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Resumo
Este trabalho incide na calibração manual de um modelo numérico da ponte ferroviária
da Baia com base em ensaios dinâmicos. O estudo foi realizado em três etapas. A primeira
etapa consiste no desenvolvimento de um modelo numérico inicial através do software
Autodesk Robot Structural Analysis, com base em um levantamento geométrico. Na
segunda etapa foi realizado o ensaio dinâmico de vibração ambiental, processamento das
respostas obtidas e identificação das frequências naturais e correspondentes modos de
vibração. Por último, na terceira etapa, se realizou a calibração manual através de um
processo iterativo de variação dos valores dos parâmetros numéricos até se obter o
modelo calibrado que melhor representa o comportamento real da estrutura.
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Introdução
Em Portugal, a primeira linha ferroviária foi inaugurada em outubro de 1856, ligando
Lisboa ao Carregado com cerca de 37 km. Com o passar dos anos a rede ferroviária
expandiu-se para o resto do país, um processo cuja conclusão demorou mais de meio
século. No século XX, os anos 80 trouxeram uma fase de declínio, com o encerramento
de muitos trechos e falta de investimentos direcionados às ferrovias. Devido à geografia
de Portugal, foi necessária a construção de muitas pontes nas linhas ferroviárias, e tais
pontes foram majoritariamente metálicas com recurso a soluções em treliças.
Atualmente centenárias, essas pontes foram dimensionadas conforme as exigências e
características da época, contudo as mudanças nos critérios e normas, a evolução dos
trens, cada vez com circulação mais rápida, maior volume de passageiros e mercadorias
e a natural degradação por manutenção deficitária, faz surgir a necessidade de avaliar o
seu estado de conservação e integridade estrutural visando a sua eventual reutilização.
A falta de informações acerca das estruturas é uma das principais dificuldades que cercam
esse tipo de trabalho. É extremamente importante ter uma boa caracterização desta
estrutura, o que inclui uma investigação histórica da ponte, com informações acerca do
processo de construção, tipos de tráfegos adotados na época de projeto e possíveis

reformas e reforços estruturais realizados ao longo dos anos, bem como um levantamento
estrutural, para se conhecer as dimensões dos elementos, os tipos de ligações, o sistema
estrutural da ponte, as características dos materiais que podem ter sofrido degradação, e
a realização de ensaios estáticos e dinâmicos que permitam conhecer o comportamento
estrutural da ponte.
Neste âmbito importa salientar alguns trabalhos anteriores realizados em pontes da rede
ferroviária Portuguesa, tais como os desenvolvidos por SANTOS (2014), na ponte de
Ântua, de RIBEIRO (2012), na ponte de São lourenço, e de MALVEIRO (2013) no
viaduto de Alverca, e que tiveram como objetivo a análise numérica e experimental do
comportamento dinâmico de pontes ferroviárias existentes, através de modelação em
elementos finitos, ensaio dinâmico de vibração ambiental para identificação dos
parâmetros modais da estrutura, calibração automática do modelo numérico e a sua
validação experimental.
Este artigo se baseou no trabalho desenvolvido na dissertação de mestrado de SANTOS
(2018) realizada através de uma parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e o Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP).
Descrição da Ponte da Baia
A ponte metálica da Baia, ilustrada na Figura 1, fica situada próxima da cidade de
Amarante, norte de Portugal, e pertence à linha ferroviária do Tâmega. Atualmente a
ponte encontra-se desativada e a Câmara Municipal de Amarante estuda a possibilidade
de requalificação da linha para trânsito de trens turísticos.

Figura 1 - Vista da ponte ferroviária de Baia
A caraterização da estrutura da ponte foi realizada com base em um levantamento
geométrico e topográfico, em colaboração com uma empresa externa, pois não foram
identificadas as peças escritas e desenhadas do seu projeto original.
A Figura 2 mostra a elevação lateral da ponte de baia de modo a representar a
configuração das vigas principais da ponte, em treliça metálica, e os pilares e encontros,
ambos em alvenaria de pedra.

