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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 passagei-

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

nomeadamente as preconizadas nos eurocódigos para estruturas metálicas, e a implementa-

ção 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 pon-

te-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 rela-

ção às metodologias simplificadas, como os métodos da Decomposição da Excitação em 

Ressonância (DER) e da Linha de Influência Residual (LIR) foram descritas as suas for-

mas 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 comporta-

mento dinâmico da ponte ferroviária de Alcácer do Sal, uma ponte metálica do tipo “bows-

tring” situada na linha do Sul, sob acção de tráfego ferroviário de alta velocidade. As análi-

ses 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 segu-

rança 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. 
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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 acelera-

ção 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 reve-

lou mais adequada em termos dos estados limites relativos à segurança estrutural e à segu-

rança 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 traf-

fic actions and dynamic effects associated, to verifications related with structural security 

(dynamic amplifications and fatigue), with track safety and passengers comfort. Concern-

ing fatigue, different methodologies of analysis had been presented, namely the ones re-

ferred in eurocodes for steel structures, and the computational implementation and valida-

tion 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 pre-

sented. 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 Reso-

nance (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”, un-

der 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 rail-

way 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 possi-
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ble 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 system-

atic 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. 
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1.1

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 ENQUADRAMENTO

Nos dias de hoje, em que a lógica de um mercado global se encontra cada vez mais 
enraizada na economia e sociedades europeias, torna-se fundamental a existência de infra-
estruturas de transporte eficazes que permitam uma fácil e rápida movimentação de pes-
soas e bens. 

O transporte ferroviário, em particular o de alta velocidade, pode assumir um papel 
fundamental neste contexto, contribuindo para os propósitos de integração e desenvolvi-
mento sustentado dos países, quer em termos de crescimento económico, quer em termos 
do desenvolvimento social. 

Este tipo de transporte apresenta algumas vantagens em relação a outros meios de 
transporte, nomeadamente o rodoviário e o aéreo. Essas vantagens estão relacionadas com 
os menores custos de transporte, com a redução de gastos energéticos, com as menores 
consequências em termos ambientais, devido às baixas emissões de gases nocivos para a 
atmosfera, e ao pequeno número de acidentes verificados. 

A primeira linha de alta velocidade europeia foi construída em França, entre 1981 e 
1983, unindo as cidades de Paris e Lyon numa extensão de 410 km, tendo sido concebida 
para uma velocidade máxima de circulação de 270 km/h. Desde então a rede não tem para-
do de se expandir, compreendendo actualmente países como a Alemanha, Itália, Espanha, 
Holanda, Bélgica e Reino Unido. 

Na Figura 1.1 apresenta-se uma previsão da rede europeia de alta velocidade para o 
ano 2020, estimando-se que venha a compreender cerca de 10000 km de linha. 
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Figura 1.1 Previsão para 2020 da rede europeia de alta velocidade                                    
(fonte: UIC www.uic.asso.fr) 

Portugal tem vindo a adoptar na última década uma política de investimento na rede 
ferroviária, procurando modernizar e reabilitar as vias existentes. Actualmente procura dar 
passos firmes para a implementação de uma rede de alta velocidade, procurando efectuar 
ligações a Espanha e desta forma à rede europeia. 

No âmbito da cimeira ibérica da Figueira da Foz, realizada em Novembro de 2003, 
foram acordadas quatro ligações a Espanha: a ligação Porto-Vigo, com abertura prevista 
para 2009, a ligação Lisboa-Madrid, via Badajoz, com abertura prevista para 2010, a liga-
ção Aveiro-Salamanca, com abertura prevista para 2015 e a ligação Faro-Huelva, com 
abertura prevista para 2018. Para além destas ligações foi ainda prevista a ligação nacional 
Lisboa-Porto, com abertura prevista para 2013. 

Estudos realizados estimam que a implementação da rede de alta velocidade em Por-
tugal possa vir a beneficiar cerca de 56% do território e 81% da população (Ribeiro, 2004). 

As soluções estruturais a adoptar para as pontes ferroviárias em vias de alta veloci-
dade têm que atender a um conjunto de exigências diferentes daquelas que são normalmen-
te especificadas para pontes em vias convencionais. 

Tratam-se de pontes em que os efeitos dinâmicos decorrentes da passagem dos com-
boios a alta velocidade podem assumir uma grande relevância, como resultado essencial-
mente dos fenómenos de ressonância que se tendem a manifestar para velocidades superio-
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res a 200 km/h. Para atender a estes efeitos, foram incorporados recentemente nas normas 
europeias procedimentos de análise e verificações que deverão ser tidos em conta no seu 
dimensionamento, e que envolvem aspectos relacionados com a segurança estrutural 
(amplificações dinâmicas e fadiga), com a segurança da via e com o conforto dos passagei-
ros.

Um outro aspecto da maior importância tem a ver com as exigências de interoperabi-
lidade estabelecidas para a rede europeia de alta velocidade (TSI, 2002), de aplicação obri-
gatória nos países membros da União Europeia desde 30 de Novembro de 2002. Estas 
novas exigências irão obrigar a uma reavaliação do comportamento estrutural de soluções 
já implementadas noutros países, de forma a atender à possibilidade de circulação de uma 
banda alargada de veículos. 

No caso de Portugal está previsto que algumas das futuras linhas de alta velocidade, 
nomeadamente a ligação Lisboa-Porto, possam vir a aproveitar troços das linhas existentes. 
Tal deverá implicar igualmente uma avaliação do comportamento dinâmico das pontes, de 
forma a ser possível identificar correctamente as limitações dessas estruturas, bem como as 
eventuais necessidades de reforço ou substituição. 

Neste contexto assume especial interesse o desenvolvimento de metodologias para a 
análise dinâmica de pontes sob acção de tráfego ferroviário a alta velocidade. A pondera-
ção dos diversos factores que influenciam a resposta dinâmica das pontes, ou dos veículos 
que sobre ela circulam, irão contribuir para um melhor conhecimento acerca do seu com-
portamento, bem como para um melhor dimensionamento deste tipo de estruturas. 

1.2 INVESTIGAÇÕES ANTERIORES 

O comportamento dinâmico das pontes sob acção de tráfego ferroviário tem sido 
objecto de estudo desde meados do século XIX. 

Os primeiros estudos relacionados com o tema remontam a 1847, altura em que, no 
seguimento de uma série de colapsos de pontes em Inglaterra, foi constituída uma comis-
são mandatada pela Rainha com o objectivo de estudar o tema das amplificações dinâmicas 
em pontes. 

No âmbito desta comissão, Willis estabeleceu a equação diferencial para a trajectória 
de uma massa constante que atravessa uma viga sem massa em função da velocidade, 
equação que apenas viria a ser resolvida pelo físico inglês Stokes em 1849. Podem ainda 
ser destacados os trabalhos pioneiros de Melan (1893), Zimmermann (1896), Timoshen-
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ko (1922) e Inglis (1934), este último autor do conhecido trabalho “A Mathematical Treati-
se on Vibration of Railway Bridges”. 

Com base no trabalho destes e doutros investigadores, foram adoptados pelas dife-
rentes administrações ferroviárias, coeficientes de amplificação dinâmica para utilizar no 
dimensionamento de pontes ferroviárias. Estes coeficientes apesar de estarem longe de 
poderem ser considerados uniformes, apresentavam uma tendência comum para a diminui-
ção com o aumento do vão da ponte (Calçada, 1995). 

Tendo em vista a uniformização dos coeficientes de amplificação dinâmica utiliza-
dos pelas diversas administrações, e a evolução prevista para os comboios de alta veloci-
dade no início da década de 70 do século XX, foram desenvolvidos estudos pela UIC e 
pela ORE sobre a temática das amplificações dinâmicas em pontes. As comissões 
ORE D23 (1970) e ORE D128 (1979) procederam: i) a uma campanha de mais de 350 
medições em 37 pontes repartidas por sete administrações ferroviárias e utilizando diversos 
tipos de comboios de ensaio; ii) a uma campanha de medições em modelos reduzidos de 
pontes com diferentes modelos de veículos; iii) ao tratamento estatístico dos resultados das 
medições; iv) a simulações numéricas de forma a interpretar e confirmar os resultados dos 
ensaios e efectuar a extrapolação para domínios não cobertos pelos ensaios. 

Estes estudos permitiram determinar uma expressão para o coeficiente de amplifica-
ção dinâmica (1+ ) dado por: 

'''11 (1.1)

na qual '  é a parcela da amplificação dinâmica correspondente a uma via perfeita, ''  é a 

parcela correspondente às irregularidades da via e  um coeficiente que tem em conta o 

nível de manutenção da via. Os valores de '  e ''  dependem da velocidade do comboio 

(v), da frequência fundamental de vibração vertical da estrutura ( 0n ) e do comprimento de 

deformabilidade do elemento estrutural ( L ). Estes coeficientes, estabelecidos na ficha 

UIC 776-1R (1979) são válidos caso a frequência fundamental se situasse dentro de deter-
minados limites, função de L . Caso a frequência fundamental se situasse fora da gama de 

frequências indicada, a estrutura deveria ser alvo de uma análise dinâmica específica. 

A comissão D218 da ORE verificou ainda que: 

1) Pontes com frequências abaixo do limite inferior apresentam valores mais eleva-

dos de '  e valores mais baixos de '' ;
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2) Pontes com frequências acima do limite superior apresentam valores mais baixos 

de '  mas valores bastante mais elevados de '' .

Verificou ainda que, para a situação 2), a sobrestimação de '  acaba por compensar a 

subestimação de '' , daí resultando um factor de amplificação dinâmica 1  semelhan-

te.

Com o intuito de simplificar e uniformizar os cálculos no dimensionamento das pon-
tes ferroviárias, a UIC procurou cobrir através de um único modelo de cargas, o modelo 
UIC71 (ou LM71), os efeitos dos diversos comboios. Para o efeito foram considerados 6 
comboios tipo, a que correspondem os esquemas de cargas representados na Figura 1.2. 

4x250 kN 4x250 kN etc.

5.52.01.5 1.5 1.5 1.52.02.0 2.0 5.5

Comboio de mercadorias v=120km/h

6x210 kN 6x210 kN

2.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.62.5 2.5 2.57.0 7.0

2 Locomotivas v=120km/h

1.5 1.5 1.5 1.51.5 1.56.75

etc.6x210 kN

Comboio de mercadorias v=120km/h

1.61.62.5 7.0

6x210 kN

2.51.61.6 2.5 2.3 2.3 2.5

etc.

14.7

4x150 kN

Comboio de passageiros v=250km/h

2.4 2.6 12.4

4x170 kN 4x170 kN

12.42.6 2.6 2.62.4 2.4 2.4

Comboio Turbo v=300km/h

4x200 kN 2x60 kN 2x60 kN 2x60 kN

2.28 3.2 4.3 3.2 2.28 2.0 8.0 2.0 2.0 2.02.08.0 8.0 2.0

20x200 kN

1.01.5 6.8

Comboio excepcional v=80km/h

1.01.5

Figura 1.2 Comboios reais tipo utilizados no estabelecimento da modelo de cargas UIC71 

O modelo de cargas LM71 foi determinado inicialmente por forma a cobrir os efei-
tos estáticos dos 6 comboios referidos. Foi de seguida determinado um coeficiente dinâmi-
co   que afecta os efeitos estáticos devidos ao modelo LM71, por forma a ser envolvente 
dos efeitos totais produzidos pelo conjunto dos comboios reais, com base na seguinte con-
dição:

x SLM71 i,stai,i
SMAX 1

61 (1.2)

De modo a simplificar os cálculos,   foi tomado como o mais desfavorável dos 
valores para a gama de velocidades e de frequências das pontes, passando por isso a 
depender apenas do comprimento de deformabilidade. 

O coeficiente 1  indicado na ficha UIC 776-1R mostrou-se adequado para ava-

liar os efeitos dinâmicos devidos aos comboios de alta velocidade em circulação e previs-
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tos para o futuro na década de 70. A exploração das linhas de alta velocidade veio no 
entanto a revelar as insuficiências do coeficiente de amplificação dinâmica estabelecido 
nesta ficha da UIC. 

Uma das situações que mostrou essa insuficiência foi a de um ensaio de um protóti-
po do comboio ICE que decorreu em 1992 na linha da Deutsche Bahn, os caminhos-de-
ferro alemães, entre Hanover e Würzburg. Durante este ensaio foram registadas amplifica-
ções dinâmicas da ordem dos 35 % numa ponte com 44 m e secção em caixão, suportando 
duas vias de tráfego. Uma análise dinâmica posterior revelou que tais amplificações deve-
ram-se a fenómenos de ressonância da estrutura. 

Na Figura 1.3 apresentam-se os resultados relativos ao valor máximo do desloca-
mento a meio vão de uma ponte com 10 m de vão, obtidos com base numa análise dinâmi-
ca para a passagem dos comboios ICE2 e TGV Atlantique Double, bem como os desloca-
mentos resultantes da multiplicação do deslocamento estático pelo coeficiente 1  defi-

nido na ficha UIC 776-1R. 

A observação do gráfico permite concluir que os picos da resposta, devido à ocor-
rência de ressonâncias do tabuleiro, não são cobertos pela envolvente dinâmica definida 
com base no coeficiente referido. As razões apontadas para o facto dos coeficientes de 
amplificação dinâmica não cobrirem os efeitos dinâmicos devidos às ressonâncias foram: 

i) O facto das modernas formas estruturais possuírem coeficientes de amortecimen-
to inferiores aos das estruturas mais antigas; 

ii) Entre os comboios que serviram à definição dos coeficientes de amplificação 
1 , apenas o comboio designado por “Turbo Train” atingia os 300 km/h. Este 

comboio era no entanto formado apenas por 2 veículos, com cargas por eixo de 
170 kN e um comprimento total de 38,4 m. Os modernos comboios de alta velo-
cidade apresentavam comprimentos que atingiam os 400 m e podiam exceder os 
300 km/h. 

Tendo em conta que as indicações contempladas na ficha UIC 776-1R relativas aos 
efeitos dinâmicos não asseguravam um desempenho óptimo das estruturas sobre a acção 
dos actuais comboios de alta velocidade, nomeadamente para velocidades superiores a 
200 km/h, foi formada pela UIC a comissão de especialistas D214 do ERRI, com o objec-
tivo de estudar e estabelecer procedimentos de análise que permitissem acautelar os efeitos 
de ressonância. 
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Figura 1.3 Comparação das envolventes regulamentares definidas pelo deslocamento estáti-
co x (1+ ’) com os resultados dinâmicos obtidos para os comboios ICE2 e TGV para uma 

ponte com 10m de vão 

A comissão de especialistas D214 do ERRI publicou em 2001 o relatório final (RP9) 
(ERRI D214/RP9, 2001) contendo as conclusões do trabalho desenvolvido, constituindo 
actualmente o trabalho mais recente e de maior relevância na área. O relatório divide-se em 
duas partes: i) a primeira onde é apresentado o trabalho da comissão e os principais resul-
tados e conclusões, e ii) uma segunda onde é proposta uma versão provisória da ficha UIC 
779-8R, que procurará substituir no futuro as actuais recomendações da UIC. 

Após a entrada em serviço das primeiras linhas de alta velocidade, alguns problemas 
foram também detectados ao nível da camada de balastro sobre as pontes. Campanhas de 
inspecção na linha da SNCF entre Paris e Lyon detectaram que inúmeras pontes de peque-
no vão (entre os 14 e 20 m) apresentavam desalinhamentos da via devido a migrações late-
rais do balastro, que colocavam em causa a segurança da circulação. Este fenómeno obri-
gava à antecipação das operações de manutenção da via, com graves repercussões em ter-
mos económicos e de manutenção da linha. 

Estudos levados a cabo pela comissão D214 do ERRI revelaram que tal fenómeno se 
devia a acelerações excessivas dos tabuleiros. 

Com o intuito de avaliar o comportamento dinâmico de uma via balastrada para dife-
rentes níveis de aceleração, foram efectuados um conjunto de ensaios que consistiram na 
reprodução em laboratório de um troço de via balastrada, submetendo-o a diversos níveis 
de aceleração numa gama de frequências entre os 2 e os 20 Hz. O resultado de um dos 
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ensaios é apresentado na Figura 1.4, em que se representa a designada função de transfe-
rência, dada pela relação entre a aceleração medida no interior da camada de balastro e a 
aceleração aplicada na base da camada de balastro (Ba/Bm), em função da frequência da 
excitação (f) e da aceleração (a).
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Figura 1.4 Função de transferência em função da frequência da excitação (f) e da acelera-
ção (a) (adaptado de ERRI D214/RP9 (2001)) 

A observação da figura permite constatar que os fenómenos de instabilidade se ini-
ciam para acelerações entre os 0,7g e os 0,8g (  7 a 8 m/s2). Verifica-se ainda que a função 
de transferência atinge um máximo para frequências próximas dos 20 Hz, sem demonstrar 
no entanto uma tendência de decréscimo, ou seja, o desagravamento do fenómeno. Desta 
forma a gama de frequências a considerar na avaliação do comportamento do balastro 
deveria ser estendida um pouco mais, tendo sido posteriormente proposto o valor de 30 Hz 
para o limite superior da gama de frequências de excitação.  

