultimate limit states and 

the unsatisfactory performance under the serviceability limit states. 

 