Figura 2 - Elevação da ponte ferroviária de Baia
As treliças principais são formadas por vigas metálicas, nos banzos superior e inferior,
ligadas por intermédio de montantes e diagonais. A ligação entre os vários elementos é
feita por meio de chapas e rebites.
À cota superior, o tabuleiro metálico, é composto por duas longarinas que assentam em
transversinas dispostas a cada 5 m, que por sua vez apoiam nas duas vigas treliça
pricipais. As longarinas e as transversinas formam um sistema em grelha, que suportam
as cargas transmitidas pelos carris. Os banzos superiores das vigas treliça estão travados
por intermédio de contraventamentos em cruz de Santo André. Num dos lados existe
ainda um passeio, com 0.8 m de largura, e guarda-corpos de ambos os lados.
À cota inferior, as duas vigas treliça estão unidas através de transversinas, também
dispostas a cada 5 m, e contraventadas por intermédio de contraventamentos em cruz de
Santo André.
A estrutura possui oito aparelhos de apoios em aço (dois por cada pilar ou encontro): seis
do tipo A e dois do tipo B. No pilar 1 foram instalados apoios do tipo B que são fixos e
impedem os deslocamentos longitudinais, transversais e verticais. Nos encontros e no
pilar 2 foram instalados apoios do tipo A que são guiados e impedem os deslocamentos
verticais e transversais, permitindo o deslocamento longitudinal.
Modelação Numérica da Ponte da Baia
Na Figura 4 apresenta-se o modelo em elementos finitos da ponte desenvolvido no
programa Autodesk Robot Structural Analysis. Neste modelo foram utilizados elementos
do tipo barra para modelar as vigas treliça, longarinas, transversinas, montantes,
diagonais e contraventamentos. Os passeios e guarda-corpos foram modelados através de
massas pontuais. O tipo de aço foi assumido o S235 com um módulo de elasticidade igual
a 210 GPa e uma densidade igual a 77 kN/m3.

Figura 3 – Vista 3D do modelo numérico

As ligações dos contraventamentos às vigas treliça foram consideradas rotuladas. Para
posicionar corretamente o eixo de rotação dos aparelhos de apoio, foram utilizadas barras
infinitamente rígidas que unem os nós do banzo inferior da viga treliça ao nó do eixo de
rotação do apoio. Para simular o funcionamento do conjunto aparelho de apoio e pilar, na
ligação aos pilares P1 e P2, foram adotadas molas elásticas nas direções longitudinal e
transversal da ponte. Os valores das constantes eláticas das molas nas direções
longitudinal (KUx) e transversal (KUy) foram considerados iguais a 39 MN/m e 156
MN/m, para o pilar P1, e iguais a 21 MN/m e 78 MN/m, para o pilar P2, respetivamente.
Na Figura 4 apresentam-se sete dos modos globais de vibração identificados através do
modelo numérico e as correspondentes frequências naturais.
Na análise modal foi considerada nula a densidade das diagonais e de todos os
contraventamentos, tendo sido repartida a massa de cada um destes elementos por meio
de massas pontuais aplicadas nos nós das suas extremidades. Deste modo pretende-se
remover os modos locais associados a estes elementos de modo a facilitar a identificação
dos modos globais. Os pesos dos elementos não estruturais, tais como, os guarda-corpos,
os carris, os passeios, as chapas e os rebites foram adicionados ao modelo através de
massas pontuais e/ou lineares.

(a) Modo 1T – f = 2,85 Hz (flexão transversal)

(b) Modo 2T – f = 3,58 Hz (flexão transversal)

(c) Modo 3T – f = 3,69 Hz (flexão transversal)

(d) Modo 4V – f = 4,62 Hz (flexão vertical)

(e) Modo 5V – f = 6,46 Hz (flexão vertical)

(f) Modo 6V – f = 7,39 Hz (flexão vertical)

(g) Modo 7V – f = 12,46 Hz (flexão vertical)

Figura 4 – Parâmetros modais numéricos antes da calibração
Ensaio Dinâmico
O ensaio dinâmico de vibração ambiental foi realizado em junho de 2017 e teve como
objetivo a identificação dos parâmetros modais da estrutura, nomeadamente as
frequências naturais e os modos de vibração de caráter global.
Num ensaio de vibração ambiental é realizada a medição das respostas da estrutura devido
a ações ambientais, ou seja, ações que a estrutura sofre durante sua utilização normal, tais
como, o vento, o tráfego de pessoas e veículos, pequenas vibrações no solo, ações fluviais
ou marítimas, de máquinas, entre outras.
No ensaio foram utilizados acelerômetros piezoelétricos de elevada sensibilidade, PCB
modelo 393B12, para medir as respostas da estrutura, além do sistema de aquisição de
dados cDAQ-9172 da National Instruments com recurso a quatro módulos NI 9234 para
acelerômetros do tipo IEPE.
O ensaio envolveu a medição das respostas dinâmicas em 43 pontos de medição,
distribuídos e organizados em sete configurações de medição, do género da ilustrada a
título de exemplo na Figura 5. Para o efeito foi utilizada uma técnica que recorre a pontos
de referência fixos – localizados aproximadamente entre 1/3 e 1/4 do vão e assinalados a
cor azul – e pontos de medida móveis assinalados a cor laranja. Os pontos de referência
fixos não podem ter ordenadas modais nulas de modo a não comprometer o sucesso da
identificação modal.