Em ERRI D214/RP8 (2000) salienta-se a dificuldade na definição de uma banda fixa 
de frequências a ter em conta para a determinação das acelerações. 

Neste relatório são apresentados os resultados de medições de uma ponte em betão 
armado de uma linha da RENFE, com 15,8 m de vão e uma frequência fundamental de 
13,5 Hz. Os valores máximos da aceleração a meio vão para diversas velocidades, obtidas 
com base em registos aos quais foram aplicados filtros do tipo passa-baixo com frequên-
cias de corte (fc) iguais a 20, 25 e 30 Hz, encontram-se indicados no Quadro 1.1. Os valo-
res obtidos para fc = 25 Hz correspondem a cerca de 70 a 80 % dos valores obtidos para 
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fc = 30 Hz; os valores para fc = 20 Hz correspondem por sua vez a cerca de 50 a 60 % dos 
mesmos valores. 

Quadro 1.1 Acelerações máximas registadas para a passagem do comboio Corail em função da fre-
quência de corte do filtro aplicado 

Na Figura 1.5 encontram-se ilustrados dois registos relativos à aceleração vertical, 
filtrados para 20 Hz e 100 Hz, obtidos para a passagem do comboio Corail na referida pon-
te. Estes registos põem em evidência a importância do filtro na avaliação desta grandeza. 

Figura 1.5 Registos de aceleração a meio vão filtrados aos 20 Hz e 100 Hz para a passagem 
do comboio Corail à velocidade de 133 km/h  

Uma série de análises dinâmicas efectuadas para pontes com 10, 15, 20, 30 e 40 m 
de vão, com comportamento de viga simplesmente apoiada, mostraram que a aplicação de 
filtros não afecta significativamente a resposta dinâmica deste tipo de estruturas, pelo facto 
do comportamento ser largamente dominado pelo contributo do 1º modo, bastando para tal 
que a frequência de corte seja 1,5 vezes o valor da frequência fundamental da estrutura. 

Em ERRI D214/RP9 é ainda referida a necessidade de se avaliar a importância do 
dano para as situações em que ocorrem ressonâncias da estrutura, em virtude do aumento 
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da amplitude e do número de ciclos de tensão a que a estrutura é submetida. A contagem 
dos ciclos de tensão pode ser efectuada recorrendo ao método da gota de água (“rain-
flow”). Este aspecto é salientado igualmente por diversos investigadores, como              
Frýba (2003, 2004). 

No mesmo trabalho é ainda destacada a utilização de métodos simplificados como o 
método da Decomposição da Excitação em Ressonância (DER) e o método da Linha de 
Influência Residual (LIR) para a obtenção da resposta dinâmica de pontes com comporta-
mento de viga simplesmente apoiada, para a passagem de comboios de alta velocidade des-
locando-se a velocidades superiores a 200 km/h. 

Goicolea et al. (2004) referem a importância da verificação do levantamento dos 
apoios em pontes, que pode surgir em virtude das vibrações provocadas pela passagem dos 
comboios de alta velocidade. Análises realizadas para um viaduto, sobre o Rio Tejo, for-
mado por tramos simplesmente apoiados, para a passagem do comboio EUROSTAR às 
velocidades de 20 km/h e 225 km/h (esta última correspondente a uma velocidade de res-
sonância) demonstraram a importância deste fenómeno. Para a velocidade de 225 km/h, a 
reacção positiva devida às acções permanentes é anulada pela reacção negativa que se veri-
fica à passagem do comboio. Com base no estudo de um conjunto de casos representativos, 
foi proposto um coeficiente de cálculo ( min ) para a avaliação em projecto da possibilidade 

da ocorrência de levantamento, dado por: 

remin f2 (1.3)

Em que ef  representa a razão entre a resposta estática máxima associada à passagem 

de um determinado comboio e a resposta estática máxima provocada pelo LM71; r  repre-

senta, por sua vez, o quociente entre a resposta dinâmica máxima e a resposta estática 
máxima provocada pelo mesmo modelo. Verifica-se que ef  assume normalmente valores 

entre 0,25 e 0,35. A condição de não levantamento impõe que min  seja superior a zero. 

Convirá igualmente salientar que a actual regulamentação europeia que versa as 
acções a ter em conta no dimensionamento de pontes ferroviárias, a EN1991-2 (2003), 
engloba já as conclusões dos estudos desenvolvidos por esta comissão de especialistas. 

 Uma das componentes do trabalho desenvolvido pela comissão D214 do ERRI, 
referida por Marvillet (2003), visou a definição de comboios universais que permitissem 
cobrir os efeitos dinâmicos dos comboios reais que circulam actualmente, ou possam vir a 
circular no futuro, na rede europeia de alta velocidade. Assim, foi concebido o comboio 
UNIV-A, cuja assinatura dinâmica ( 0S ) foi constituída a partir da do comboio articula-
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do EUROSTAR fazendo variar a sua distância entre eixos (D) entre os 18 e os 27 m. Na 
Figura 1.6 apresenta-se a envolvente dinâmica relativa ao comboio UNIV-A bem como a 
assinatura para o caso particular do comboio EUROSTAR com D = 20 m. 

Figura 1.6 Assinaturas dinâmicas do modelo UNIV-A e do comboio EUROSTAR com 
D = 20m 

A envolvente anteriormente definida revelou-se incapaz de cobrir os efeitos dinâmi-
cos dos comboios TALGO e VIRGIN, nomeadamente para  entre os 12,5 m e os 14 m, no 
caso do comboio TALGO e por volta dos 24 m, no caso do comboio VIRGIN            
(Figura 1.7 a)), o que obrigou à definição de uma nova envolvente regulamentar.  

A nova envolvente adoptada pela EN1991-2 é constituída por um conjunto de seg-
mentos de recta, tal como se encontra representado na Figura 1.7 b). No intervalo de valo-
res de  situados entre os 24 m e os 27 m, a amplitude considerando um patamar aos 
5700 kN para ter em conta os efeitos do comboio VIRGIN, precavendo assim a eventuali-
dade de surgirem no futuro comboios do mesmo tipo mas com um maior afastamento entre 
eixos.
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a) b)

Figura 1.7 Assinaturas dinâmicas: a) Comparação das envolventes relativas ao modelo de 
cargas UNIV-A e as assinaturas individuais dos comboios TALGO e VIRGIN; b) Envolven-

te para a EN1991-2 

Na Figura 1.8 a) e 1.8 b) é possível confirmar que a nova envolvente se sobrepõe às 
assinaturas dinâmicas dos restantes comboios reais, nomeadamente às dos comboios arti-
culados e convencionais. 

a)
b)

Figura 1.8 Comparação da envolvente das assinaturas dinâmicas do Eurocódigo com as 
assinaturas dinâmicas dos: a) comboios articulados; b) comboios convencionais 

No entanto, a envolvente do Eurocódigo mostrou-se deficiente relativamente a dois 
aspectos: i) não permitia identificar o comboio real condicionante para um qualquer ponto 
da envolvente; ii) ser apenas aplicável a pontes simplesmente apoiadas, não contemplando 
as estruturas contínuas. 
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Assim, procurou-se desenvolver um modelo que atendesse às insuficiências descritas 
e se aproximasse o mais possível (±10%) da envolvente da Eurocódigo. O modelo encon-
trado, designado por HSLM-A, é formado por 10 comboios universais com afastamentos 
dos eixos entre os 18 e os 27 m, com cargas por eixo determinadas de modo a fazer coinci-
dir as envolventes. Este modelo de cargas deverá ser utilizado para a determinação dos 
efeitos dinâmicos para todo o tipo de pontes, à excepção das pontes simplesmente apoiadas 
com vão inferior a 7 m, para as quais foi desenvolvido um modelo específico, o HSLM-B. 

Na Figura 1.9 é apresentada uma comparação entre a envolvente definida pelo Euro-
código e as assinaturas individuais dos 10 comboios que constituem o modelo HSLM-A. 

Figura 1.9 Comparação das assinaturas dinâmicas dos 10 comboios constituintes do modelo 
de cargas HSLM-A com a envolvente do Eurocódigo 

Em ERRI D214/RP9 salienta-se que a definição de um modelo de cargas que seja 
envolvente dos efeitos estáticos de um determinado conjunto de comboios é uma tarefa 
bastante mais simples quando comparada com a definição de um modelo de cargas capaz 
de atender aos efeitos dinâmicos, incluindo os de ressonância. 

 Este facto tem haver com a grande diversidade de parâmetros, quer da ponte, quer 
dos comboios, capazes de influenciar a resposta dinâmica, contrariamente ao que sucede 
numa análise estática; por outro lado, atendendo à constante evolução das características 
dos comboios, associada à optimização crescente de configurações e materiais estruturais, 
torna-se cada vez mais complicado definir metodologias gerais de dimensionamento. 
Assim, é cada vez maior a tendência para a realização de análises dinâmicas específicas 
para cada estrutura particular. 
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A expressão para o cálculo da parcela de amplificação dinâmica devido às irregula-

ridades, '' , especificada pela ficha UIC 776-1R e adaptada pela EN1991-2 foi alvo de 

estudos por parte da comissão D214 do ERRI, visando averiguar a sua validade face aos 
novos pressupostos, nomeadamente aos maiores comprimentos dos comboios de alta velo-
cidade, ao amortecimento inferior das modernas estruturas e à possibilidade de ocorrência 
de fenómenos de ressonância. Assim, com base em modelações numéricas com interacção 
ponte-comboio, em que se incluíram as irregularidades da via com uma geometria traduzi-
da por leis idênticas às indicadas na ficha UIC 776-1R, foram estudadas diversas pontes 
para a passagem do comboio ICE2, tendo-se determinado para as várias velocidades a 

amplificação dinâmica ''
cal  dada pela expressão: 

1
max

dipmax,''
cal g

g
(1.4)

em que dipmax,g  é o valor máximo de uma dada grandeza e maxg  o valor máximo dessa 

grandeza caso não fossem tidas em conta as irregularidades da via. 

A comparação dos valores de ''
cal  com os valores especificados na ficha 

UIC 776-1R, permitiram concluir que: 

i) Para os deslocamentos, os valores de ''
cal  são sempre inferiores ou próximos de 

''
 para a gama completa de velocidades analisada; 

ii) Para as acelerações, os valores de ''
cal  são sempre inferiores ou iguais a 

''
 para 

velocidades em que ocorrem ressonâncias. Para velocidades afastadas das resso-

nâncias, ''
cal  é em muitos casos superior a 

''
, tendência que se agrava com a 

diminuição da velocidade. Este facto não tem no entanto consequências impor-

tantes para o dimensionamento uma vez que para velocidades baixas 
''
 toma 

valores reduzidos, logo o erro associado à quantificação de 
''
 é irrelevante face 

à amplificação dinâmica total  = ''' .

Relativamente ao conforto dos passageiros, a comissão de especialistas D160 da 
ORE (ORE D160, 1989) considera que depende basicamente das vibrações a que ficam 
sujeitas as caixas das carruagens aquando da sua passagem sobre a ponte. Essas vibrações 
podem ser compostas em duas parcelas: i) uma determinística, do tipo harmónico, causada 
pela deformação da ponte (LIh); ii) uma aleatória devida às irregularidades da via (LIr).
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A realização de um conjunto de ensaios no Institute of Sound and Vibration 
Research (ISRV), utilizando uma mesa vibratória excitada na direcção vertical, permitiu 
averiguar a influência sobre o conforto de um grupo de sujeitos de factores como a duração 
da vibração, a magnitude da aceleração e a frequência.  

Os resultados foram classificados numa escala com 6 graus, desde não inconfortável 
a extremamente inconfortável, traduzida sob a forma de gráficos. A expressão (1.5) foi 
estabelecida com base no ajuste dos resultados dos ensaios, em que C é uma constante, m é 
um expoente, a é a aceleração e T a duração da vibração. 

2

0

2
160

m
T

)h(D (t)dtaCLI (1.5)

Os valores de C e m para o cálculo de LIh, em função da categoria de tráfego, encon-
tram-se indicados no Quadro 1.2. 

Quadro 1.2 Valores das constantes C e m usadas na expressão para o cálculo de LIh para cada uma 
das categorias de tráfego (adaptado de Calçada (1995)) 

vmax 

(km/h) 
Pessoas 

de pé 
Pessoas 
sentadas C m 

120 30% 70% 123,87 0,625 

200 20% 80% 123,32 0,650 

> 200 10% 90% 122,76 0,675 

Os níveis de intensidade da componente aleatória da aceleração, LIr, atribuídas pela 
comissão, encontram-se indicados no Quadro 1.3. 

A comissão D160 decidiu estabelecer apenas 3 níveis de conforto, excelente, aceitá-
vel e inaceitável, para três categorias de tráfego dependentes da velocidade. 

O nível de intensidade das vibrações, LI, medida do desconforto dos passageiros é 
dado por: 

222
m

mrmh LILILI (1.6)

Os valores máximos de LIh, LIr e LI para os três níveis de conforto referidos encon-
tram-se indicados no Quadro 1.3. 



Capítulo 2 

1.16

Quadro 1.3 Valores máximos das grandezas LIr  LIh e LI para os níveis de conforto excelente, acei-
tável e inaceitável (adaptado de Calçada (1995)) 

vmax 

(km/h) 120 200 > 200 Nível de
conforto LIr 198,4 138,9 79,5 

LIh 95,0 80,0 70,0 
Excelente LI 204,1 146,7 94,8 

LIh 110,0 95,0 85,0 
Aceitável 

LI 207,3 151,7 104,0 

LIh (30 s) 219,2 247,0 257,4 

LIh (10 s) 155,5 172,9 177,9 

LI (30 s) 260,0 260,0 260,0 
Inaceitável

LI (10 s) 223,2 197,7 183,0 

Com base em resultados de análises dinâmicas com interacção ponte-comboio, efec-
tuadas para pontes constituídas por um ou cinco tramos, sujeitas à passagem de comboios 
formados por locomotivas CC6500 e carruagens Corail da SNCF, para velocidades de 120, 
160 e 200 km/h e de comboios TGV, para velocidades de 200, 250 e 300 km/h, foram esta-
belecidas recomendações relativas à deformabilidade das pontes, traduzida pela relação L/f
em que L é o vão e f é a flecha produzida pelo modelo de cargas LM71 majorada pelo res-
pectivo coeficiente dinâmico  . Os resultados deste estudo foram publicados sob a forma 
de uma recomendação na ficha UIC 776-3R (1979) (Quadro 1.4). 

Quadro 1.4 Limites inferiores da relação L/f para níveis de conforto excelente, aceitável e inaceitá-
vel (adaptado de Calçada (1995)) 

1 ou 2 vãos 3 a 5 vãos 
v (km/h) 

Nível de 

conforto 
L  25m L  30m L  25m L  30m 

v  120 

E

A

I

400

350

< 350 

400

350

< 350 

500

450

< 400 

900

800

< 400 

120 < v  200 

E

A

I

500

450

< 400 

800

600

< 400 

1000

700

< 500 

2200

2000

< 600 

200 < v  300 

E

A

I

800

550

< 400 

1000

750

< 400 

1200

700

< 500 

2200

2000

< 700 

E – Excelente; A – Aceitável; I – Inaceitável.
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A comissão D190 do ERRI (ERRI D190/RP5, 1995) foi estabelecida com o propósi-
to de colmatar algumas lacunas dos estudos levados a cabo pela comissão D160 da ORE.  

Assim, procurou-se corrigir os ensaios de avaliação do grau de conforto dos passa-
geiros, tornando-os mais representativos da realidade. Desta forma, aumentou-se a duração 
das vibrações para valores entre os 20 e os 60 s; adaptou-se a gama de frequências de exci-
tação para valores próximos das que se verificam nas carruagens, ou seja, entre 1 e 2 Hz, 
ao contrário dos ensaios anteriores que apenas cobriam a gama entre os 5 e os 10 Hz. 

Por outro lado, o trabalho desenvolvido pela comissão D160 não contemplava as 
pontes contínuas e as pontes formadas por um grande número de tramos simplesmente 
apoiados, que constituem actualmente as configurações estruturais mais comuns para pon-
tes em vias de alta velocidade. Os próprios comboios que serviram de base às simulações 
numéricas estavam desactualizados e tiveram de ser ajustados. 

 Os novos ensaios realizados pelo ISVR conduziram à seguinte expressão corrigida 
para o cálculo de LIh:

3
1

0

3
190 77107

T

)D(h dt)t(a,LI (1.7)

As primeiras conclusões foram que os limites de deformabilidade indicados na ficha 
UIC 776-3R eram demasiadamente conservativos, podendo ser reduzida a rigidez das pon-
tes para a obtenção de idênticos níveis de conforto. Por outro lado, os resultados das simu-
lações numéricas mostraram que caso LIh fosse inferior a 45, o valor de pico da aceleração 
na caixa das carruagens era em geral inferior a 1,0 m/s2. Para este nível de aceleração, 80 
% das pessoas classificaram o nível de conforto de bom a muito bom. No caso de pontes 
contínuas, os limites de deformabilidade indicados foram igualmente reduzidos. O trabalho 
da comissão D190 serviu de base ao estabelecimento dos limites actualmente preconizados 
na prEN1990-AnnexA2 (2002). 

