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RESUMO
Descreve-se o sistema de monitorização do comportamento estrutural da Ponte Infante D. Henrique
em fase de serviço e apresenta-se uma síntese de algumas leituras e do seu significado estrutural
referentes aos 10 primeiros anos de vida útil daquela importante estrutura.
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1. INTRODUÇÃO
A monitorização estrutural da Ponte Infante D. Henrique [1] realiza-se através de um sistema de
controlo eletrónico de diversos parâmetros estruturais estáticos. O referido sistema é gerido
informaticamente, permitindo o registo de dados quase em contínuo. Este sistema foi implementado
de forma a permitir não só monitorizar os aspetos estruturais durante a construção da Ponte mas
também realizar o acompanhamento do comportamento da obra durante a sua vida útil. O
equipamento de aquisição, tratamento e transmissão de dados via web permite a leitura direta de todos
os sensores (extensómetros, clinómetros e termómetros) criteriosamente instalados nas principais
secções dos elementos estruturais.
O software de processamento de dados permite estabelecer, por métodos estatísticos, os ajustes
adequados entre as diferentes leituras dos sensores e os possíveis intervalos de variação dos
parâmetros térmicos ambientais e dos fenómenos reológicos dos materiais (fluência e retração).
As ferramentas de análise estatística e o grande volume de informação disponível facilitam a obtenção
de estimativas fiáveis das “medidas com significado mecânico” para comparação com os valores
previstos em projeto, eliminando os problemas derivados da visão determinista dos sistemas clássicos
de instrumentação.
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Nesta comunicação apresenta-se a interpretação mecânica da informação recolhida pelo sistema de
monitorização da Ponte Infante D. Henrique na perspetiva do acompanhamento da evolução das
características do seu comportamento estrutural. Desde a entrada da Ponte em serviço, há cerca de 10
anos, tem sido possível realizar o seguimento da sua resposta estrutural apesar de algumas
interrupções motivadas por incidentes meteorológicos que no passado danificaram parte do sistema
instalado. No entanto, nos últimos 5 anos a instrumentação funcionou continuamente, recolhendo um
manancial de informação cujo tratamento estatístico permite concluir acerca da real evolução do
comportamento diferido desta estrutura tão singular.
Mostra-se uma síntese das principais leituras recolhidas pelos sensores instalados, mas sobretudo a
interpretação do seu significado estrutural referente aos primeiros 10 anos de vida útil da Ponte Infante
D. Henrique.

2. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO
O comportamento estrutural da Ponte Infante D. Henrique foi monitorizado durante a obra por via de
sensores colocados nas principais secções dos elementos estruturais e por via de um equipamento de
aquisição, tratamento e transmissão de dados por telefone que permitiu a leitura direta dos sensores
instalados, sempre que tal era pretendido.
A aquisição, tratamento e transmissão dos dados referidos realizou-se em dois sistemas independentes
posicionados dentro do caixão do tabuleiro, sendo um para os sensores colocados na metade da Ponte
do lado do Porto e outro para os sensores colocados na metade da Ponte do lado de Gaia.
Como é sabido, grande parte dessa instrumentação permite o acompanhamento estrutural da Ponte
durante a sua vida útil (‘Fig. 1’).

Figura 1. Localização das secções instrumentadas

A maioria dos sensores instalados e o equipamento de aquisição, tratamento e transmissão de dados
foram fornecidos pela empresa Kinesia – Ingeniería de Auscultación, SA, sediada em Madrid e tendo
como responsável e técnico do equipamento e software o Engº Vicente Puchol.
No quadro 1 apresenta-se um resumo dos sensores usados em fase construtiva e que se considerou
conveniente manter para acompanhar o comportamento estrutural da Ponte durante a sua fase de
serviço.
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Quadro 1. Distribuição dos canais de medida usados.