Figura 5 – Configuração experimental de sensores (a título exemplificativo)
A ligação dos acelerômetros à estrutura foi efetuada por intermédio de chapas e
cantoneiras metálicas conectadas por meio de magnetos circulares (Figura 6(a)). Para
cada setup foram realizadas medições com a duração de 12 minutos e com uma frequência
de amostragem de 2000 Hz posteriormente decimada para 200 Hz.
Para melhorar a qualidade do sinal das medições e excitar convenientemente uma gama
mais alargada de frequência da estrutura, foi necessária uma excitação externa com
pessoas andando aleatoriamente sobre o passeio da ponte (Figura 6(b)).

(a)
(b)
Figura 6 – (a) pormenor de acelerómetro ligado à estrutura, (b) técnica de
excitação
A identificação modal estocástica foi realizada recorrendo ao software ARTeMIS (2017)
através da aplicação da versão melhorada do método da decomposição no domínio da
frequência (EFDD).
A identificação das frequências de vibração envolve a seleção de picos da curva dos
valores singulares das matrizes dos espetros, conforme ilustrado na Figura 7. No caso de
modos de vibração com frequências afastadas, a seleção dos picos é realizada com base
na curva do primeiro valor singular, enquanto em modos de vibração com frequências
próximas, a identificação poderá ser feita com base na curva do segundo valor singular
ou superiores.

Figura 7 – Valores singulares médios e normalizados das matrizes dos espectros
Na Figura 8 ilustram-se os sete modos de vibração globais identificados e as
correspondentes frequências de vibração. A fim de obter as melhores configurações
modais foram realizadas combinações de cruzamentos dos diversos setups de medição,
modo a modo, além da eliminação da informação proveniente de alguns pontos de
medição.

(a) Modo 1T – f = 2,80 Hz

(b) Modo 2T – f = 3,22 Hz

(c) Modo 3T – f = 3,32 Hz

(d) Modo 1V – f = 4,95 Hz

(e) Modo 2V – f = 6,35 Hz

(f) Modo 3V – f = 6,84 Hz

(g)

Modo 4V – f = 11,23 Hz

Figura 8 – Parâmetros modais experimentais
Calibração
A calibração do modelo numérico consiste na correção manual dos valores de parâmetros
do modelo numérico inicial de modo aos parâmetros modais numéricos e experimentais
se aproximarem. No presente caso tais diferenças podem estar relacionadas com as
incertezas das propriedades mecânicas dos materiais, do estado de degradação dos apoios
e da falta de informação sobre as características dos pilares e fundações.
O processo de calibração envolveu a variação simultânea de diferentes parâmetros, com
o objetivo da minimização do resíduo total () associado às frequências de vibração e
modos de vibração, neste último caso avaliado pelo parâmetro MAC:
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Os parâmetros numéricos considerados na calibração do modelo foram o módulo de
elasticidade do aço (E) e as rigidezes das constantes elásticas dos conjuntos pilaraparelhos de apoio e encontro-aparelho de apoio, nas direções transversal (KUx) e
transversal (KUy), estes últimas perfazendo um total de 4 parâmetros independentes em
correspondência com os pilares P1 e P2 e os encontros E1 e E2.
Na Tabela 1 são apresentados os 3 cenários considerados de variação dos parâmetros
numéricos assim como alguns subcenários, num total de 11 combinações de parâmetros
analisadas.
De todos os cenários analisados, o que apresentou o menor valor do resíduo foi o cenário
C.2. Para este cenário a redução do módulo de elasticidade do aço possibilitou uma
redução generalizada da rigidez da estrutura, levando à diminuição dos valores das
frequências de vibração. A alteração das condições de apoio dos pilares foi assumida em

virtude da falta de informação relativamente às condições atuais dos aparelhos de apoio,
que são os originais aquando da construção da ponte, e dos pilares e respetivas fundações.
Tabela 1 – Cenários de calibração do modelo numérico
Parâmetros numéricos
E (GPa)
KUx | KUy (MN/m)