Recentemente, Bruggers (2003) referiu que a expressão proposta pelas British Stan-
dards para a avaliação do conforto dos passageiros, baseada na quantificação de uma gran-
deza designada por RMQ (“Root Mean Quad”) é mais adequada para períodos de exposi-
ção muito curtos ou muito longos. O valor de RMQ é dado pela expressão: 

4 4 )(1 dtta
T

RMQ (1.8)

Os valores limite de RMQ são apresentados na Figura 1.10 em função do tempo de 
exposição. Em termos práticos, o conforto dos passageiros é avaliado por intermédio de 
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um índice de conforto (CLI) dado pela razão entre o RMQ calculado para um dado tempo 
de exposição e o RMQ limite correspondente. Caso o índice CLI seja superior à unidade 
mais do que 5 % do tempo total considera-se que é atingida uma situação de desconforto 
dos passageiros. O autor propõe que seja adoptado um processo iterativo estabelecendo 
valores da rigidez da ponte sucessivamente crescentes até ser cumprido o critério mencio-
nado. Esta metodologia constituiu uma alternativa à metodologia expressa na 
prEN1990-AnnexA2, que referindo o autor conduz à adopção de pontes com rigidez 
excessivamente elevada. 
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Figura 1.10 Limites de RMQ de acordo com o estipulado na BS 

1.3 OBJECTIVOS E CONTEÚDO DA TESE 

A escolha do tema da presente dissertação resultou do interesse que o desenvolvi-
mento de metodologias para o estudo do comportamento dinâmico de pontes ferroviárias 
sob acção de tráfego ferroviário a alta velocidade tem na actualidade, face às perspectivas 
de implementação de uma rede de alta velocidade em Portugal. 

Com este trabalho pretendeu-se também dar continuidade a trabalhos de investigação 
iniciados há 12 anos neste domínio, enquadrados então pelo projecto 
PBIC/C/CEG/1331/92, que permitiu o desenvolvimento de ferramentas poderosas para a 
análise dinâmica de pontes contemplando a interacção ponte-comboio, bem como de diver-
sas aplicações práticas neste domínio (Cruz, 1994; Calçada, 1995 e 2002; Delgado, 1997 e 
2004).

Os procedimentos relacionados com a determinação dos efeitos dinâmicos em pontes 
inseridas em vias de alta velocidade sofreram recentemente grandes evoluções, tendo sido 
impulsionados em grande medida pelos trabalhos da comissão D124 do ERRI, cujas con-
clusões tiveram reflexos na actual regulamentação europeia sobre esta temática. 
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Um dos aspectos que é salientado por diversos autores, e que não foi suficientemente 
abordado pelos trabalhos da comissão D124, prende-se com a possibilidade do agravamen-
to dos fenómenos de fadiga, em especial em situações de ressonância da estrutura. Neste 
sentido, um dos objectivos da dissertação foi a implementação de metodologias para a aná-
lise deste fenómeno, incluindo a implementação e validação de um algoritmo para a conta-
gem de ciclos de tensão. 

Uma revisão das principais metodologias para análise dinâmica do sistema ponte-
comboio constituiu também um dos objectivos da presente dissertação. De entre as meto-
dologias de análise, procedeu-se à implementação e validação de uma metodologia de aná-
lise numérica com base em cargas móveis no programa de cálculo comercial Robot Mille-
nium., bem como de metodologias simplificadas como os métodos da Decomposição da 
Excitação em Ressonância (DER) e da Linha de Influência Residual (LIR) numa folha de 
cálculo Excel. 

A aplicação das metodologias desenvolvidas ao 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, constituiu o grande objec-
tivo da presente dissertação. O estudo deveria envolver a realização de análises dinâmicas 
para a passagem de comboios em circulação na rede europeia de alta velocidade e dos 
comboios referentes ao High Speed Load Model A, e à avaliação do comportamento dinâ-
mico tendo em conta os critérios relacionados com a segurança estrutural, amplificações 
dinâmicas e fadiga, com a segurança da via e com o conforto dos passageiros. 

A estrutura da presente dissertação surge assim como uma consequência dos objecti-
vos enunciados, tendo o respectivo texto sido organizado em sete capítulos. Nos parágrafos 
que se seguem é efectuada uma descrição sumária de cada um desses capítulos. 

No Capítulo 1, após se efectuar o enquadramento do tema da tese, são revistos 
alguns trabalhos representativos da investigação efectuada na área, e apresentados os 
objectivos da presente dissertação bem como caracterizados os capítulos que a compõem. 

No Capítulo 2 são sistematizados os aspectos regulamentares mais relevantes no 
dimensionamento de pontes ferroviárias, previstos na mais recente regulamentação euro-
peia. Assim, é referida a forma de quantificação das acções verticais de tráfego ferroviário 
com particular ênfase para a determinação dos efeitos dinâmicos, das acções horizontais e 
da disposição, agrupamento e combinação das acções de tráfego, bem como das verifica-
ções de segurança a efectuar atendendo aos critérios relacionados com a segurança estrutu-
ral, com a segurança da via e com o conforto dos passageiros. 
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No Capítulo 3 são apresentadas as principais metodologias para a análise de fadiga 
de estruturas, nomeadamente, o método da acumulação dos danos, o método baseado na 
mecânica da fractura e dois métodos simplificados, o método da tensão equivalente de 
fadiga e o método da tensão equivalente de danos. São ainda descritos dois métodos de 
contagem de ciclos de tensão, o método da gota de água (“rainflow”) e o método do reser-
vatório. No caso do método da gota de água é descrito o seu algoritmo, a sua implementa-
ção computacional e validação. Por último, é realizada uma revisão acerca da forma como 
é efectuada a análise de fadiga nos eurocódigos para estruturas metálicas, referindo os dois 
níveis de análise, preliminar e detalhada, preconizados. 

 No Capítulo 4 são apresentadas diversas metodologias para a análise dinâmica do 
sistema ponte-comboio, nomeadamente, metodologias de análise numérica, metodologias 
simplificadas e metodologias empíricas. De entre as metodologias de análise numérica são 
abordadas as metodologias sem interacção ponte-comboio, ou de cargas móveis, e as 
metodologias com interacção ponte-comboio. É dado um ênfase especial à implementação 
e validação de uma metodologia de cargas móveis no programa de cálculo comercial 
Robot Millenium. Em relação às metodologias simplificadas, recentemente desenvolvidas 
com base em soluções analíticas para o problema da passagem de um comboio sobre uma 
viga simplesmente apoiada, são descritos os métodos da Decomposição da Excitação em 
Ressonância (DER) e da Linha de Influência Residual (LIR), e um método baseado na uti-
lização de curvas de cálculo. Relativamente aos métodos DER e LIR é apresentada a sua 
implementação e validação numa folha de cálculo Excel. Por último, é apresentada uma 
aplicação prática dos métodos DER e LIR na análise de uma ponte simplesmente apoiada 
com 15 m de vão, bem como uma comparação dos resultados obtidos por estes métodos 
simplificados com os resultados obtidos por intermédio de uma análise dinâmica efectuada 
utilizando o programa Robot. 

No Capítulo 5 é apresentado um estudo do comportamento dinâmico da ponte ferro-
viária de Alcácer do Sal, uma ponte metálica do tipo “bowstring” situada na linha do Sul, 
sob acção do tráfego ferroviário a alta velocidade. As análises dinâmicas são precedidas de 
um estudo de sensibilidade da resposta face aos dois métodos de integração disponíveis 
para a resolução das equações de equilíbrio dinâmico, o método de Newmark e o método 
da sobreposição modal, tendo em vista a escolha do método mais adequado. Em seguida, 
foram realizadas análises dinâmicas para a passagem de diversos comboios reais em circu-
lação na rede europeia de alta velocidade e para os comboios do modelo de cargas 
HSLM-A. A resposta da ponte foi de seguida avaliada do ponto de vista da segurança 
estrutural, através da comparação dos resultados da análise dinâmica com as obtidas por 
aplicação do modelo de cargas LM71 multiplicado pelo respectivo coeficiente dinâmico, 
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da segurança da via, através da verificação de estados limites associados à aceleração e 
deformações do tabuleiro ao levantamento dos apoios e do conforto dos passageiros, com 
base numa análise com interacção ponte-comboio e através da aplicação de uma metodolo-
gia simplificada. Por último, é apresentada uma análise da fadiga de alguns elementos 
estruturais do tabuleiro através da avaliação do dano com base no método dos danos acu-
mulados, para a passagem dos diversos comboios de alta velocidade e dos comboios de 
fadiga regulamentares, para além de uma comparação entre os danos obtidos para cenários 
de tráfego hipotéticos de comboios de alta velocidade e os danos para os cenários de tráfe-
go regulamentares. 

No Capítulo 6 é estudada a implementação de uma solução de reforço estrutural da 
ponte ferroviária de Alcácer do Sal. Após uma descrição das várias soluções de reforço 
equacionadas, é apresentada uma avaliação preliminar para a escolha da solução mais ade-
quada, baseada na quantificação dos picos da aceleração vertical do tabuleiro para a passa-
gem de comboios reais em situações de ressonâncias. Para a solução mais adequada foi 
realizada uma avaliação sistemática do desempenho em termos dos estados limites relati-
vos à segurança estrutural e à segurança da via, aqueles em relação aos quais a estrutura 
mostrara um desempenho inadequado. 

Por último, no Capitulo 7, são apresentadas as conclusões gerais do trabalho desen-
volvido, bem como as perspectivas relativas ao seu desenvolvimento futuro. 



2.1

CAPÍTULO 2

ASPECTOS REGULAMENTARES NO DIMENSIONAMENTO 

DE PONTES FERROVIÁRIAS 

2.1 INTRODUÇÃO

Os efeitos dinâmicos resultantes do tráfego ferroviário em vias convencionais são 
habitualmente tidos em conta multiplicando os efeitos estáticos produzidos por determina-
dos modelos de cargas por um coeficiente de amplificação dinâmica. Tal é o caso da ficha 
UIC776-1R (1979) em que foi proposto um coeficiente dinâmico  associado a um 
esquema de cargas designado por UIC71 (ou LM71). Este modelo resultou da enorme 
experiência adquirida na exploração de vias para velocidades de circulação até 200 km/h, 
tendo sido adoptado por diversas normas ou regulamentos, incluindo o RSA (1983). 

Para velocidades superiores a 200 km/h, os efeitos dinâmicos tendem a aumentar de 
forma considerável, como resultado essencialmente dos efeitos de ressonância. A determi-
nação destes efeitos é uma tarefa complexa obrigando à realização de análises dinâmicas. 

Os procedimentos relacionados com a determinação destes efeitos foram incluídos 
na última versão da EN1991-2 (2003) e EN1990-prAnnexA2 (2002) reflectindo a investi-
gação mais recente conduzida pela comissão de especialistas D214 do ERRI 
(ERRI D214/RP9, 2001) sobre os efeitos da alta velocidade em pontes ferroviárias e os 
aspectos relativos às exigências de interoperabilidade da rede europeia de alta velocidade 
(TSI, 2002) obrigatórias para os países membros da União Europeia desde 30 de Novem-
bro de 2002 (Müncke, 2004). 

Neste capítulo são sistematizados os principais aspectos a ter em conta no dimensio-
namento de pontes ferroviárias previstos nas normas referidas, nomeadamente no que se 
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refere à forma como são quantificadas as acções verticais de tráfego ferroviário (2.2), com 
particular ênfase para a determinação dos efeitos dinâmicos, as acções horizontais associa-
das ao tráfego (2.3), à forma como deverão ser dispostas, agrupadas e combinadas as 
acções (2.4) e às verificações de segurança a efectuar tendo em conta os critérios relacio-
nados com a segurança estrutural, com a segurança da via e com o conforto dos passagei-
ros (2.5). 

2.2 ACÇÕES VERTICAIS 

2.2.1 Efeitos estáticos  

Os efeitos estáticos resultantes do tráfego ferroviário são definidos na EN1991-2 
através de quatro modelos de carga distintos: o modelo de carga LM71, os modelos de car-
ga SW/0 e SW/2 e o modelo referente ao comboio sem carga (“unloaded train”). 

Seguidamente, serão caracterizados cada um dos modelos de carga referidos e indi-
cados os seus campos de aplicação específicos. 

2.2.1.1 Modelo de carga LM71 

O modelo de carga LM71 representa os efeitos estáticos do tráfego ferroviário nor-
mal. A introdução deste modelo no dimensionamento de pontes ferroviárias permitiu uma 
enorme simplificação dos cálculos, já que com apenas um único esquema de cargas conse-
guiu-se traduzir os efeitos estáticos de um conjunto de comboios reais considerados repre-
sentativos do tráfego ferroviário nas pontes. Os esquemas de carga dos seis comboios reais 
que serviram de base à constituição do LM71 encontram-se representados na ficha 
UIC 776-1R.

O modelo de cargas LM71 é constituído por quatro cargas concentradas (Qvk) de 
250 kN e cargas uniformemente distribuídas (qvk) de 80 kN/m, de acordo com o esquema 
representado na Figura 2.1. Este modelo pretende simular os efeitos das cargas ferroviárias 
em elementos de pequeno vão através das cargas concentradas, e em elementos de grande 
vão através das cargas uniformemente distribuídas. 
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q  =80kN/m
vk

(1)

Q  =250kNvk 250kN 250kN 250kN

q  =80kN/m
vk

(1)0.8m 1.6m 1.6m 1.6m 0.8m

(1) - Ilimitado

Figura 2.1 Modelo de carga LM71  

Os valores característicos das cargas indicados na Figura 2.1 devem ser multiplica-
dos por um factor  em linhas cujo tráfego seja predominantemente mais pesado ou mais 
leve em relação ao tráfego considerado normal, passando nesse caso a designar-se por car-
gas classificadas. Este factor  poderá ser tomado igual a 0,75, 0,83 ou 0,91 no caso do trá-
fego ser mais leve, e a 1,10, 1,21, 1,33 ou 1,46 no caso do tráfego ser mais pesado.  

2.2.1.2 Modelos de carga SW/0 e SW/2 

Os modelos de cargas SW/0 e SW/2 constituem uma alternativa ao modelo de cargas 
LM71 em situações particulares. 

O modelo de cargas SW/0 representa os efeitos estáticos do tráfego ferroviário nor-
mal em pontes contínuas. O modelo de cargas SW/2 representa os efeitos estáticos do trá-
fego ferroviário pesado.

Os esquemas de carga referentes a estes modelos estão representados na Figura 2.2. 
Os valores característicos das cargas verticais e os parâmetros geométricos estão indicados 
no Quadro 2.1. 

O modelo de cargas SW/0 deve ser multiplicado pelo factor  no caso de se verificar 
qualquer uma das condições descritas em 2.2.1.1. 

vk
q

vk
q

aca

Figura 2.2 Modelos de cargas SW/0 e SW/2
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Quadro 2.1 Valores característicos da carga vertical e dos parâmetros geométricos dos 
modelos SW/0 e SW/2 

Modelo de 
Cargas 

qvk
(kN/m) 

a
(m)

c
(m)

SW/0 133 15,0 5,3 

SW/2 150 25,0 7,0 

2.2.1.3 Modelo do comboio sem carga (“unloaded train”) 

Este modelo consiste numa carga vertical uniformemente distribuída com um valor 
característico de 10 kN/m. A sua aplicação é restrita a algumas verificações específicas, 
como por exemplo, a verificação da estabilidade lateral de uma ponte quando sujeita a 
acções laterais, como a acção do vento. 

2.2.2 Efeitos dinâmicos 

As vibrações induzidas pelo tráfego ferroviário provocam deslocamentos ou esforços 
na estrutura que são, em geral, maiores do que aqueles que seriam provocados caso o car-
regamento fosse efectuado de uma forma estática. Tais vibrações ocorrem devido: 

i) À forma rápida como se processa o carregamento da estrutura devido à velocida-
de do comboio; 

ii) À passagem de sucessivos grupos de eixos regularmente espaçados que, em cer-
tas circunstâncias, podem originar fenómenos de ressonância ou de vibração 
excessiva do tabuleiro. Tal sucede nos casos em que a frequência da excitação 
coincide com frequências naturais da ponte ou submúltiplos destas; 

iii)À variação das cargas aplicadas à ponte resultado de irregularidades da via ou de 
defeitos das rodas dos veículos. 

Estes efeitos deverão ser tidos em conta no dimensionamento da estrutura, nomea-
damente na determinação de esforços, deslocamentos, acelerações, etc. 

A grandeza destes efeitos depende de inúmeros factores, tais como a velocidade, o 
vão da ponte e o comprimento de deformabilidade do elemento estrutural em causa, a mas-
sa e o amortecimento da estrutura, as frequências naturais da ponte, o número, espaçamen-
to e cargas por eixo dos comboios, as irregularidades da via e defeitos dos veículos, entre 
outros.
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2.2.2.1 Factor dinâmico 

O factor dinâmico   é um coeficiente de cálculo que afecta os efeitos estáticos pro-
duzidos pelos modelos de cargas LM71 (ou SW/0 e SW/2) para ter em conta os efeitos 
dinâmicos resultantes do tráfego ferroviário.  