Sensores utilizados durante a construção e a
utilizar durante a vida útil da obra
3 extensómetros
3 extensómetros
4 extensómetros
4 extensómetros
5 extensómetros
6 extensómetros
6 extensómetros + 3 termómetros
6 extensómetros + 3 termómetros
3 extensómetros
4 extensómetros
4 extensómetros
4 extensómetros
2 clinómetros + 2 termómetros
2 clinómetros + 2 termómetros
2 clinómetros + 4 extensómetros
2 clinómetros + 4 extensómetros
3 extensómetros + 2 termómetros
4 extensómetros + 2 termómetros
4 extensómetros
1 clinómetro
1 clinómetro
95 sensores

Secção
Montante M1 (base dos montante)
Montante M6 (base do montante)
Montante M2 (base do montante)
Montante M5 (base do montante)
Arco (arranque - Gaia)
Arco (arranque - Porto)
Arco (meio-vão do 1º tramo - Gaia)
Arco (meio-vão do 1º tramo - Porto)
Arco (meio-vão do 2º tramo - Gaia)
Arco (meio-vão do 2º tramo - Porto)
Arco (meio-vão do 3º tramo - Gaia)
Arco (meio-vão do 3º tramo - Porto)
Tabuleiro (sobre M1)
Tabuleiro (sobre M6)
Tabuleiro (sobre M2)
Tabuleiro (sobre M5)
Tabuleiro (antes da união com o arco - Gaia)
Tabuleiro (antes da união com o arco - Porto)
Tabuleiro (meio-vão da Ponte)
M1 (topo do montante)
M6 (topo do montante)
Total de sensores

Uma descrição detalhada do sistema de monitorização estática instalado na Ponte pode ser encontrada
em [2]. Em 2007, este sistema de monitorização estática foi complementado com um sistema de
monitorização dinâmica que permite fazer o acompanhamento da evolução dos parâmetros modais da
estrutura [3]. Em paralelo, foram sendo realizados levantamentos topográficos para avaliar a evolução
das deformadas da Ponte ao longo do tempo.

3. ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO
Apresenta-se neste capítulo a evolução dos deslocamentos verticais do tabuleiro obtidos a partir das
campanhas de leituras topográficas realizadas. São também apresentados gráficos de comparação entre
os valores dos deslocamentos medidos e os valores esperados obtidos a partir do modelo matemático
de análise viscoelástica da Ponte. Salienta-se que durante o período de tempo em análise a resposta da
Ponte é muito afetada pelas variações térmicas diárias e sazonais e pelos fenómenos diferidos do betão
(retração e fluência).
As campanhas de controlo de geometria por via de levantamentos topográficos deveriam ter sido
realizadas semestralmente, nos meses de Janeiro e Julho, para obter informação acerca da resposta da
Ponte às variações sazonais de temperatura. No entanto, apenas foram realizados levantamentos
topográficos nas seguintes datas: Novembro de 2002 (final da construção); Março de 2005; Março de
2007; Agosto de 2007; Janeiro de 2008 e Abril de 2011.
Na ‘Fig. 2’ mostra-se a configuração da deformada da Ponte (relativa à configuração de construção)
obtida a partir de um modelo de elementos finitos de casca.
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Figura 2. Configuração da deformada da estrutura

Na ‘Fig. 3’ apresenta-se a comparação entre os valores teóricos (obtidos no modelo de análise
viscoelástico) e os valores obtidos pela topografia para a evolução da deformada da estrutura entre
Novembro de 2002 e Março de 2005, e entre Novembro de 2002 e Abril de 2011.
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Figura 3. Evolução da deformada do tabuleiro da Ponte

Tomando como secções-chave da Ponte a secção de meio-vão e a secção sobre o montante M3,
analisa-se a evolução temporal dos deslocamentos desses pontos comparando os valores esperados
com os valores medidos. Apresenta-se de seguida a referida a comparação (‘Fig. 4’).
Evolução do deslocamento vertical na secção sobre o montante M3
0

-0.02

-0.02

-0.04

-0.04

deslocamento vertical (m)

deslocamento vertical (m)

