
Resumo 

O principal objectivo da presente dissertação é o estudo do comportamento dinâmico de pontes 

ferroviárias sob acção de tráfego ferroviário de alta velocidade.  

Este estudo envolveu uma sistematização dos principais aspectos regulamentares a ter em 

conta no dimensionamento de pontes ferroviárias, nomeadamente no que se refere à 

quantificação das acções relacionadas com o tráfego e dos efeitos dinâmicos associados, às 

verificações a efectuar tendo em conta os aspectos relacionados com a segurança estrutural 

(amplificações dinâmicas e fadiga), com a segurança da via e com o conforto dos passageiros.  

No que se refere à fadiga, foram apresentadas diversas metodologias de análise, 

nomeadamente as preconizadas nos eurocódigos para estruturas metálicas, e a 

implementação computacional e validação do algoritmo do método da gota de água (“rainflow”) 

para a contagem dos ciclos de tensão.  

Relativamente às metodologias para análise dinâmica do sistema ponte-comboio, foram 

apresentadas metodologias de análise numérica, simplificadas e empíricas. De entre as 

metodologias de análise numérica foram descritas as metodologias com interacção ponte-

comboio e sem interacção ponte-comboio. Para esta última foi descrita a sua forma de 

implementação e validação no programa de cálculo comercial Robot Millenium. Em relação às 

metodologias simplificadas, como os métodos da Decomposição da Excitação em Ressonância 

(DER) e da Linha de Influência Residual (LIR) foram descritas as suas formas de 

implementação e validação numa folha de cálculo Excel, bem como uma aplicação ao estudo 

de uma ponte simplesmente apoiada com 15 m de vão.  

Na principal aplicação da presente dissertação, foi efectuado o estudo do comportamento 

dinâmico da ponte ferroviária de Alcácer do Sal, uma ponte metálica do tipo “bowstring” situada 

na linha do Sul, sob acção de tráfego ferroviário de alta velocidade. As análises dinâmicas 

foram efectuadas para a passagem de diversos comboios em circulação na rede europeia de 

alta velocidade e dos comboios referentes ao High Speed Load Model A (HSLM-A). A resposta 

da ponte foi avaliada em termos da segurança estrutural, da segurança da via e do conforto 

dos passageiros. Foi ainda efectuada uma análise de fadiga baseada na quantificação do dano 

para alguns elementos estruturais das vigas principais do tabuleiro, através do método da 

acumulação de danos. Esta análise foi efectuada para a passagem de comboios de alta 

velocidade e para os comboios de fadiga regulamentares.  

Foi também apresentada uma comparação entre os danos anuais para um cenário hipotético 

de tráfego de comboios de alta velocidade e para os cenários de tráfego regulamentares: 

pesado, normal e ligeiro.  

Por último, foi estudada a implementação de uma solução de reforço estrutural da ponte de 

Alcácer do Sal. Este estudo envolveu uma avaliação preliminar do desempenho de possíveis 



soluções de reforço com base na quantificação dos valores de pico da aceleração vertical do 

tabuleiro para a passagem de comboios de alta velocidade em situações de ressonância, 

seguida de uma avaliação sistemática do desempenho da solução que se revelou mais 

adequada em termos dos estados limites relativos à segurança estrutural e à segurança da via, 

para os quais a estrutura revelou um comportamento estrutural inadequado.  

Abstract 

The main aim of the present thesis is the study of dynamic behaviour of railway bridges caused 

by high speed railway traffic.  

This study involved a systematization of the main regulamentar aspects to have into account in 

the design of railway bridges, namely those related to the quantification of traffic actions and 

dynamic effects associated, to verifications related with structural security (dynamic 

amplifications and fatigue), with track safety and passengers comfort. Concerning fatigue, 

different methodologies of analysis had been presented, namely the ones referred in eurocodes 

for steel structures, and the computational implementation and validation of the algorithm of 

rainflow counting method for the counting of the stress cycles.  

Concerning to methodologies for dynamic analysis of the bridge-vehicle system, some 

methodologies for numerical, simplified and empirical dynamic analysis were presented. 

Between the numerical methodologies, analysis with and without bridge-vehicle interaction were 

described. For this last one its form of implementation and validation in the commercial 

calculation program Robot Millenium was described. In relation to the simplified methodologies, 

such as the methods of Decomposition of Excitation in Resonance (DER) and Residual 

Influence Line (RIL), its form of implementation and validation in an Excel sheet, as well as an 

application in the study of a simply supported bridge with 15 m span was described.  

In the main application of the present dissertation, the dynamic behaviour of Alcácer do Sal 

railway bridge, which is a metallic bowstring bridge located in “Linha do Sul”, under the high 

speed railway traffic was studied. The dynamic analysis were done for the passage of different 

types of trains currently in circulation in the european high speed railway network and trains 

referred in the High Speed Load Model A (HSLM-A). The bridge response was evaluated in 

terms of structural security, track safety and passengers comfort. A fatigue analysis based on 

quantification of the damage for some structural elements of the main beams of the deck was 

also done, through the damages accumulation method. This analysis was done for the passage 

of high speed trains and for regulamentar fatigue trains. It was also presented a comparison 

between the annual damages for a hypothetical traffic scene of high speed trains and 

prescribed traffic scenes (heavy, standard and light).  

Finally, the implementation of a structural reinforcement solution in the Alcácer do Sal railway 

bridge was studied. This study involved a preliminary evaluation of the possible reinforcement 



solutions based on the peak values of the vertical acceleration of the deck under the passage of 

high speed trains in resonance situations, followed by a systematic evaluation of the 

performance of the solution, that was more adequate in terms of limit states concerning 

structural security and track security, for which the structure revealed an inadequate structural 

behaviour.  