Este factor foi determinado de modo a serem cobertos os efeitos dos 6 comboios 
reais (incluindo os efeitos dinâmicos) que serviram de base à definição do modelo de car-
gas LM71 (Calçada, 1995; Nasarre, 2004). Na determinação do factor  não foram no 
entanto tidos em conta os efeitos dinâmicos associados a fenómenos de ressonância, pelo 
que em tais situações torna-se necessário a realização de uma análise dinâmica para a ava-
liação destes efeitos. 

Em função do nível de manutenção da via podem ser utilizados dois factores dinâ-
micos distintos – 2  ou 3 . O coeficiente 3  é utilizado no caso de um nível de manuten-

ção corrente, sendo calculado através da relação: 

730
20

162
3 ,

,L
,

(2.1)

com 002001 3 ,, , sendo L  o designado comprimento “determinante” para o elemen-

to estrutural em causa definido na Tabela 6.2 da EN1991-2. O coeficiente 2  é utilizado 

quando é exigido para a via um nível de manutenção mais exigente, sendo neste caso cal-
culado através da relação: 

820
20

441
2 ,

,L
,

(2.2)

com 671001 2 ,, . No caso de não existirem informações relativas ao nível de manu-

tenção da via deverá ser utilizado o factor dinâmico 3 .

2.2.2.2 Verificação da necessidade de realização de uma análise dinâmica 

De acordo com a EN1991-2, a decisão sobre a necessidade de realizar ou não uma 
análise dinâmica da ponte é tomada com base no fluxograma representado na Figura 2.3. 
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INÍCIO

V  200 km/h

Estrutura simples
(1)

Ponte contínua
(5)

L  40 m

n0 dentro dos limites 
indicados na figura 2.4 

(6)

nT > 1,2 n0

Nas análises 
dinâmicas incluir 

os modos de 
torção e flexão

Utilizar quadros F1 e F2
(2)

vlim /n0 (v/n0) lim

(2) (3)

É suficiente 
considerar apenas 
os modos de flexão

É necessário realizar uma análise 
dinâmica. Calcular a aceleração 

do tabuleiro e 'dyn etc.
de acordo com o indicado em 

6.4.6  (4)

Não é necessário realizar uma
análise dinâmica.

Em ressonância, não é necessário 
efectuar as verificações de aceleração e 
fadiga. Efectuar uma análise estática e
utilizar  de acordo com o indicado em 

6.4.3 (1) P    (3)

SIM

NÃO

NÃO

SIM

NÃO SIM

NÃO SIM

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

(1) Válido para pontes simplesmente apoiadas com comportamento semelhante ao de uma viga ou laje sem viés;

(2) As tabelas F1 e F2 e os respectivos limites de validade são apresentados no Anexo F;

(3) Deverá realizar-se uma análise dinâmica caso a velocidade de operação dos comboios reais iguale uma velocidade de 
ressonância da estrutura. Ver 6.4.6.6 e Anexo F;

(4) ’dyn é um coeficiente de amplificação dinâmica para comboios reais dado em 6.4.6.5 (3); 

(5) Válido caso a ponte verifique os requisitos em termos de resistência e os limites de deformação dados na EN1990 
A2.4.4 e a máxima aceleração nas carruagens (ou os limites de deformação associados) corresponda a um nível de 
conforto muito bom de acordo com a EN1990-prAnnexA2; 

(6) Para pontes em que a primeira frequência natural (n0) se situe dentro dos limites da Figura 2.4 e a velocidade máxi-
ma da linha no local da ponte não exceda os 200 km/h, não é necessária a realização de uma análise dinâmica; 

(7) Para pontes em que a primeira frequência natural (n0) exceda o limite superior da Figura 2.4 é necessária a realização 
de uma análise dinâmica. Ver também 6.4.6.1.1 (7). 

Figura 2.3 Fluxograma para a determinação da necessidade de realização de uma análise 
dinâmica da ponte (adaptado de EN1991-2 (2003))



Aspectos Regulamentares no Dimensionamento de Pontes Ferroviárias 

2.7

Nesta figura V é a velocidade máxima da linha no local da ponte (km/h), v é a velocidade 
nominal máxima (km/h), ou seja, a velocidade máxima atingida pelos comboios reais sobre 
a ponte, L é o vão (m), 0n  é a frequência natural correspondente ao 1º modo de vibração de 

flexão vertical (Hz), Tn  é a frequência natural correspondente ao 1º modo de vibração de 

torção (Hz) e limn/v 0  são limites indicados no Anexo F da EN1991-2. 

A observação do fluxograma da Figura 2.3 permite concluir que a dispensa da reali-
zação de uma análise dinâmica ocorre basicamente para as seguintes situações: 

i) V  200 km/h e ponte contínua, desde que sejam cumpridos os requisitos para um 
nível de conforto muito bom dos passageiros, de acordo com o especificado na 
EN1990-prAnnexA2;

ii) V  200 km/h, pontes sem continuidade e 0n  dentro dos limites especificados na 

Figura 2.4; 

iii)V > 200 km/h, ponte com comportamento assemelhável ao de uma viga ou laje 
simplesmente apoiada, com vão L superior a 40 m e 0n  dentro dos limites especi-

ficados na Figura 2.4. 

Para os casos referidos é suficiente a realização de uma análise estática com base no 
modelo de cargas verticais adequado, multiplicando os resultados pelo factor dinâmico .
Nestes casos, é portanto dispensada, a verificação do estado limite de aceleração do tabu-
leiro (2.5.3.1) e a verificação da fadiga em situações de ressonância (2.5.5). 

As tabelas F1 e F2 do Anexo F da EN1991-2 resultaram de um extenso estudo 
paramétrico de pontes simplesmente apoiadas para as quais, em função das suas caracterís-
ticas de massa, de amortecimento e do vão, foram definidos limites da relação 0n/v , abai-

xo dos quais os efeitos dinâmicos associados a fenómenos de ressonância não são relevan-
tes, e desta forma ser possível dispensar a realização de uma análise dinâmica. Refira-se 
ainda que estes limites não foram estabelecidos atendendo aos novos conceitos de interope-
rabilidade estabelecidos para a rede transeuropeia de alta velocidade (TSI, 2002), para as 
quais é exigido o dimensionamento com base nos esquemas referentes ao High Speed Load 
Model (ver 2.2.2.3.1). 

Na Figura 2.4 encontram-se representados os limites superiores e inferiores para a 
frequência fundamental da ponte a que se refere o fluxograma da Figura 2.3, em função do 
vão. O limite superior de 0n  (curva (1) da Figura 2.4) está relacionado com os efeitos dinâ-

micos devidos às irregularidades da via, sendo dado por: 
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7480
0 7694 ,L,n (2.3)

O limite inferior de 0n  (curva (2) da Figura 2.4) está relacionado com as amplifica-

ções dinâmicas, sendo dado por: 

m100m205823

m20m480

5920

0

LL,

L
Ln

,

(2.4)

150

100
80

60

40

20

15

10
8

6

4

2

1,5

1,0
2 4 6 8 10 15 20 40 60 80 100

L [m]

n 0
[H

z] (1)

(2)

Figura 2.4 Limites da frequência natural da ponte n0 (Hz) em função do vão L (m) (adaptado 
de EN1991-2 (2003))

2.2.2.3 Requisitos para a realização de uma análise dinâmica 

2.2.2.3.1 Casos de carga 

As análises dinâmicas deverão ser realizadas tomando os valores característicos das 
cargas por eixo dos diversos comboios reais especificados para o projecto e que possam 
circular sobre a estrutura a velocidades superiores a 200 km/h.  

Na Figura 2.5 são apresentados os esquemas de cargas, com indicações relativas às 
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cargas por eixo e distâncias entre eixos, dos comboios que circulam actualmente na rede 
europeia de alta velocidade. 

ICE2

4x112 kN

3.0 3.0 2.4 3.0 2.4 3.0 2.4 2.4 3.0 3.016.516.516.5

2.48.5 2.4 3.0 2.4 3.0 3.0 2.4 8.5

4x112 kN4x195 kN 4x112 kN 4x195 kN

8x(4x112 kN)

16.9 27.3

3.0

27.3 8x27.3 27.3 16.9

Thalys2

17
0k

N
17

0k
N

17
0k

N
17

0k
N

17
0k

N

17
0k

N
17

0k
N

17
0k

N

17
0k

N
17

0k
N

2x170 kN 2x170 kN 2x170 kN 2x170 kN

3.0 3.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.0

3.311.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.3 11.0

3.015.715.715.715.7

17(2x170 kN)

21.8 18.7 18.7 18.7 18.7 21.817x18.7

Eurostar

18.7

15.7

2x170 kN

18.721.8

15.7

1.5 1.5 11.0 3.3

1.51.53.03.0

2x170 kN17
0k

N
17

0k
N

17
0k

N

17
0k

N
17

0k
N

18.7

15.7

2x170 kN
17(2x170 kN)

17x18.7 18.7

15.7

1.5 1.5 1.5 

1.51.51.5

2x170 kN

21.8

3.0

11.03.31.5 

3.01.5
17

0k
N

17
0k

N

17
0k

N
17

0k
N

17
0k

N

ETR-Y-500

4x120 kN 4x120 kN 4x120 kN 4x120 kN

9.0

3.0 3.0 2.1 2.1 2.1 2.1 3.0 3.0

2.3 3.0 3.0 3.0 3.0 2.3 9.0

17.3 17.3

18.0

28.2 28.2

18.0

10x28.2

10x(4x120 kN)

Talgo AV2

17
0k

N
17

0k
N

17
0k

N
17

0k
N

17
0k

N

17
0k

N

17
0k

N
17

0k
N

17
0k

N
17

0k
N

17
0k

N
17

0k
N

17
0k

N
17

0k
N

17
0k

N

17
0k

N

17
0k

N
17

0k
N

17
0k

N
17

0k
N

8x(2x)170kN 8x(2x)170kN

8.35

2.65 2.65

5.48

8.97 13.14 13.148.97 2.65 2.65 2.65 2.65 8.97 8.97 2.65 2.65

5.48 8.35 9.04 8.35 5.48 5.48 8.35

28.1 13.14 13.1465.24 28.1
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Virgin

14.3

4x170 kN 4x170 kN
10x(4x170 kN)

4x170 kN 4x170 kN

2.7 2.114.3

2.1

2.7

2.7

14.3 2.7 2.1

2.1 2.7

14.3 2.7 2.1

2.1 2.7

14.3 2.7 2.1

2.1 2.7

2.7

21.8 21.8 21.8 21.810x21.8

Figura 2.5 Esquemas de cargas dos comboios da rede europeia de alta velocidade (adaptado 
de ERRI D214/RP9 (2001)) 

Estes comboios, de acordo com a sua configuração, podem classificar-se nos seguin-
tes tipos: 

i) Convencionais, em que as carruagens têm dois bogies, cada um dos quais pos-
suindo dois eixos (Figura 2.6 a)). São deste tipo os comboios ICE2, ETR-Y e 
VIRGIN;

ii) Articulados, em que as carruagens têm um bogie de dois eixos em cada extremi-
dade, partilhado com a carruagem adjacente, centrado na articulação entre ambas 
(Figura 2.6 b)). São deste tipo os comboios THALYS, EUROSTAR e TGV; 

iii)Regulares, em que as carruagens são igualmente articuladas, mas em que a articu-
lação não se apoia num bogie mas sim sobre um único eixo entre duas carruagens 
(Figura 2.6 c)). É deste tipo o comboio TALGO. 

a)

b)

c)

Figura 2.6 Tipos de comboios reais da rede europeia de alta velocidade: a) Convencional; 
b) Articulado; c) Regular (adaptado de EN1991-2 (2003))
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 No caso de pontes situadas em linhas internacionais cujo dimensionamento deva 
atender às especificações de interoperabilidade (TSI, 2002), as análises dinâmicas deverão 
também ser efectuadas atendendo ao modelo de cargas HSLM (“High Speed Load 
Model”).

As especificações de interoperabilidade das linhas ferroviárias internacionais consis-
tem numa uniformização de parâmetros relativos à via, das características dos comboios, 
dos critérios de dimensionamento, entre outros, de modo a garantir uma compatibilização 
que permita a circulação sem restrições entre os diversos países. 

O modelo de cargas HSLM, que é constituído pelos modelos de cargas HSLM-A e 
HSLM-B, foi justamente desenvolvido à luz deste conceito de interoperabilidade, visando 
garantir que os efeitos dinâmicos provocados pelos diferentes comboios que circulam e 
possam vir a circular futuramente na rede europeia de alta velocidade, se encontram total-
mente cobertos em termos de envolventes.  

No Anexo E da EN1991-2 indicam-se limites para as cargas por eixo e para os 
parâmetros D, dBA, dBS, DIC, e ec indicados na Figura 2.6 que deverão ser observados na 
concepção e desenvolvimento de futuras composições de alta velocidade, de forma a asse-
gurar a validade de aplicação do modelo de cargas HSLM. 

O HSLM-A é constituído por 10 comboios universais com a configuração apresen-
tada na Figura 2.7. O número de carruagens intermédias (N), o comprimento das carrua-
gens (D), o espaçamento entre eixos dos bogies (d) e o valor das cargas por eixo (P) encon-
tram-se indicados no Quadro 2.2. 

D

2xP
(3)

(1) Locomotiva (primeira e última são idênticas)
(2) Carruagens extremas (primeira e última são idênticas)
(3) Carruagens intermédias

d

3.525

3 11 3

D

(2)
3xP

(1)
4xP

dd

(3)2xP
(3)

3xP
(2)

d

N x D

(3)
2xP(3)

D

(1)
4xP

Figura 2.7 Modelo de cargas HSLM-A (adaptado de EN1991-2 (2003)) 
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Quadro 2.2 Modelo de cargas HSLM-A: Características dos comboios universais A1 a A10 (adap-
tado de EN1991-2 (2003)) 

Comboio 
 Universal N D (m) d (m) P (kN) 

A1 18 18 2,0 170 
A2 17 19 3,5 200 
A3 16 20 2,0 180 
A4 15 21 3,0 190 
A5 14 22 2,0 170 
A6 13 23 2,0 180 
A7 13 24 2,0 190 
A8 12 25 2,5 190 
A9 11 26 2,0 210 
A10 11 27 2,0 210 

Refira-se que, atendendo à dificuldade do HSLM-A ser envolvente dos efeitos dos 
comboios reais para a gama possível de comprimentos de onda da excitação ( 0n/v ),

nomeadamente para  < 4,5 m e L < 7 m no caso de pontes simplesmente apoiadas, foi 
necessária a introdução do modelo de cargas HSLM-B que permitiu justamente eliminar 
essa dificuldade. Esta limitação do HSLM-A relaciona-se com o facto de que para pontes 
de pequeno vão, o comprimento de onda condicionante não ser o comprimento das carrua-
gens (D), mas sim a distância entre eixos de um mesmo bogie (dBA).

O HSLM-B é formado por N cargas concentradas uniformemente espaçadas de d
(Figura 2.8 a)). Os valores de N e d encontram-se definidos na Figura 2.8 b) em função do 
vão (L) da ponte a analisar. 

No Quadro 2.3 encontram-se indicadas as condições de aplicação dos modelos de 
carga HSLM-A e HSLM-B em função do esquema estrutural e do vão da ponte. 
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Figura 2.8 Modelo de cargas HSLM-B: a) Configuração; b) Gráfico para a determinação de 
N e d em função de L (adaptado de EN1991-2 (2003)) 

Quadro 2.3 Condições de aplicação dos modelos de cargas HSLM-A e HSLM-B (adaptado de 
EN1991-2 (2003)) 

Esquema estrutural L < 7 m L  7 m 

Tramo Simplesmente 
Apoiado a HSLM-B b HSLM-A c

Estrutura Continua a

ou
Estrutura Complexa e

HSLM-A
Comboios A1 a A10 

inclusivé d

HSLM-A
Comboios A1 a A10 

inclusivé d

a Válido para pontes simplesmente apoiadas com comportamento assemelhável ao de viga ou laje sem viés;
b Para tramos simplesmente apoiados com vão até 7 m apenas um único comboio crítico do modelo de cargas HSLM-B 

deverá ser usado para as análises dinâmicas, de acordo com 6.4.6.1.1 (5);
c Para tramos simplesmente apoiados com vão superior ou igual a 7 m apenas um único comboio crítico do modelo de 

cargas HSLM-A é usado nas análises dinâmicas, de acordo o Anexo E (em alternativa todos os comboios A1 a A10 
podem ser usados);

d Todos os comboios de A1 a A10 inclusive devem ser usados no dimensionamento;
e Qualquer estrutura que não cumpra a nota a, como por exemplo, estruturas com viés, pontes em que o comportamento 

à torção seja significativo, estruturas em arco onde os modos das vigas principais e da laje tenham contributos signifi-
cativos. Para estas estruturas complexas deve igualmente ser aplicado o HSLM-B.  
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As análises dinâmicas devem ser efectuadas para os comboios de alta velocidade e 
para os modelos de cargas HSLM quando tal for especificado. 