Evolução do deslocamento vertical na secção de meio-vão
0

-0.06
-0.08
-0.1
-0.12
-0.14

es perado

-0.16

x = 210
jus ante

-0.18

x = 210
montante

-0.06
-0.08
-0.1
-0.12

es perado

-0.14
-0.16

x = 140
jusante

-0.18

x = 140
montante

-0.2

-0.2

01-09-2002 14-01-2004

01-09-2002 14-01-2004 28-05-2005 10-10-2006 22-02-2008 06-07-2009 18-11-2010 01-04-2012

data

28-05-2005 10-10-2006 22-02-2008 06-07-2009

18-11-2010 01-04-2012

data

Figura 4. Evolução dos deslocamentos do tabuleiro da Ponte

A análise dos valores recolhidos pelas campanhas topográficas realizadas permitiu reconhecer alguma
falta de coerência das leituras, devido, provavelmente, a alteração das equipas responsáveis pelos
levantamentos efetuados. Foi possível identificar a importância considerável das variações térmicas
sazonais no comportamento da Ponte, em especial na comparação dos deslocamentos verificados entre
Março de 2007 e Agosto de 2007, e entre Agosto de 2007 e Janeiro de 2008.
Em geral, verifica-se que os deslocamentos do tabuleiro são inferiores ao esperado.
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4. COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES ESPERADOS E OS VALORES LIDOS PELA
MONITORIZAÇÃO
4.1. Considerações gerais
O comportamento diferido esperado para a Ponte resume-se a um acréscimo dos esforços de flexão do
tabuleiro resultantes de uma pequena perda de impulso de arco. Assim, para definir a resposta global
da Ponte apenas seria necessário analisar a evolução dos esforços em “secções-chave” do sistema
estrutural, nomeadamente nas secções do tabuleiro sobre os montantes de arranque do arco (M1 e
M6), nas secções antes da união arco-tabuleiro (secções de momento positivo máximo) e na secção de
meio-vão do conjunto arco-tabuleiro. O acréscimo dos esforços de flexão é visível em qualquer uma
das referidas secções e a diminuição do esforço axial do arco é visível na secção de meio-vão.
O comportamento global do sistema “arco flexível – tabuleiro rígido” fica definido pela relação que se
estabelece entre os esforços de flexão do tabuleiro e os esforços axiais do arco, sendo que estes fazem
frente a cerca de 85% das cargas permanentes enquanto aqueles são responsáveis por equilibrar os
restantes 15% dessa solicitação. Qualquer perda de impulso do arco dá origem a um agravamento
sensível da flexão do tabuleiro. Eventuais perdas de impulso de arco superiores ao esperado tornam o
comportamento da Ponte menos “favorável”, podendo dar origem a perdas de funcionalidade em
condições de serviço, nomeadamente no que diz respeito às deformações do sistema e à durabilidade
dos elementos estruturais e acessórios da Ponte. Perdas de impulso do arco podem ser originadas por
causas extrínsecas como, por exemplo, assentamentos de apoio e por causas intrínsecas como são os
efeitos reológicos do betão (retração e fluência).
A comparação entre os valores esperados (obtidos pelo cálculo evolutivo) e os valores lidos nos
dispositivos de monitorização permite avaliar o comportamento da ponte em termos de deformações
(rotações e extensões) e a partir daí extrapolar as conclusões dessa comparação para o “campo” das
redistribuições de esforços. Salienta-se que uma análise “autónoma” da evolução das deformações não
é suficiente para avaliar o comportamento da Ponte em termos de esforços instalados.
4.2 Tratamento dos valores recolhidos pela monitorização para comparação com os valores
esperados
Para poderem ser comparados com os valores teóricos esperados, os valores recolhidos devem ser
devidamente “filtrados” de modo a extrair a parte relativa ao comportamento diferido do betão e
eliminados os efeitos das variações térmicas diárias e sazonais. A “filtragem” dos valores lidos
consiste em estimar numericamente as parcelas à custa das quais se consegue descrever o andamento