Cenário
A

A.1
A.2
A.3
A.4
B.1
B.2
B.3
B.4
C.1
C.2
C.3

B

C

189.0

178.5

189.0

KUx = 0 (P2), -30% nos restantes valores
KUx = 0 (P2), -60% nos restantes valores
-30% em todos os valores
-60% em todos os valores
KUx = 0 (P2), -30% nos restantes valores
KUx = 0 (P2), -60% nos restantes valores
-30% em todos os valores
-60% em todos os valores
KUx=10 MN/m (P1), KUx=0 (P2), -60% nos restantes valores
KUx=40 MN/m (P1), KUx=0 (P2), -60% nos restantes valores
KUx=100 MN/m (P1), KUx=0 (P2), -60% nos restantes valores

Análise de correlação numérica e experimental
A Tabela 2 apresenta uma comparação dos valores das frequências experimentais e
numéricas, do modelo inicial e do modelo calibrado. São ainda apresentados em
parentesis os valores percentuais do erro das frequências numéricas tomando como
referência os correspondentes valores experimentais. O desvio médio dos residuos das
frequências reduziu de 7,4%, antes da calibração, para 4,6%, após a calibração. Quanto
ao parâmetro MAC, o valor médio do MAC passou de 0,901, antes da calibração, para
0,915, após a calibração.
Tabela 2 – Valores das frequências de vibração experimentais e numéricas, antes e
após a calibração, e do parâmetro MAC
Modelo Inicial
Modo

Frequência
ensaio (Hz)

1T
2T
3T
1V
2V
3V
4V

2,80
3,22
3,32
4,95
6,35
6,84
11,23

Conclusões

Frequência
(Hz)
2,85 (+1,9)
3,58 (+11,1)
3,69 (-11,1)
4,62 (+6,7)
6,46 (-1,8)
7,39 (-8,1)
12,46 (-10,9)

MAC
0,927
0,873
0,837
0,994
0,956
0,960
0,759

Modelo Calibrado
Frequência
(Hz)
2,61 (+6,7)
3,22 (+0,1)
3,39 (-2,1)
4,39 (+11,4)
6,11 (+3,8)
7,03 (-2,8)
11,80 (-5,1)

MAC
0,958
0,914
0,902
0,993
0,947
0,897
0,796

Este trabalho teve como principal objetivo a calibração manual de um modelo numérico
da ponte ferroviária de Baia com base em ensaios experimentais. A identificação modal
foi realizada por intermédio método EFDD possibilitou a identificação das frequências e
configurações de sete modos de vibração globais envolvendo a flexão transversal e
vertical do tabuleiro, no intervalo entre 2,80 Hz e 11,23 Hz.
A calibração manual do modelo numérico envolveu a análise de 11 cenários distintos de
combinação de parâmetros numéricos tendo em vista a seleção do que apresenta o menor
valor da função residuo que avalia os desvios entre os valores frequências numéricas e
experimentais além dos desvios do parâmetro MAC. Os parâmetros numéricos incluidos
na calibração foram o módulo de elasticidade do aço, e os valores de rigidez das
constantes elásticas dos conjuntos pilares/encontros-aparelhos de apoio.
A análise de correlação dos parametros modais experimentais e numéricos, antes e após
calibração, permitiu aferir que o desvio médio das frequências passou de 7,38%, obtido
com o modelo numérico inicial, para 4,56%. Por sua vez, o valor médio do parâmetro
MAC passou de 0,901, obtido com o modelo numérico inicial, para 0,915, resultando em
resíduo total de 0,130.
Como desenvolvimentos futuros ao presente estudo pretende-se realizar a calibração
automática do modelo numérico baseada em algoritmos genéticos, além da realização de
ensaios in situ de caraterização dos materiais dos pilares e fundações que permitam
reduzir as incertezas associadas à sua estimativa, assim como a avaliação das reais
condições de apoio, uma vez que todos estes fatores influenciaram significativamente o
comportamento dinâmico da estrutura, e, consequentemente, a calibração do modelo
numérico.
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