Dependendo do número de vias e sentidos de tráfego na ponte há, de acordo com a 
EN1991-2, que distinguir as duas seguintes situações: 

1) Uma única via – cada comboio real e HSLM (se necessário) a circular no(s) sen-
tido(s) permitido(s) de tráfego;  

2) Duas vias com sentidos opostos – cada comboio real e HSLM (se necessário) a 
circularem no(s) sentido(s) permitido(s) de cada uma das vias com a outra via 
descarregada.

Refira-se ainda que no caso de pontes com duas vias em que os comboios possam 
circular normalmente no mesmo sentido, ou então em pontes com três ou mais vias, o car-
regamento deverá ser acordado com a administração ferroviária e especificado no docu-
mento nacional de aplicação. 

Segundo o relatório da comissão de especialistas D214 do ERRI (2001), para o caso 
de duas vias com o mesmo sentido existe a possibilidade dos efeitos de dois comboios que 
circulam num mesmo sentido estarem em fase, e consequentemente se poderem adicionar 
as respectivas respostas dinâmicas. Para esta situação, e tomando como exemplo uma via 
balastrada dimensionada para um nível de acelerações máximo de 0,35g, o máximo pico de 
aceleração registado seria de 0,7g, valor limite aceitável pois só a partir deste valor é que 
surgem fenómenos de instabilidade do balastro (ver 1.2). 

2.2.2.3.2 Gama de velocidades 

Para cada comboio real e HSLM deverão ser efectuadas análises para uma série de 
velocidades até à designada velocidade máxima de cálculo (vDS) geralmente considerada 
igual a 1,2 vezes a velocidade máxima de circulação na linha no local da ponte. No caso da 
ponte se situar num local de via em que esteja previsto a realização de testes de circulação 
de novos comboios, a velocidade máxima de cálculo deverá ser considerada igual a 1,2 
vezes a velocidade máxima de circulação nos testes. 

O factor 1,2 constitui uma margem de segurança em relação às incertezas na deter-
minação das frequências naturais da estrutura e consequentemente das velocidades de res-
sonância.

Assim, as análises dinâmicas deverão ser realizadas para uma gama de velocidades 
entre os 40 m/s ( 145 km/h) e a velocidade máxima de cálculo (vDS), sendo que na vizi-
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nhança das velocidades de ressonância ( resv ) o incremento de velocidade deverá ser redu-

zido de forma a permitir uma melhor identificação dos picos da resposta. 

No caso de estruturas com um comportamento assemelhável ao de uma viga sim-
plesmente apoiada, as velocidades de ressonância poderão ser estimadas através da seguin-
te expressão:

ires nv 0 (2.5)

em que 0n  é a frequência fundamental de vibração da estrutura e i  é o comprimento prin-

cipal de onda da excitação que pode ser determinado a partir de:  

i
D

i (2.6)

D é o espaçamento regular entre grupos de eixos e i pode tomar os valores 1, 2, 3 ou 4. 

2.2.2.3.3 Parâmetros relativos à ponte 

a) Rigidez 

A rigidez constitui uma das grandezas relevantes na determinação das frequências 
naturais da estrutura, e a mais difícil de avaliar com precisão (ERRI D214/RP9, 2001). Tal 
dificuldade está relacionada com a diversidade de factores que podem influenciar a rigidez 
da ponte, tais como: i) a tipologia estrutural (viga, treliça, arco, “cantiliver”, atirantada, 
suspensa, entre outras); ii) as características geométricas, em termos de vãos e secções dos 
seus elementos e iii) os materiais que constituem os seus elementos (betão, metal (aço ou 
ferro), alvenaria, mistas, entre outros). Outros factores poderão ainda influenciar a rigidez, 
nomeadamente a forma de apoio do tabuleiro sobre os pilares e encontros (monolítica ou 
por intermédio de aparelhos de apoio), a utilização de elementos estruturais secundários 
(tais como carlingas, diafragmas, nervuras) e ainda o grau de conexão (total ou parcial) 
entre os diversos elementos da estrutura ou entre diferentes materiais numa dada secção 
compósita. 

Conforme referido na secção 2.2.2, os picos de ressonância ocorrem em situações 
em que um múltiplo da frequência da excitação coincide com uma frequência natural da 
estrutura. Assim, uma sobrestimação da rigidez conduz a um aumento das frequências 
naturais, e por conseguinte das velocidades de ressonância. Face ao exposto, deve ser con-
siderado nas análises dinâmicas um limite inferior da rigidez de modo a obterem-se picos 
de resposta para velocidades críticas mais baixas. 
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b) Massa 

No cômputo da massa deverá ser tida em conta, além da massa dos elementos estru-
turais, a massa dos elementos não estruturais, tais como o balastro, guarda-balastro, carris, 
travessas, passeios, entre outros. 

Uma variação da massa da ponte pode influenciar de forma determinante a resposta 
dinâmica devido: i) à variação das frequências naturais da estrutura; ii) à variação da 
amplitude da resposta dinâmica.  

Atendendo a que as frequências naturais da estrutura diminuem com o aumento da 
massa, e que os picos de ressonância da resposta dinâmica ocorrem quando a frequência da 
acção é um múltiplo inteiro das frequências da estrutura, uma sobrestimação da massa 
conduz a uma diminuição das velocidades de ressonância, cenário que traduz uma avalia-
ção conservativa das velocidades críticas. 

Por outro lado, no caso de uma subestimação da massa, e tendo em conta que em 
ressonância a aceleração máxima da estrutura é inversamente proporcional a esta, a ampli-
tude das acelerações tende por consequência a aumentar. 

Assim, face ao exposto, conclui-se que deverão efectuar-se duas análises distintas: 
i) uma subestimando a massa de modo a avaliar as acelerações máximas; ii) outra sobres-
timando a massa para determinação das velocidades críticas. 

Um dos aspectos que justifica a variabilidade da massa diz respeito às características 
do balastro. A massa do balastro deve ser calculada para duas situações: i) uma espessura 
mínima da camada de balastro e o peso volúmico correspondente ao estado seco 
( 17 kN/m3); ii) uma espessura que atenda a futuros levantamentos da via associada a um 
peso volúmico no estado saturado. 

c) Amortecimento 

O amortecimento pode ser visto como o resultado das seguintes diferentes contribui-
ções: i) elementos estruturais; ii) elementos não estruturais; iii) energia irradiada para o 
solo.

A contribuição dos elementos estruturais resulta por um lado do amortecimento 
material, e por outro lado do amortecimento localizado nas juntas ou apoios da estrutura. 

Dependendo do número, tipo e dimensões, os elementos não estruturais podem con-
tribuir mais ou menos para o amortecimento global da estrutura. Esta contribuição poderá 
em certos casos ser maior que a contribuição dos elementos estruturais. Como exemplo de 
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elementos não estruturais em pontes ferroviárias temos os passeios, as guardas, o balastro, 
etc.

Por sua vez, vibrações transmitidas pelo tabuleiro aos pilares e encontros através dos 
apoios, que por sua vez são transmitidas ao solo através das fundações provocam também 
dissipação de energia. 

A resposta dinâmica da estrutura é em situações de ressonância fortemente depen-
dente do amortecimento, sendo por isso prudente a consideração de valores subestimados 
nas análises dinâmicas. 

 Na Figura 2.9 apresentam-se resultados de medições experimentais do coeficiente 
de amortecimento global de um conjunto de pontes com diferentes tipologias estruturais 
(aço, betão, mistas e do tipo “filler beam”) em que se demonstra existir alguma correlação 
entre esta grandeza e o vão, podendo ainda constatar-se que os coeficientes de amorteci-
mento mais elevados estão associados a pontes de pequeno vão (ERRI D214/RP9, 2001). 
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Figura 2.9 Amortecimento em função do vão (adaptado de (ERRI D214/RP9 (2001)) 

Face à grande dispersão de resultados obtidos, a EN1991-2 prevê três curvas a adop-
tar no dimensionamento em função do tipo de ponte e do vão (ver Figura 2.9) que condu-
zem a uma clara substimação dos valores do coeficiente de amortecimento. 

No Quadro 2.4 encontram-se indicadas as expressões que traduzem as curvas referi-
das.
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Quadro 2.4 Valores do coeficiente de amortecimento ( ) para efeitos de dimensionamento (adap-
tado de EN1991-2 (2003)) 

Limite inferior do coeficiente de amortecimento (%) 
Tipo de Ponte 

Vão L < 20m Vão L  20m 

Aço ou Compósita  = 0,5 + 0,125(20-L) = 0,5 

Betão Pré-Esforçado  = 1,0 + 0,07(20-L)  = 1,0 

Betão Armado e 
"Filler Beam" = 1,5 + 0,07(20-L)  = 1,5 

Refere-se ainda que as curvas de dimensionamento apresentadas encontram-se adap-
tadas às modernas formas de construção e a estruturas recentes. No caso de estruturas mais 
antigas, os resultados experimentais tendem a indicar um aumento do amortecimento com 
a idade, fundamentalmente devido à deterioração da estrutura (ex: fendilhação e degrada-
ção do betão), à deterioração dos aparelhos de apoio, à contaminação do balastro, e ao tipo 
de ligações, como é o caso das pontes metálicas com ligações rebitadas ao invés das 
actuais ligações soldadas. 

2.2.2.4 Metodologias de análise dinâmica 

Os efeitos dinâmicos de tráfego em pontes ferroviárias de alta velocidade podem ser 
avaliados mediante a utilização de modelos de cargas móveis sem interacção ou com inte-
racção ponte-comboio. 

A EN1991-2, com base nos estudos elaborados pela comissão D214 do ERRI , apre-
senta uma alternativa à realização de análises dinâmicas com interacção ponte-comboio, 
em que o efeito favorável desta interacção é considerado de uma forma aproximada intro-
duzindo um coeficiente de amortecimento adicional ( ).

Esta alternativa foi escolhida face a uma outra que considerava uma massa adicional 
da estrutura. No entanto, esta solução foi preterida já que implicaria uma alteração das fre-
quências naturais da estrutura, e consequentemente das velocidades de ressonância. 

A adopção de modelos simplificados assume ainda uma maior relevância atendendo 
a que o desenvolvimento de uma análise dinâmica com interacção é muito exigente do 
ponto de vista computacional no que se refere ao tempo de cálculo. 

O amortecimento adicional foi determinado através de um ajuste iterativo dos resul-
tados relativos a deslocamentos e acelerações em situação de ressonância determinados a 
partir de análises dinâmicas sem interacção aos resultados de análises com interacção. Este 
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procedimento foi realizado para inúmeras pontes sob a passagem dos comboios ICE2 e 
EUROSTAR, tendo sido obtida a seguinte expressão empírica que fornece o valor de 

em função do vão L de pontes simplesmente apoiadas: 

%
L,L,L,

L,L,
000255000440044101

00064001870
32

2

(2.7)

A expressão (2.7) representa uma envolvente inferior aos resultados obtidos para 
vãos no intervalo 5 L  30 m e relações f/L  no intervalo 20001000 f/L , em que 

f é a flecha a meio vão devida ao modelo de cargas LM71 majorado pelo respectivo coefi-
ciente dinâmico. Para pontes contínuas deverá ser considerado o vão que conduz ao menor 
amortecimento adicional.  

Na Figura 2.10 apresenta-se graficamente o coeficiente de amortecimento adicional 
em função do vão. A observação da figura permite constatar que  possui um máximo 

por volta dos 15 m e um valor nulo para L = 30 m. 

 Segundo a comissão D214 do ERRI, o andamento da curva pode ser justificado, em 
termos físicos, atendendo a que o amortecimento adicional é representativo da energia 
transferida da estrutura para o veículo, nomeadamente para as suas suspensões primárias. 
Assim, em vãos pequenos (ex: L = 5 m) a energia transferida é pequena, sendo que em 
vãos maiores (ex: L = 30 m) a energia é transferida para o veículo e novamente transferida 
para a estrutura devido à reversão do sentido dos movimentos das suspensões primárias, 
daí os reduzidos valores de . Em vãos intermédios, a energia é transmitida para os veí-

culos e não é retransmitida para a estrutura, já que neste caso a reversão das suspensões 
ocorre já com o comboio fora da estrutura, daí a tendência em obterem-se valores de 

superiores.
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Figura 2.10 Amortecimento adicional ( ) em função do vão (L) (adaptado de 
EN1991-2 (2003)) 
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O amortecimento total TOTAL  a considerar nas análises dinâmicas sem interacção é 

assim dado pela soma do amortecimento estrutural com o amortecimento adicional, ou 
seja: 

TOTAL (2.8)

2.3 ACÇÕES HORIZONTAIS 

A EN1991-2 estabelece os modelos representativos dos três tipos de acções horizon-
tais a considerar no dimensionamento das pontes ferroviárias: a força centrífuga, a força de 
lacete, e as forças de arranque e frenagem. 

2.3.1 Força centrífuga 

Caso a via apresente uma forma curva em parte ou na totalidade da extensão da pon-
te, deve considerar-se a actuação de forças horizontais numa direcção perpendicular ao 
eixo da via, aplicadas a uma altura de 1,80 m. Os valores característicos destas forças, con-
centradas (Qtk) e distribuídas (qtk), podem ser obtidos por intermédio das seguintes expres-
sões:

vktk fQ
r

VQ
127

2

(2.9)

vktk fq
r

Vq
127

2

(2.10)

onde V é a velocidade máxima da linha no local da ponte (km/h), r é o raio de curvatu-
ra (m), vkQ  e vkq  são os valores característicos das cargas verticais concentradas e distri-

buídas dos modelos de carga LM71, SW/0 e SW/2 (para o HSLM deve utilizar-se o mode-
lo de cargas LM71) e f é um factor de redução dado pela seguinte expressão: 

fL
,,

V
Vf 8821751814

1000
1201 (2.11)

com um valor mínimo de 0,35, e onde fL  é o comprimento de influência da zona curva da 

ponte carregada. Assim, o factor de redução pode assumir os seguintes valores: 

i) f  = 1, caso V  120 km/h ou fL  2,88 m; 
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ii) f  < 1, para 120 km/h < V  300 km/h e fL > 2,88 m; 

iii) f(V=300) para V > 300 km/h e fL > 2,88 m. 

O valor característico da força centrífuga não necessita de ser multiplicado pelo coe-
ficiente dinâmico .

2.3.2 Força de lacete 

Para atender aos efeitos laterais decorrentes dos movimentos de lacete dos bogies, 
deve considerar-se a actuação de uma força concentrada horizontal, ao nível do topo do 
carril, numa direcção perpendicular à da via. O valor característico desta força é de 
100 kN, e não deve ser multiplicado pelo coeficiente dinâmico .

2.3.3 Forças de arranque e frenagem 

Do arranque e da frenagem dos comboios resultam forças longitudinais que actuam 
ao nível do topo dos carris. Estas forças deverão ser consideradas como uma carga unifor-
memente distribuída ao longo do comprimento de influência La, b do elemento estrutural 
em causa, no sentido permitido para o tráfego de cada via. 

Os valores característicos das forças de arranque e frenagem são obtidos por inter-
médio das seguintes expressões: 

i) Força de arranque 

Qlak = 33 (kN/m) x La, b (m)  1000 (kN) (2.12) 

ii) Força de frenagem 

ii.1) Para os modelos de cargas LM71, SW/0 e HSLM 

Qlbk = 20 (kN/m) x La, b (m)  6000 (kN) (2.13) 

ii.2) Para o modelo de cargas SW/2 

Qlbk = 35 (kN/m) x La, b (m)  (2.14) 

Os valores característicos das forças de arranque e de frenagem não necessitam de 
ser multiplicados pelo coeficiente dinâmico 
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2.4 DISPOSIÇÃO, GRUPOS E COMBINAÇÕES DE ACÇÕES 

2.4.1 Disposição das acções 

Na determinação dos efeitos mais desfavoráveis das acções ferroviárias deve aten-
der-se a uma adequada disposição das cargas nas diversas vias de tráfego.

Para os modelos de cargas LM71 e SW/0 os efeitos mais desfavoráveis devem ser 
obtidos:

i) Em pontes com uma única via, através da aplicação das quatro cargas pontuais 
(Qvk), e de um qualquer número de troços da carga uniformemente distribuída 
(qvk), no caso do LM71, e de dois troços da carga uniformemente distribuída, no 
caso do SW/0; 

ii) Para pontes com duas vias, através do carregamento de cada uma das vias, ou de 
ambas as vias em simultâneo, com o modelo de cargas LM71 ou SW/0; 

iii)Para pontes com três ou mais vias, através do carregamento de qualquer uma das 
vias, ou do carregamento de duas, três ou mais vias, com os esquemas de cargas 
LM71 ou SW/0, sendo que para este último caso as cargas podem ser multiplica-
dos por 0,75. 

Para o modelo de cargas SW/2 os efeitos mais desfavoráveis devem ser obtidos: 

i) Em pontes com uma única via, através da aplicação dos dois troços de carga uni-
formemente distribuída; 

ii) Para pontes com mais de uma via, através do carregamento de qualquer uma das 
vias com o modelo SW/2, e as restantes vias carregadas com os modelos LM71 
ou SW/0 de acordo com as regras já definidas para estes modelos de cargas. 