de cada uma das séries de valores medidos pela monitorização. Dado que em fase de exploração não
há nem alterações do sistema estrutural nem das condições de carregamento, as parcelas a considerar
resumem-se aos efeitos térmicos e reológicos.
O software de gestão do sistema de instrumentação recorre a processos estatísticos de minimização
dos desvios quadráticos para ajustar, a cada uma das séries de valores lidos ou a combinações lineares
entre elas, os modelos matemáticos compostos pelas parcelas descritas (temperatura e reologia). Para
estimar a parcela referente aos efeitos térmicos são utilizados os valores registados pelos termómetros
embebidos no betão em várias secções da Ponte, sendo possível estabelecer desfasamentos temporais
entre o modelo que se pretende desenvolver e as leituras de determinado termómetro para ter em conta
as distintas exposições solares e as distintas inércias térmicas das secções. De entre os 8 canais de
temperatura disponíveis, é necessário escolher aqueles que melhor explicam a variável em análise.
Assim, são selecionados os que apresentam maior correlação com esta, tendo no entanto o cuidado de
evitar o uso simultâneo de séries de temperatura com um elevado grau de correlação entre si.
Para simular a evolução das grandezas em causa resultante do comportamento diferido do betão, o
programa recorre a funções exponenciais amortecidas (denominadas internamente por funções “drift”)
que pretendem modelar os efeitos dos fenómenos reológicos do material em causa. A forma destas
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funções, que partem de zero e terminam com uma assíntota horizontal de valor unitário, pode ser
ajustada essencialmente através da manipulação de dois parâmetros: n, que define o número de anos
necessários para atingir a assíntota, e t, que define a idade do material no início da série temporal em
análise e que portanto influencia a derivada inicial da curva. A determinação do parâmetro n mais
adequado para explicar a evolução temporal de cada grandeza estrutural foi feita com base em análises
de correlação. Assim se selecionam as variáveis explicativas da evolução temporal de cada grandeza
estrutural medida pelo sistema de monitorização, uma para ter em consideração o efeito da
temperatura e outra para quantificar o comportamento diferido do betão. É precisamente a parcela do
modelo numérico de cada série de valores medidos associada à função “drift” que se compara
diretamente com os valores teóricos do cálculo evolutivo.
Para realizar a comparação entre valores esperados e valores lidos torna-se, ainda, necessário adotar,
caso a caso, uma translação inicial nas ordenadas das leituras de modo a corrigir os seus valores
“acumulados” até ao início da fase de exploração da Ponte. Assim se analisa de forma independente a
evolução do comportamento diferido da Ponte durante a sua vida útil desvalorizando o historial de
tensões durante o processo construtivo. Para ajustar “no tempo” as curvas dos valores lidos com as
curvas dos valores esperados define-se um referencial temporal que aproxime o plano de obra
modelado ao realmente executado. Sendo impraticável modelar dia a dia a série de operações
realizadas durante a obra, optou-se por agrupá-las em conjuntos de tarefas representativas.
4.3 Secção do tabuleiro sobre o Montante M1 (secção S19 – Gaia)
A ‘Fig. 7’ mostra a comparação entre os valores esperados e os valores lidos das rotações do tabuleiro
à esquerda e à direita do Montante M1 (secção de momento fletor máximo negativo). Apresenta-se
também a comparação relativa à curvatura média (diferença de rotações dividida pela distância entre
as secções) instalada nessa zona do tabuleiro.
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Figura 7. Comparação entre valores esperados e valores lidos (rotações e curvatura média na secção sobre
Montante M1)