 Os cenários de carregamento para os comboios reais ou para o modelo HSLM, nas 
situações em que é necessário a realização de uma análise dinâmica, já foram apresentados 
na secção 2.2.2.3.1. 

A verificação dos estados limites relativos a deformação e vibração em pontes com 
uma ou mais vias de tráfego devem atender aos cenários de carregamento apresentados no 
Quadro 2.5. 
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Quadro 2.5 Número de vias a carregar para a verificação dos estados limites de deformação e 
vibração (adaptado de EN1991-2 (2003)) 

Nº de vias na ponte Estados limites e  
critérios associados 1 2  3 

Verificações relativas à segurança da via: 

-Torção do tabuleiro (EN1990: A2.4.4.2.2) 1 1 ou 2 a 1 ou 2 ou 3 
ou mais b

- Deformação vertical do tabuleiro  
  (EN1990: A2.4.4.2.3) 1 1 ou 2 a 1 ou 2 ou 3 

ou mais b

- Deformação horizontal do tabuleiro 
(EN1990: A2.4.4.2.4) 1 1 ou 2 a 1 ou 2 ou 3 

ou mais b

- Resposta combinada da estrutura e da via 
às acções variáveis incluindo limite dos 
deslocamentos verticais e longitudinais das 
extremidades do tabuleiro (EN1991 (6.5.4)) 

1 1 ou 2 a 1 ou 2 a

- Aceleração vertical do tabuleiro  
  (EN1991 (6.4.6) e EN 1990: A2.4.4.2.1) 1 1 1 

Verificações relativas a E.L. de Serviço: 

- Critério de conforto dos passageiros  
  (EN 1990: A2.4.4.3) 

1  1 1 

Verificação relativas a E.L.Últimos: 

- Levantamento dos aparelhos de apoio  
  (EN 1990: A2.4.4.1 (2) P) 

1 1 ou 2 a 1 ou 2 ou 3 
ou mais b

a Conforme for mais desfavorável
b Quer se utilizem ou não grupos de cargas o número de vias a carregar deve ser efectuado de acordo com a 

tabela 6.11

Os estados limites referidos no Quadro 2.5 serão descritos em detalhe na secção 2.5. 

2.4.2 Grupos de acções 

As acções verticais e horizontais associadas ao tráfego ferroviário têm uma actuação 
simultânea sobre a estrutura. Para atender a tal facto, a EN1991-2 definiu diversos grupos 
de acções que passam a constituir acções individuais que podem posteriormente ser com-
binadas com as restantes acções não associadas ao tráfego ferroviário. 

A definição dos diversos grupos de acções encontra-se ilustrada no Quadro 2.6. Con-
forme se constata, os grupos de acções são basicamente condicionados pelos efeitos máxi-
mos que se pretendam obter e pelo número de vias da estrutura. Assim, os grupos de 
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acções 11 a 17 devem ser considerados no dimensionamento de pontes com apenas uma 
única via, os grupos de acções 11 a 27 (excepto o 15) para pontes com duas vias, e a totali-
dade dos grupos de acções (excepto o 15) para pontes com três ou mais vias. Em cada gru-
po de acções existe uma acção considerada dominante, representada na tabela através de 
um preenchimento da célula respectiva. 

Quadro 2.6 Definição dos grupos de acções associadas a tráfego ferroviário (adaptado de 
EN1991-2 (2003)) 

Grupos de acções Forças verticais Forças horizontais Nº de 
vias na 

estrutura Referência EN 1991-2 6.3.2 
6.3.3 6.3.3 6.3.4 6.5.3 6.5.1 6.5.2 

1 2 3

Nº de 
vias 

carre-
gadas 

Designação 
do grupo (8)

Via 
carre-
gada 

LM 71
(1)

SW/0 
(1) (2) 

HSLM 
(6) (7)

SW/2 
(1) (3)

Comboio 
sem

carga 

Força de 
arranque 

ou
 frena-
gem (1)

Força 
centrí-
fuga (1)

Força 
de

lacete

Observações 

1 gr 11 T1 1   1(5) 0.5(5) 0.5(5) Máximo vertical 1 com 
Máximo longitudinal 

1 gr 12 T1 1   0.5(5) 1(5) 1(5) Máximo vertical 2 com 
Máximo transversal 

1 gr 13 T1 1(4)   1 0.5(5) 0.5(5) Máximo longitudinal 

1 gr 14 T1 1(4)   0.5(5) 1 1 Máximo transversal 

1 gr 15 T1 1  1(5) 1(5) Estabilidade lateral c/ 
comboio sem carga 

1 gr 16 T1 1  1(5) 0.5(5) 0.5(5) SW/2 com Máximo 
longitudinal 

1 gr 17 T1 1  0.5(5) 1(5) 1(5) SW/2 com Máximo 
transversal 

2 gr 21 T1
T2

1
1

1(5)

1(5)
0.5(5)

0.5(5)
0.5(5)

0.5(5)
Máximo vertical 1 com 

Máximo longitudinal 

2 gr 22 T1
T2

1
1

0.5(5)

0.5(5)
1(5)

1(5)
1(5)

1(5)
Máximo vertical 2 com 

Máximo transversal 

2 gr 23 T1
T2

1(4)

1(4)
1
1

0.5(5)

0.5(5)
0.5(5)

0.5(5) Máximo longitudinal 

2 gr 24 T1
T2

1(4)

1(4)
0.5(5)

0.5(5)
1
1

1
1 Máximo transversal 

2 gr 26 T1
T2

1 1 1(5)

1(5)
0.5(5)

0.5(5)
0.5(5)

0.5(5)
SW/2 com Máximo 

longitudinal 

2 gr 27 T1
T2

1 1 0.5(5)

0.5(5)
1(5)

1(5)
1(5)

1(5)
SW/2 com Máximo 

transversal 

3 gr 31 Ti 0.75   0.75(5) 0.75(5) 0.75(5) Caso de carga adicio-
nal

(1) Todos os factores relevantes ( , , f, …) devem ser tidos em consideração; 
(2) SW/0 só deve ser considerado em pontes contínuas; 
(3) SW/2 só deve ser considerado caso tenha sido estipulado para a linha; 
(4) Factor pode ser reduzido para 0,5 se o efeito for favorável, não podendo ser igual a zero; 
(5) Em casos favoráveis estes factores não dominantes devem ser considerados iguais a zero; 
(6) HSLM e comboios reais quando requerido, de acordo com 6.4.4 e 6.4.6.1.1; 
(7) Se for necessário uma análise dinâmica, de acordo com 6.4.4 (ver também 6.4.6.5 (3) e 6.4.6.1.2); 
(8) Ver também Tabela A2.3 da EN1990-prAnnexA2. 
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2.4.3 Combinações de acções 

Os factores de combinação ( i) dos diversos grupos de acções e das restantes acções 
variáveis (vento, temperatura, sismo, neve) a considerar no dimensionamento encontram-se 
indicadas na Tabela A2.3 da EN1990-prAnnexA2. 

Convém referir que, em alternativa à consideração dos grupos de acções, as acções 
individuais associadas ao tráfego ferroviário podem ser combinadas isoladamente, sendo 
que os factores de combinação a considerar neste caso encontram-se também indicados na 
referida tabela. 

As combinações de acções a considerar nas verificações de segurança em relação aos 
estados limite últimos ou de serviço, são também especificadas na EN1990-prAnnexA2. 

2.5 VERIFICAÇÕES DE SEGURANÇA 

2.5.1 Critérios gerais 

A EN1991-2 estabelece os critérios que deverão ser tidos em conta no dimensiona-
mento de pontes ferroviárias, envolvendo os seguintes aspectos: 

i) Verificação dos valores de pico da aceleração vertical do tabuleiro, em cada via 
de tráfego, para prevenir a instabilização da via;

ii) Os esforços dinâmicos a serem utilizados no dimensionamento devem ser avalia-
dos a partir de uma análise estática com o modelo de cargas LM71 multiplicado 
pelo coeficiente de cálculo  e por . No caso de ser necessária a realização de 
uma análise dinâmica, os resultados desta análise para comboios reais e HSLM 
devem ser comparados com os resultados da análise estática, sendo a análise que 
origina os efeitos mais desfavoráveis a que deverá ser utilizada no dimensiona-
mento da ponte; 

iii)No caso de ser necessária a realização de uma análise dinâmica, deve ser efectua-
da uma verificação à fadiga no intuito de confirmar se os danos provocados pelos 
ciclos de tensão adicionais gerados pelos efeitos dinâmicos devidos a fenómenos 
de ressonância, são inferiores aos danos provocados pelos ciclos de tensão devi-
dos ao modelo de cargas LM71 multiplicado pelo coeficiente de cálculo  e por 

 (ou SW/0 no caso de estruturas contínuas). A mais desfavorável das situações 
deve ser usada no dimensionamento; 
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iv) Verificação da aceleração máxima nas carruagens de modo a serem assegurados 
os níveis de conforto exigidos. 

2.5.2 Critérios relativos à segurança estrutural 

Para efeitos de dimensionamento estrutural, e no caso de ser necessária a realização 
de uma análise dinâmica, a EN1991-2 refere que os valores dos esforços e deslocamentos 
deverão ser determinados a partir do mais desfavorável dos seguintes cenários: 

RT

HSLM
''

'
dyn ou

2
1 (2.15)

e

0""71 /SWLM (2.16)

em que '
dyn  representa o factor de amplificação dinâmica, obtido por aplicação da seguinte 

expressão:

1max'

stat

dyn
dyn y

y
(2.17)

onde dyny  representa o valor máximo da resposta dinâmica num determinado ponto da 

estrutura devido à passagem dos comboios reais ou HSLM, enquanto que staty  é o valor 

máximo da resposta estática. 

No caso de não ser necessária a realização de uma análise dinâmica, nomeadamente 
no caso de velocidades de circulação inferiores a 200 km/h e frequência fundamental aci-
ma do limite inferior imposto na Figura 2.4, a EN1991-2 adoptou os factores de amplifica-

ção dinâmica já contemplados na ficha UIC 776-1R, (1+ ' ), sendo o valor de '  dado 

pela seguinte expressão 
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com:   

02 nL
vK (2.19)

O parâmetro ''  representa o acréscimo dos efeitos dinâmicos devido às irregulari-

dades da via e das rodas dos veículos. O seu valor é obtido por aplicação da expressão: 
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em que 0'' , e  é um coeficiente dado por: 
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(2.21)

A EN1991-2 permite a utilização de ''5.0  caso a via apresente um estado de manu-

tenção cuidado; caso o nível de manutenção seja corrente deverá ser utilizado nos cálculos 

dinâmicos '' .

Assim, face aos resultados obtidos a expressão adoptada para ''  mostrou-se ade-

quada às actuais exigências; no entanto, em estruturas cuja frequência fundamental exceda 
o limite superior imposto na Figura 2.4 e no caso do comboio passar sobre uma sucessão 
de vãos simplesmente apoiados, a expressão apresentada não poderá ser aplicada, devendo 
ser realizadas análises dinâmicas específicas. 

2.5.3 Critérios relativos à segurança da via 

A EN1991-2 e a EN1990-prAnnexA2 definem um conjunto de verificações relativas 
à deformabilidade do tabuleiro que visam garantir a segurança da via e evitar fenómenos 
de: instabilização da camada de balastro, redução do contacto roda-carril, degradação pre-
matura dos aparelhos de apoio, levantamento dos carris, existência de esforços excessivos 
nos carris, descarrilamento dos comboios por torção excessiva do tabuleiro e curvatura 
excessiva da via nas direcções vertical e horizontal. 
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2.5.3.1 Estados limites de deformação e vibração especificados na EN1990 Annex A2 

As limitações estabelecidas na EN1990-prAnnexA2, visando a garantia da segurança 
da via dizem respeito à: 

1) Aceleração vertical do tabuleiro; 

2) Torção do tabuleiro; 

3) Deformação vertical do tabuleiro; 

4) Deformação e vibração transversal do tabuleiro. 

1) Aceleração vertical do tabuleiro 

O controlo dos níveis de aceleração do tabuleiro relaciona-se com a necessidade de 
evitar a ocorrência de fenómenos de instabilização do balastro ou a perda de contacto roda-
carril.

A EN1990-prAnnexA2 especifica os seguintes limites para os valores de pico da 
aceleração vertical: 

i) 3,5 m/s2 ( 0,35g), no caso de pontes com via balastrada; 

ii) 5 m/s2 ( 0,50g), no caso de pontes em que a via seja fixada directamente ao tabu-
leiro, ou seja, para uma via não balastrada. 

Os valores regulamentares resultam da aplicação de um factor de segurança de 2,0 
aos valores limite de aceleração obtidos experimentalmente (ver 1.2). 

Um outro aspecto diz respeito ao intervalo de frequências a considerar para a obten-
ção da resposta dinâmica em termos de acelerações. Assim, de acordo com a 
EN1990-prAnnexA2, deverão ser consideradas frequências até ao máximo de: 

30 Hz; 

1,5 vezes a frequência do primeiro modo de vibração do elemento estrutural a 
analisar, incluindo no mínimo os três primeiros modos de vibração. 

2) Torção do tabuleiro 

A torção do tabuleiro deverá ser calculada tendo em conta os valores característicos 
dos modelos de cargas LM71, SW/0 ou SW/2 multiplicados por e por , ou HSLM, e 
da força centrífuga. 
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Designando por u a diferença de cotas entre os dois carris numa dada secção trans-
versal do tabuleiro, e a variação de u num comprimento de 3,0 m, designada regulamen-
tarmente por t (Figura 2.11), não deverão ser excedidos os limites apresentados no Quadro 
2.7 para vias com bitola (s) igual a 1435 mm. 

t

s

3m

Figura 2.11 Definição da torção do tabuleiro (adaptado de EN1990-prAnnexA2 (2002)) 

Quadro 2.7 Valores máximos da torção do tabuleiro (adaptado de EN1990-prAnnexA2 (2002)) 

Velocidade 
(km/h) 

t
(mm/3m) 

v  120   4,5 

120 < v  200  3,0 

v > 200  1,5 

Deve ainda verificar-se que a torção total do tabuleiro, obtida somando o valor de t
para a ponte não carregada, como sucede por exemplo numa curva de transição, com o 
valor de t para a passagem do tráfego ferroviário, não excede 7,5 mm/3 m. 

3) Deformação vertical do tabuleiro 

O valor máximo do deslocamento vertical em qualquer ponto da via não deverá 
exceder 600/L  para actuação do modelo de cargas LM71 (ou SW/0 e SW/2 quando apli-
cáveis). 

4) Deformação e vibração transversal do tabuleiro 

A deformação transversal do tabuleiro ( t) deve ser controlada de modo a assegurar 
que a variação angular e o raio de curvatura cumpram os limites indicados no Quadro 2.8. 
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Quadro 2.8 Variação angular máxima e raio de curvatura mínimo 

Raio de Curvatura Mínimo 
 (m) 

Intervalo de
Velocidades  

v (km/h) 

Variação Angular 
Máxima

(rad) Tabuleiro Único Vários Tabuleiros 
v  120 0,0035 1700 3500 

120< v  200 0,0020 6000 9500 
v > 200 0,0015 14000 17500 

O raio de curvatura (r) pode ser determinado de uma forma aproximada a partir da 
seguinte relação: 

t

Lr
8

2

(2.22)

Convém salientar que o valor do deslocamento transversal engloba não só a defor-
mação do tabuleiro mas também a deformação dos pilares e fundações. 

As verificações anteriores devem ser realizadas para a combinação de acções ade-
quada, de acordo com as indicações fornecidas pelo Quadro 2.6, em que participam o 
modelo de cargas LM71, a força de lacete e a força centrifuga. Deve também ser incluído o 
efeito do vento e da variação diferencial de temperatura na direcção transversal. 

Em relação à vibração transversal do tabuleiro, é recomendado que a frequência cor-
respondente ao primeiro modo de vibração transversal seja superior a 1,2Hz. 

2.5.3.2 Estados limites especificados na EN1991-2 relativos à interacção via-ponte 

A adopção de vias-férreas com carril contínuo soldado (CWR) teve como principal 
objectivo o aumento do conforto dos passageiros devido ao ruído provocado pela passagem 
sobre as juntas do carril. Quando este é colocado com continuidade total ou parcial sobre 
as pontes é criado um campo de tensões na via e na estrutura, cuja intensidade depende da 
resistência conjunta oferecida pela via e pela estrutura. 

As principais acções responsáveis por este campo são: 

1) As forças de arranque e de frenagem; 

2) As variações uniformes de temperatura ao nível da via e do tabuleiro; 

3) As deformações e vibrações provocadas pela passagem dos comboios. 

O estudo da interacção via-ponte pode envolver o desenvolvimento de modelos 
específicos que permitem ter em conta a configuração e as propriedades da estrutura e da 
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via. Um exemplo de um modelo estrutural deste tipo encontra-se representado na Figura 
2.12 a) (EN1991-2 (2003); UIC 774-3R (2001)). 

O modelo deverá simular adequadamente os aparelhos de apoio, os pilares e as res-
pectivas fundações. Em alguns casos é possível substituir os elementos referidos por uma 
ligação elástica com rigidez equivalente ao conjunto fundação/pilar/apoio (Figura 2.12 b)). 

Aterro
Tabuleiro

Carril Mola com comportamento não linear

Junta de dilatação do carril (caso exista)

Aterro

a)

Tabuleiro
Aterro

Carril

Junta de dilatação do carril (caso exista)

Mola com rigidez equivalente ao conjunto fundação/pilar/apoio

b)

Figura 2.12 Modelos estruturais para a avaliação dos efeitos resultantes da interacção via-
ponte: a) modelo completo; b) modelo simplificado 

A localização dos elementos correspondentes ao carril e tabuleiro deverão estar loca-
lizados ao nível dos respectivos centros de gravidade. De igual modo, as ligações elásticas 
correspondentes aos aparelhos de apoio deverão estar localizadas ao nível a que estes se 
situam (Figura 2.13). 

Corte transversal do tabuleiroLigação (apoio)

Tabuleiro (eixo neutro)

Carril (eixo neutro)

Figura 2.13 Pormenor do modelo estrutural para avaliação dos efeitos da interacção 
via-tabuleiro
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O comportamento longitudinal da ligação via-tabuleiro pode ser traduzido por uma 
relação carga/deslocamento do tipo da representada na Figura 2.14, ou seja uma relação bi-
linear com um troço elástico inicial até um deslocamento u0 e um troço que corresponde à 
plastificação da ligação para uma carga de valor k, expressa em kN/m de desenvolvimento 
da via. Valores a adoptar para estas grandezas, em função do tipo de via e da ligação, 
podem ser encontrados na EN1991-2 e na ficha UIC 774-3R (2001). 

Resistência 
longitudinal 

da via

Deslocamento uu0

6)

5)

4)

3)

1)

2)

Figura 2.14 Relação carga/deslocamento da ligação longitudinal via-tabuleiro 

Em termos de verificações de segurança, são apresentadas na EN1991-2 os estados 
limites a considerar em termos de tensão nos carris e para a deformação da estrutura. 

No que se refere aos carris, análises de estabilidade efectuadas para carris UIC60, 
fabricados com uma classe de aço de resistência igual ou superior a 900 N/mm2, com um 
raio de curvatura igual ou superior a 1500 m, fixado em travessas de betão com um afas-
tamento igual ou inferior a 65 cm, sobre uma camada de balastro consolidada com uma 
espessura mínima de 30 cm, mostraram que as tensões nestes elementos não deverão ultra-
passar os seguintes valores: 

 i) em compressão, 72 N/mm2;

 ii) em tracção, 92 N/mm2.

No que se refere à estrutura, não deverão ser ultrapassados os seguintes estados limi-
tes:

1) Devido às acções de arranque e frenagem, B (mm) não deverá ultrapassar os 

seguintes valores: 5 mm para carris CWR sem dispositivos de dilatação ou com 

um dispositivo de dilatação numa das extremidades do tabuleiro; 30 mm no caso 

de tabuleiro com juntas de dilatação dos carris em ambas as extremidades e balas-



Aspectos Regulamentares no Dimensionamento de Pontes Ferroviárias 

2.33

tro contínuo sobre essas extremidades; movimentos acima dos 30 mm apenas são 

permitidos no caso de existirem dispositivos de dilatação no balastro e nos carris, 

em ambas as extremidades do tabuleiro. B é o deslocamento longitudinal relativo 

entre a extremidade do tabuleiro e o encontro, ou o deslocamento longitudinal 

relativo entre dois tramos de tabuleiro consecutivos; 

2) Devido às acções verticais (LM71 ou SW/0), H (mm) não deverá ultrapassar os 

seguintes valores: 8 mm quanto é tido em conta o comportamento conjunto da via 

e da estrutura; 10 mm quando esse comportamento conjunto é desprezado, em 

que H é o deslocamento longitudinal da superfície superior do tabuleiro na sua 

extremidade; 

3) O deslocamento vertical V (mm) da superfície superior do tabuleiro em relação 

ao elemento estrutural adjacente (encontro ou tramo de tabuleiro) não deverá 

ultrapassar 3 mm, para uma velocidade máxima de circulação no local da obra ou 

viaduto até 160 km/h, e 2 mm, para um velocidade máxima de circulação supe-

rior a 160 km/h; 

4) No caso de carris fixados directamente à estrutura do tabuleiro, as forças de 

arranque nos apoios do carril ou sistemas de fixação deverão ser verificadas tendo 

em conta os respectivos estados limites (incluindo fadiga). 

2.5.4 Critérios relativos ao conforto dos passageiros 

O conforto dos passageiros depende das acelerações a que ficam submetidas as cai-
xas das carruagens aquando da passagem do comboio sobre a ponte.  

Por conseguinte, a EN1990-prAnnexA2 fornece valores indicativos para o valor de 

pico da aceleração vertical nas carruagens '
vb  em correspondência com três níveis de con-

forto: muito bom, bom e aceitável (ver Quadro 2.9). 

A verificação do nível de conforto dos passageiros envolveria desta forma a realiza-
ção de uma análise dinâmica com interacção entre a ponte e o comboio para a obtenção das 
acelerações nas carruagens e a sua confrontação com os limites especificados. 

Para pontes constituídas por tramos simplesmente apoiados ou com continuidade, 
que não apresentem variações significativas dos vãos, ou da rigidez dos seus tramos, e com 
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vãos inferiores a 120 m, a verificação do conforto dos passageiros pode ser efectuada de 
uma forma simplificada limitando-se o deslocamento vertical do tabuleiro. 

Quadro 2.9 Valores indicativos da aceleração máxima nas carruagens para três níveis de conforto 

Nível de Conforto 
Aceleração Vertical 

'
vb  (m/s2)

Muito Bom 1,0 
Bom 1,3 

Aceitável 2,0 

Os valores limite da relação /L , em que L é o vão e  o valor máximo do deslo-
camento vertical do tabuleiro, sob o eixo da via carregada, para o modelo de cargas LM71 
majorado pelo respectivo coeficiente dinâmico , são apresentados em função do vão e da 
velocidade para pontes cujo tabuleiro seja constituído por uma sucessão de três ou mais 

tramos simplesmente apoiados e para '
vb  = 1,0 m/s2 (ver Figura 2.15). 

Para outros níveis de conforto, os valores limite da relação /L  deverão ser dividi-

dos por '
vb . No caso do tabuleiro ser constituído por um número inferior de tramos, os 

valores limite deverão ser multiplicados por 0,7. No caso do tabuleiro ser constituído por 
três ou mais tramos com continuidade, os valores limite deverão ser multiplicados por 0,9. 

3000
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V = 350

Figura 2.15 Deslocamento vertical máximo ( ) correspondente a um nível de aceleração ver-
tical nas carruagens de '

vb  = 1,0 m/s2, em função da velocidade v (km/h) 
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Nos casos em que é necessária a realização de uma análise dinâmica com interacção 
entre a ponte e o comboio, deverá atender-se aos seguintes aspectos: i) gama de velocida-
des até à velocidade máxima dos veículos; ii) esquemas de carga característicos de cada 
comboio real; iii) interacção dinâmica entre os diversos veículos do comboio real e a estru-
tura; iv) amortecimento e rigidez das suspensões dos veículos; v) número de carruagens 
suficientes de modo a obterem-se os efeitos máximos em grandes vãos; e vi) número de 
vãos suficientes para provocar efeitos de ressonância nas suspensões dos veículos. 

2.5.5 Verificação aos estados limites de fadiga 

Os aspectos regulamentares relativos às verificações de fadiga serão abordados em 
detalhe no Capitulo 3. 



3.1

CAPÍTULO 3

ANÁLISE DA FADIGA EM PONTES FERROVIÁRIAS 

3.1 INTRODUÇÃO

Os modernos sistemas de transporte ferroviário são concebidos para atender a cada 
vez maiores volumes de tráfego, cargas mais intensas e velocidades mais elevadas. 

Tais sistemas requerem pontes com um bom desempenho face a estas condições 
severas, que apresentem uma elevada durabilidade e custos de manutenção reduzidos 
durante o ciclo de vida da estrutura. 

Os materiais estruturais vêem deterioradas as suas características como resultado da 
aplicação de cargas repetidas, como o são as cargas de tráfego ferroviárias. A aplicação 
destas cargas originam tensões inferiores à tensão de rotura do material, mas são experi-
mentadas repetidas vezes durante a vida útil da estrutura, de que poderá resultar o apareci-
mento e propagação de fendas em determinados elementos ou junções de elementos. Este 
fenómeno é designado por fadiga. 

Tal situação poderá conduzir a operações de reforço complexas, as quais podem 
levar a interrupções do tráfego, particularmente relevantes no caso dos fenómenos de fadi-
ga se manifestarem nos elementos estruturais principais da ponte. 

As vibrações induzidas pela passagem dos comboios sobre a ponte podem contribuir 
para o agravamento do fenómeno de fadiga. Tal contribuição poderá ser especialmente 
importante para situações de ressonância da estrutura, as quais tendem a ocorrer especial-
mente para velocidades superiores a 200 km/h. 

Neste capítulo, secção 3.2, é efectuada uma revisão dos principais métodos para a 
análise da fadiga, tais como o método da acumulação de danos e o método baseado na 



Capítulo 3 

3.2

mecânica da fractura, e ainda de dois métodos simplificados, os métodos da tensão equiva-
lente de fadiga e da tensão equivalente de danos. 

Na secção 3.3 são descritos dois métodos para a contagem dos ciclos de tensão, o 
método da gota de água ("rainflow") e o método do reservatório. Relativamente ao método 
da gota de água é descrito o seu algoritmo, a sua implementação computacional e a sua 
validação, tendo em vista as aplicações objecto da presente dissertação. 

Na secção 3.4 é descrita a forma de proceder à análise da fadiga em estruturas metá-
licas segundo os eurocódigos, referindo os dois níveis de análise, preliminar e detalhada, 
preconizados. 

3.2 METODOLOGIAS DE ANÁLISE 

A análise da resistência à fadiga dos elementos estruturais de pontes ferroviárias 
pode ser realizada essencialmente através de duas metodologias (Branco et al., 1999; Tem-
be, 2001).  

A primeira baseia-se no método da acumulação de danos e na utilização de curvas de 
resistência à fadiga (curvas S-N) determinadas experimentalmente para diferentes tipos de 
detalhes (3.2.1). 

A segunda é baseada na mecânica da fractura e consiste na análise da propagação 
das fendas de fadiga desde o seu início até atingirem uma dimensão crítica (3.2.2). 

Baseados na primeira metodologia foram desenvolvidos métodos simplificados de 
análise baseados no método de acumulação de danos, tais como os métodos de tensão 
equivalente de fadiga e da tensão equivalente de danos. Estes métodos serão apresentados 
na secção 3.2.3.  

3.2.1 Método da acumulação de danos 

3.2.1.1 Curvas de resistência à fadiga 

A resistência à fadiga de um determinado detalhe estrutural é normalmente definida 
com base nas curvas S-N, ou curvas de Wöhler, que relacionam a amplitude de tensão (S)
com o número de ciclos necessários para ocorrer rotura (N).
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Estas curvas foram obtidas com base no tratamento estatístico dos resultados de 
ensaios experimentais de peças sujeitas, em geral, a carregamentos cíclicos com amplitude 
de tensão constante, sendo normalmente expressas por uma relação do tipo: 

mCN (3.1)

em que: 

 – amplitude de tensão normal 

N – número de ciclos de tensão 

C, m – constantes da curva determinadas experimentalmente 

Aplicando logaritmos a ambos os membros da relação (3.1) obtém-se: 

logmClogNlog (3.2)

cuja representação em dupla escala logarítmica corresponde a uma recta. 

As curvas S-N são normalmente caracterizadas por uma resistência à fadiga 
aos 2 milhões de ciclos ( C), uma resistência à fadiga sob ciclos de tensão de amplitude 
constante ( D), e uma resistência limite de fadiga ( L), sendo normalmente designadas 
pela sua resistência à fadiga aos 2 milhões de ciclos. Na Figura 3.1 apresenta-se uma curva 
típica de resistência à fadiga relativa a tensões normais no aço. 

Curva de resistência à fadiga

m =3

1

1
m =5 Limite de fadiga

Limite de fadiga a amplitudes de tensão constantes

10 5 2.106 5.106 10 8 Log N

LNNDcN

c

D

L

Log 

Figura 3.1 Curva de resistência à fadiga (adaptado de Tembe (2001)) 
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A observação da figura permite constatar que, no caso do elemento ser submetido a 
um carregamento cíclico com amplitude de tensão constante inferior a D, não ocorrerá 
rotura por fadiga independentemente do número de ciclos a que for sujeito. 

No caso de carregamentos que contenham amplitudes de tensão acima e abaixo de 
D, as tensões superiores a D irão provocar a propagação da fenda ou defeito inicial o 

que implica uma diminuição de D com o tempo. Deste modo, será cada vez maior o 
número de ciclos menores que D que contribuirão para a propagação dessa fenda. Este 
fenómeno é tido em conta considerando que os ciclos de tensão abaixo de D contribuem 
também para a propagação da fenda através do 2º sector da curva S-N. Contudo, a contri-
buição dos ciclos de amplitude menor que D não é infinita, verificando-se a existência de 
um limite ( L) abaixo do qual não ocorrerão roturas por fadiga, designado por tensão 
limite de fadiga (“cut-off-limit”). 

3.2.1.2 Espectro de tensões 

A passagem dos comboios sobre uma determinada ponte provoca variações de ten-
são nos diversos elementos estruturais que podem ser representadas através de diagramas 
tensão em função do tempo ( -t). Com base nestes diagramas é possível, através de méto-
dos de contagem adequados, obter o número de ciclos de tensões a que o elemento é sub-
metido em correspondência com determinadas classes de amplitude de tensão. Como resul-
tado desta contagem, é possível obter um histograma de frequências da amplitude de ten-
são também designado por espectro de tensões ou de amplitudes de tensão (Figura 3.2), e 
que constituem a base para a análise da fadiga. 

4

1n

2n
3n

n

1

n

2 3 4

Figura 3.2 Espectro de tensões 

 As amplitudes de tensão ( ) são definidas como a diferença entre um máximo 
local ( max) e um mínimo local ( min) da tensão, 
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minmax (3.3)

de modo que  seja uma quantidade sempre positiva. 

Para a contagem dos ciclos de tensão foram desenvolvidos diversos métodos, tais 
como o método da gota de água (“rainflow”) e o método do reservatório. A descrição des-
tes métodos será efectuada em pormenor na secção 3.3. 

3.2.1.3 Conceito de dano 

A análise da fadiga é usualmente realizada recorrendo ao conceito de dano. O dano 
(D) representa a fracção da vida do elemento gasta pela aplicação de um determinado car-
regamento. No caso de um carregamento associado a uma amplitude de tensão constante, o 
dano é assim definido como a razão entre o número de ciclos aplicados (n) e o número de 
ciclos total que levaria à rotura por fadiga (N), ou seja: 

N
nD (3.4)

No caso do elemento ser sujeito a um espectro de tensões de amplitudes variáveis 

( i ,ni), podem ser contabilizados os danos parciais correspondentes a cada uma das clas-

ses de amplitude de tensão, 

i

i
i N

n
D (3.5)

sendo iN  obtido a partir das curvas S-N (Figura 3.3). 

log

log N

1

2
3
4

1N 2N 3N 4N

Figura 3.3 Determinação dos ciclos que originam a rotura (adaptado de 
prEN1993-1-9 (2003)) 
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3.2.1.4 Critério cumulativo de Palmgren-Miner 

Palmgren e Miner assumiram a possibilidade de acumulação linear do dano relativo 
a cada uma das classes de amplitude de tensão, de acordo com a relação: 

i i

i

N
n

D (3.6)

 Mais recentemente, Fatemi e Yang (Branco et al., 1999) propuseram uma expressão 
para avaliação do dano, que atende ao facto da sua acumulação para cada uma das classes 
de tensão não ser linear, dada por:  

i

i i

i

N
n

D (3.7) 

em que o valor de i depende do tipo de carregamento. O comportamento não-linear na 
acumulação do dano relaciona-se com o facto de classes de amplitude de tensão distintas 
apresentarem pesos distintos na avaliação do dano. Por conseguinte, o dano referente a 
ciclos de pequena amplitude de tensão é distinto do dano associado a ciclos de grande 
amplitude de tensão, em virtude das primeiras serem responsáveis pela iniciação das fen-
das, enquanto as segundas estarem ligadas ao seu desenvolvimento.  

No entanto, a facilidade de aplicação da regra de Miner, e os bons resultados por ela 
obtidos quando comparados com resultados de ensaios experimentais, levaram a que a 
hipótese de acumulação linear do dano seja aceite. 