4.4 Secção junto à união entre o tabuleiro e o arco do lado do Porto (secção S20 – Porto)
Na ‘Fig. 8’ apresenta-se a comparação entre os valores esperados e os valores lidos das tensões
instaladas nas armaduras na secção do tabuleiro junto à união com o arco (secção de momento fletor
máximo positivo). Apresenta-se também a comparação relativa à tensão média e ao gradiente de
tensões entre as fibras superior e inferior da secção.
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Figura 8. Comparação entre valores esperados e valores lidos (tensões nas armaduras, tensão média e gradiente
de tensões na secção junto à união entre o tabuleiro e o arco do lado do Porto)

4.5 Secção de meio-vão do “arco + tabuleiro” (secção S21)
A comparação entre os valores esperados e os valores lidos das tensões instaladas nas armaduras na
secção de meio vão da Ponte está representada na ‘Fig. 9’. Mostra-se também a comparação relativa à
tensão média e ao gradiente de tensões entre as fibras superior e inferior da secção.
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Figura 9. Comparação entre valores esperados e valores lidos (tensões nas armaduras, tensão média e gradiente
de tensões na secção de meio-vão da Ponte)
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4.6 Comentários
A análise da comparação entre os valores esperados e as curvas de tendência obtidas pelo tratamento
estatístico dos valores lidos (“valores filtrados”) permite extrair duas conclusões gerais relevantes:
− nas secções do tabuleiro e do arco, a diminuição dos valores médios das extensões é menos
acentuada do que o previsto;
− nas secções do tabuleiro, a evolução das curvaturas e dos gradientes de tensões (entre as fibras
superiores e inferiores) é muito semelhante ao esperado, exceto nas secções sobre os montantes
de arranque do arco, onde as curvaturas apresentam um crescimento maior do que esperado.
A primeira conclusão, nomeadamente no que diz respeito às secções do arco, poderia fazer pensar que
a perda diferida do impulso do arco é maior do que o previsto. Por outro lado, a segunda conclusão
parece contrariar esta hipótese pois só podem ocorrer diminuições do esforço axial do arco se,
simultaneamente, houver acréscimo dos esforços de flexão do tabuleiro.
Transferências de carga do arco para o tabuleiro superiores ao esperado podem ocorrer caso se
verifique que a fluência do betão do tabuleiro é inferior à do betão do arco. Se, para além disto, a
fluência do betão do tabuleiro for inferior ao valor modelado, pode acontecer que o tabuleiro fique
sujeito a maiores esforços do que o esperado mas com deformações semelhantes às teóricas.
Simultaneamente, o arco sofrerá descargas e por este motivo apresentará evoluções de extensões
médias inferiores às esperadas.
Se fosse este o caso, poderia dizer-se, resumidamente, que:
− as extensões médias do arco são menores do que as teóricas porque houve perda de impulso;
− as extensões médias do tabuleiro são menores do que as teóricas porque a fluência do betão do
tabuleiro é inferior ao previsto;
− as curvaturas e gradientes de tensão nas secções do tabuleiro são semelhantes ao esperado
porque os esforços de flexão são superiores ao previsto mas os valores da fluência são
inferiores, compensando-se desta forma os dois efeitos.
A hipótese anteriormente descrita não é credível dado que contraria os resultados obtidos nos ensaios
iniciais de caracterização das propriedades mecânicas dos betões. Nestes ensaios verificou-se que o
betão do arco (C60/75) apresentava valores de fluência da ordem dos 40% a 50% dos teóricos,
enquanto que para o betão do tabuleiro estes valores eram de cerca de 60% a 70% dos teóricos. Como
é evidente, a este facto não são alheias as composições dos betões em causa, nomeadamente a
introdução de micro-sílica no betão C60/75.
A explicação mais fiável para o facto de as extensões médias das secções do arco e do tabuleiro serem
inferiores às esperadas parece ser a constatação de que os valores reais da retração dos betões são
inferiores aos valores considerados no modelo evolutivo. Recorda-se que, apesar de nos referidos
ensaios de caracterização se terem obtido valores da retração cerca de 40% superiores aos teóricos
para o betão do tabuleiro e cerca de 10% superiores aos teóricos para o betão do arco, no modelo
evolutivo se optou por considerar, do lado da segurança, majorações de 50% para ambos os casos.
No que diz respeito às secções do tabuleiro sobre os montantes M1 e M6 (secções de momento
máximo negativo, ver ‘Fig. 10’), nota-se que a sua “curvatura média” apresenta uma evolução
temporal mais “acentuada” do que o previsto, tendo estado continuamente a afastar-se dos valores
esperados.
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Figura 10. Diagrama de momentos fletores instalados no tabuleiro no final do processo construtivo (após RCP) e
a tempo infinito (20000 dias)

Pode estabelecer-se uma relação de proporcionalidade direta entre a “curvatura média” de uma secção
e o momento fletor instalado desde que sejam devidamente corrigidos os efeitos diferidos do betão.
No caso da Ponte Infante D. Henrique, a “curvatura média” das secções em causa é estimada à custa
das diferenças de rotações medidas pelos pares de clinómetros colocados à esquerda e à direita de
cada um dos montantes M1 e M6, divididas pela correspondente distância (de forma semelhante se
obtém a grandeza em causa para as secções sobre os montantes M2 e M5). Ou seja:

χm =

θ d − θe
∆x

(∆x - distância entre os clinómetros, neste caso 6 m)

Quer isto dizer que a curvatura estimada resulta da obtenção de uma “derivada numérica” dos valores
das rotações fornecidos pelos clinómetros e recolhidos pelo sistema de monitorização. Este
procedimento matemático, como qualquer derivação numérica, tende a agudizar os desvios, resultando
uma “derivada” (curvatura) estimada que se afasta mais dos valores esperados do que qualquer uma
das séries de leituras recolhidas (rotações) se afasta dos resultados obtidos pelo modelo de cálculo.
Contudo, convém salientar que em geral as curvaturas com crescimento ao longo do tempo maior do
que o previsto podem indicar maiores incrementos do momento fletor instalado nas secções em causa
e/ou perda de rigidez local ou global da estrutura. Conforme referido anteriormente, o aumento dos
momentos fletores do tabuleiro poderia resultar maioritariamente de perdas de impulso do arco. Se
fosse este o caso, para além das diferenças detetadas nas secções sobre M1 e M6, notar-se-iam
também desvios na secção de meio-vão da Ponte e na secção junto à união arco-tabuleiro (secção de
momento máximo positivo).
Analisando os valores recolhidos pelo sistema de monitorização não se verifica o cenário descrito,
pelo que não se considera que os esforços de flexão no tabuleiro estejam a crescer mais do que o
esperado.
Por outro lado, a observação da evolução dos deslocamentos verticais da Ponte, apresentados
anteriormente, demonstra que não só a configuração da deformada é semelhante à obtida no modelo
de cálculo viscoelástico mas também os deslocamentos são inferiores aos valores teóricos previstos,
pelo que não se verifica qualquer perda de rigidez global da estrutura.
Assim sendo, apenas resta a hipótese de, localmente, (nas secções do tabuleiro sobre os montantes de
arranque do arco) o comportamento da Ponte poder ser “mais flexível” do que o esperado. Os
deslocamentos verificados a partir de Março de 2005 parecem confirmar esta suposição, apesar de ser
de salientar que os deslocamentos medidos são pequenos e que se deteta alguma falta de fiabilidade
dos levantamentos topográficos, conforme referido nos comentários finais do capítulo 2.
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CONCLUSÕES
O facto de as curvaturas médias das secções do tabuleiro sobre os montantes M1 e M6 apresentarem
uma evolução mais “acentuada” do que o previsto pode dever-se a um “efeito numérico” do
tratamento dos resultados e/ou a um desvio “local” em relação ao comportamento esperado.
Nas outras secções da Ponte não se identificaram desvios de comportamento que possam confirmar
um afastamento geral do comportamento da estrutura em relação ao previsto, pelo que o referido
desvio “local” tem de ser considerado pouco relevante.
Mais importante é constatar que os deslocamentos globais da Ponte são menores do que os esperados
e a configuração da deformada é semelhante à prevista.
Ainda assim, entende-se ser conveniente continuar a analisar a resposta da Ponte ao longo do seu
funcionamento em condições de serviço. O cruzamento entre os resultados aqui apresentados e os
obtidos através do sistema de monitorização dinâmica entretanto instalado [4] permitirá certamente
aprofundar ainda mais o conhecimento sobre o comportamento estrutural da ponte.
Sugere-se ainda a implementação de um programa para a realização de inspeções na Ponte para avaliar
o seu estado de conservação. Para além das Inspeções de Rotina com periodicidade anual para deteção
de anomalias menos graves e preconização dos trabalhos de manutenção necessários, deverão ser
periodicamente realizadas Inspeções Principais na Ponte Infante D. Henrique com o intuito de registar
as condições de funcionamento da Obra de Arte, identificando-se as anomalias que inviabilizam o bom
desempenho dos diversos componentes da obra de arte, quer quanto à durabilidade quer quanto ao
nível da segurança.
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