3.2.1.5 Critério de rotura 

O critério de rotura quando se recorre ao método de acumulação de danos é o 
seguinte: 

i) Se D  1 ocorre a rotura por fadiga do elemento estrutural;  

ii) Se D <1 não ocorre a rotura por fadiga do elemento estrutural, podendo a sua vida 
residual (VR) ser estimada por intermédio da seguinte relação: 

i
i

i i

i

i
i

n

N
n

n
VR (3.8a)

ou,
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i
i D

DnVR 1
(3.8b) 

3.2.2 Método baseado na mecânica da fractura 

A análise pela mecânica da fractura consiste na obtenção de estimativas do compor-
tamento de uma fenda observada (ou de cuja existência se suspeita), verificando se se pro-
paga de uma forma estável durante o período de vida da estrutura, mantendo uma dimen-
são inferior à crítica, ou de uma forma instável sendo nesse caso necessário tomar medidas 
correctivas. 

As fendas de fadiga tendem a ocorrer em zonas de concentração de tensões dos ele-
mentos estruturais, nomeadamente em locais de redução da secção transversal, entalhes, 
juntas de soldadura, entre outros.  

Na Figura 3.4 encontram-se ilustrados alguns casos exemplificativos de fendas de 
fadiga em pontes ferroviárias metálicas. São apresentadas fendas num gousset localizado 
entre um elemento de contraventamento e o banzo da viga principal (Figura 3.4 a) e f)), 
numa ligação soldada entre cobrejuntas (Figura 3.4 b)), ao longo da alma da viga principal, 
junto a uma nervura de rigidez numa zona de momentos negativos (Figura 3.4 c)), na liga-
ção entre a alma e o banzo da viga principal junto a um apoio (Figura 3.4 d)) e na zona de 
ligação entre o diafragma e a viga principal (Figura 3.4 e)). 

Ensaios experimentais levados a cabo por Frost e por outros investigadores do 
National Engineering Laboratory do Reino Unido (Branco et al., 1999), em inúmeros pro-
vetes com entalhes, permitiram definir pela primeira vez uma relação empírica que traduz 
uma condição necessária à iniciação e propagação de uma fenda de fadiga: 

2Cam
a (3.9)

em que a  é a amplitude da tensão nominal aplicada na peça, a é o comprimento da fenda 

ou do entalhe mais fenda, e C2 e m são constantes que dependem do material, da tensão 
média e das condições de solicitação. 
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a) b)

c) d)

e) f) 

Figura 3.4 Fendas de fadiga em pontes metálicas (adaptado de Fisher (1984)) 

 Com base nos resultados desses estudos foi definido um diagrama que define as três 
hipóteses de comportamento à fadiga numa zona de concentração de tensões (Figura 3.5). 
O eixo das ordenadas refere-se à tensão nominal aplicada à peça ( a ) e o eixo das abcissas 

ao factor de concentração de tensões (Kt). A tensão máxima na descontinuidade é igual à 
tensão nominal multiplicada por Kt. Tal significa que quanto maior é o factor de concentra-
ção de tensões, menor é a tensão nominal que fará iniciar a fenda. 
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K t

I (Zona de rotura)

II (Zona s/ propagação)

III (Zona segura) A

B

K t

a

1

p = f Klf ,a,Y)

fo

fo

Figura 3.5 Comportamento à fadiga de um provete com entalhe (adaptado de                
(Branco et al., 1999)) 

 A observação da Figura 3.5 permite distinguir três zonas: 

i) Zona I (zona de rotura), situada acima das curvas A e B em que ocorre a iniciação 
e a propagação das fendas; 

ii) Zona II (iniciação sem propagação), compreendida entre as curvas A e B, em que 
ocorre a iniciação das fendas mas sem propagação; 

iii)Zona III (zona segura), situada abaixo da curva A, em que não existe risco de 
rotura pois nem sequer se iniciam fendas.  

A curva A corresponde ao quociente entre a tensão limite de fadiga ( f0) e o factor 
de concentração de tensões. 

A dificuldade do método está associada à determinação rigorosa da forma e localiza-
ção da Zona II do diagrama, o que envolve um estudo pormenorizado da distribuição de 
tensões na vizinhança de um entalhe ou descontinuidade. Assim, a localização da curva B é 
função do limiar de propagação da fenda de fadiga característico do material, lfK , da 

dimensão da fenda ou do entalhe mais fenda (a) e de um factor adimensional (Y).

O processo de formação de fendas de fadiga é assim caracterizado por duas fases 
fundamentais: 

a) A fase I, denominada por fase de iniciação ou nucleação, que é caracterizada pela 
formação de fendas com dimensões microscópicas (da ordem de alguns mícro-
nes), invisíveis a olho nu; 
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b) A fase II, designada por fase de propagação, onde as fendas já são visíveis a olho 
nu, apresentando uma direcção de crescimento perpendicular à tensão principal 
máxima no caso de elementos submetidos a um estado de tensão uniaxial. 

A fase de iniciação da fenda (fase I) poderá ser mais ou menos evidente consoante a 
importância do entalhe na peça. Assim, em peças com entalhes bastante severos, o período 
de iniciação tenderá a ser mais reduzido quando comparado com o de peças com entalhes 
pouco prenunciados.  

Jack e Price (Branco et al., 1999) foram dos primeiros investigadores a determina-
rem experimentalmente uma relação que fornece uma estimativa do número de ciclos ( iN )

necessário à iniciação da fenda: 

414x10833 ii K,N (3.10)

em que iK  é o factor de intensidade de tensões inicial, dado por: 

aYKi (3.11)

sendo Y um factor adimensional função da geometria e tipo de carregamento,  a tensão 
aplicada e a  é a profundidade do entalhe. 

A fase de propagação das fendas (fase II) permite caracterizar o processo de desen-
volvimento da fenda desde a sua dimensão inicial (ai) até à sua dimensão critica (ac), con-
duzindo à rotura por fadiga. Na Figura 3.6 encontra-se representada de forma esquemática 
a propagação de uma fenda de fadiga em função do número de ciclos de amplitude cons-
tante, para duas amplitudes de tensão 1 e 2, aplicados à peça.  

a

a

ac1

c2a

ia

da/dN

N

Nr1 Nr2

1

2

K = Y  a

A

X

X

Figura 3.6 Representação esquemática de uma curva de propagação de uma fenda de fadiga 
para duas tensões 1 e 2 ( 1 > 2) (adaptado de Branco et al. (1999)) 
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Na Figura 3.6 a tangente às curvas em cada ponto dN/da  representa a velocidade 

de propagação das fendas. Verifica-se que a amplitude de tensão aplicada é um factor deci-
sivo no processo de propagação da fenda, já que quanto maior é esta amplitude maior a 
inclinação da curva, e menores são o comprimento crítico da fenda e o número de ciclos 
necessários para ocorrer a rotura. Esta forte dependência da amplitude de tensão levou a 
concluir que a velocidade de propagação de uma fenda está relacionada com a amplitude 
do factor de intensidade de tensões no ciclo de carga. Assim, foi obtida uma expressão de 
origem empírica, conhecida por Lei de Paris, que relaciona as grandezas referidas: 

nKC
dN
da

(3.12)

 em que C e n são constantes do material determinadas experimentalmente e: 

minmax KKK (3.13)

sendo maxK  e minK  os valores máximo e mínimo do factor de intensidade de tensões K num 

ciclo em que a tensão varia entre max e min . 

A integração da equação (3.12) permite determinar o número de ciclos até à rotura 
de um determinado componente desde que se conheçam os comprimentos inicial e final da 
fenda de fadiga. O comprimento crítico da fenda pode ser determinado por intermédio de 
um critério de rotura. O critério normalmente adoptado relaciona o limite de fadiga ( f0)
com a tenacidade do material (KIc). A rotura ocorre quando o factor de intensidade de ten-
são iguala a tenacidade (Branco et al., 1999; Oliveira et al., 1996). 

3.2.3 Métodos simplificados 

Baseadas no método da acumulação de danos foram desenvolvidas diversas metodo-
logias simplificadas para a análise da fadiga tais como:  

i) o método da tensão equivalente de fadiga;  

ii) o método da tensão equivalente de danos.  

3.2.3.1 Método da tensão equivalente de fadiga 

A tensão equivalente de fadiga ( e ) corresponde a uma variação de tensão de 

amplitude constante cujo dano é idêntico ao provocado por um espectro de tensões de 
amplitudes variáveis, para o mesmo número de ciclos (Figura 3.7). 
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n
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41n
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Figura 3.7 Tensão equivalente de fadiga 

A determinação de e  é efectuada a partir da expressão das curvas de resistência à 

fadiga. Assim, aplicando a expressão (3.1) à classe genérica i com amplitude de tensão 

i  obtém-se: 

m
ii CN (3.14) 

Introduzindo esta expressão na equação (3.6) relativa ao dano acumulado resulta: 

i
m

i

i

C
n

D (3.15a)

ou

m
iin

C
D

i

1
(3.15b)

Atendendo novamente à expressão (3.6), o dano provocado pela tensão equivalente 

de fadiga para um número de ciclos 
i

ie nn , ou seja, igual à soma dos ciclos corres-

pondentes às diversas classes de tensão, é dado por: 

m
een

C
D 1

(3.16) 

Igualando as expressões (3.15a) e (3.16) obtém-se a seguinte expressão para o cálcu-
lo da tensão equivalente de fadiga:  

m

i

m
ii

e n

n
1

i

i (3.17) 
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Convém salientar que a expressão (3.17) apenas é aplicável às situações em que as 

diversas classes do espectro com amplitudes de tensão i  se situam num mesmo sector 

da curva S-N, ou seja, para C e m constantes. Para os casos em que as classes de amplitude 
de tensão se situam em diferentes sectores da curva S-N deverá recorrer-se ao método da 
tensão equivalente de danos. 

3.2.3.2 Método da tensão equivalente de danos 

A tensão equivalente de danos ( E ) representa o valor da tensão que provoca na 

estrutura um nível de dano igual ao dano gerado pelos comboios reais ao longo da vida útil 
da estrutura. 

O cálculo de E  é realizado utilizando um modelo de cargas de referência espe-

cialmente calibrado para que numa única passagem pela ponte introduza variações de ten-
são representativas dos efeitos do tráfego ferroviário. Atendendo a que a passagem destas 
cargas de referência sobre a ponte gera uma variação máxima de tensão n , o valor de 

E  pode ser relacionado com esta por intermédio de um factor equivalente de danos 

( E ), ou seja: 

nEE (3.18) 

em que  é um factor dinâmico. 

Ou reescrevendo: 

n

E
E (3.19) 

O dano provocado pela tensão equivalente de danos associada a nT ciclos, em que nT

é o número total de passagens do modelo de cargas de referência, e admitindo que cada 
passagem provoca apenas um único ciclo de tensão, pode ser calculado por intermédio da 
expressão (3.6), obtendo-se:   

m
n

mm
ETn

C
D 1

(3.20) 

Igualando o dano assim calculado com o dano provocado por um espectro de tensões 
reais ( i ,ni),



Capítulo 3 

3.14

m
i

i
in

C
D 1

(3.21) 

obtém-se: 

m
i

i
i

m
n

mm
ET n

C
n

C
11

(3.22) 

Desta equação é possível retirar o factor equivalente de danos ( E ), dado por: 

m

i

m

n

i
i

T
E n

n

1

1 (3.23) 

Designando por i  o factor adimensional de danos para classe i:

n

i
i (3.24) 

e substituindo na expressão (3.23), obtém-se a expressão final para o cálculo do factor 
equivalente de danos:  

m

i

m
ii

T
E n

n

1

1 (3.25) 

Recorde-se que esta expressão é válida caso as classes de amplitude de tensão se 
situem num mesmo sector da curva S-N.

No caso do espectro de tensões conter classes de amplitude de tensão situadas em 
dois sectores (1 e 2) da curva S-N, e assumindo que a maioria se encontra no sector em que 
a curva tem declive m1, o factor equivalente de danos é dado por (Frýba, 1996):  

1
2121

1

2

11 m

i j

m
jj

mm
n

m
ii

T
E n

C
Cn

n
(3.26) 

No presente método, a verificação à fadiga é geralmente realizada comparando a 

tensão equivalente de danos ( E ) com uma tensão de referência R , normalmente cor-

respondente à resistência à fadiga aos 2 milhões de ciclos.  
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3.3 MÉTODOS DE CONTAGEM DE CICLOS DE TENSÃO 

Na bibliografia são propostos vários métodos para a contagem dos ciclos de tensão 
que, consoante o critério de contagem adoptado, podem ser agrupados do seguinte modo 
(Branco et al., 1999; Tembe, 2001): 

i) Contagem de máximos e mínimos relativos; 

ii) Número de amplitudes de tensão; 

iii)Número de passagens por um nível de tensão predefinido. 

Na presente secção apenas serão descritos dois métodos variantes do método do 
número de amplitudes de tensão, o método da gota de água (“rainflow”) e o método do 
reservatório, que têm mostrado conduzir a boas previsões do comportamento à fadiga, ten-
do mesmo sido adoptados por grande parte dos regulamentos que versam este tema. 

Em relação ao método da gota de água (“rainflow”) será apresentado o seu algoritmo 
e descrita a sua implementação computacional tendo em vista as aplicações objecto desta 
dissertação. 

3.3.1 Método da gota de água (“rainflow”) 

3.3.1.1 Descrição

Conforme visto anteriormente, a construção do espectro de tensões ( i ,ni) constitui 
a base para a determinação do dano e consequentes verificações à fadiga. 

Estes espectros de tensão são construídos a partir de registos  – t do tipo do ilustra-
do na Figura 3.8 a). A este diagrama pode estar associado o diagrama – da Figura 3.8 b) 
em que se apresentam os ciclos de histerese a que o elemento é submetido. 
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88'

10

b) 

Figura 3.8 Diagramas representativos do carregamento: a)  – t; b) –  (adaptado de     
Frýba (1996)) 
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A designação do método é devida à sua analogia com a queda duma gota de água ao 
longo de um telhado de pagode.  

De modo a visualizar melhor este método, o registo  – t é colocado na posição ver-
tical (Figura 3.9). Neste registo apenas se encontram representados os extremos locais, 
estando os vales designados por números impares e os picos por números pares.  

8

8'
10

4

2

2'

3

5

5'

9

t

6

7

1

Figura 3.9 Método da gota de água (adaptado de Frýba (1996)) 

Tomando como referência o diagrama representado na Figura 3.9, o movimento da 
água pode efectuar-se tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda ini-
ciando-se sempre a partir de cada pico ou vale. 

A gota inicia o seu movimento no ponto 1, percorrendo o primeiro telhado até atingir 
um pico ou vale; nesse momento a gota cai verticalmente até atingir outro telhado sendo o 
percurso da gota apenas interrompido quando: 

a) se cruzar com uma gota que esteja a precipitar-se de um telhado superior. 
Como exemplo temos o trajecto 3-2’ que intersecta o percurso da gota que 
precipita verticalmente de 2; 

b) passa por um ponto cuja tensão é maior ou igual (em módulo e da mesma 
natureza, pico ou vale) à tensão do ponto onde ele iniciou o seu percurso. 
Como exemplos temos as gotas que precipitam do pico 6 e do vale 3. Assim, 
o trajecto 5-6 termina após 6 porque o vale 7 é mais negativo do que 5; do 
mesmo modo, o percurso termina em 3 porque o pico 4 é mais positivo que o 
pico 2. 
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Um novo percurso não é iniciado enquanto o anterior não estiver concluído. Por con-
seguinte, cada percurso completo (1-2-2’-4; 2-3-5-7; 7-8-8’-10) é contabilizado como meio 
ciclo, sendo que a junção de dois meios ciclos de igual amplitude de tensão formam um 
ciclo completo. As interrupções do percurso, tais como 2-3-2’, 5-6-5’ e 8-9-8’, constituem 
ciclos completos. 

Após a contagem dos meios ciclos e dos ciclos completos, é possível idealizar um 
diagrama  – t equivalente ao da Figura 3.8 a) em termos de ciclos de tensão (Figura 3.10). 

t

6
+++++

2 2'
8 8'

4

4
10

7 7 1 9 3 5 5'

Figura 3.10 Diagrama  – t equivalente (adaptado de Frýba (1996)) 

3.3.1.2 Algoritmo

O algoritmo do método “rainflow” consiste basicamente nos seguintes passos: 

i) Dado um registo de tensões normais para um determinado elemento da 
estrutura são identificados os extremos locais (máximos e mínimos) e 
guardados num vector A ;

ii) De seguida são contados os ciclos completos, que obedecem às seguintes 
regras de contagem (Figura 3.11): 

)i(A)i(A)i(A)i(A 211 (3.27) 

ou

)i(A)i(A)i(A)i(A 211 (3.28) 
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A(i)

A(i+2)

A(i+1)
A(i-1)

t

a) 
t

A(i-1)
A(i+1)

A(i)
A(i+2)

b) 

Figura 3.11 Condições para a contagem de ciclos completos 

ii1) A contagem atrás descrita começa em i = 1 até i = k – 2, sendo k o número 
de extremos locais. Caso uma das condições (3.27) ou (3.28) seja cumpri-
da é contado 1 ciclo (correspondente a dois meios ciclos) com uma ampli-
tude  dada por: 

)i(A)i(A 1 (3.29) 

ii2) Os picos )i(A  e )i(A 1  são eliminados da sequência de extremos locais 

procedendo-se à renumeração e actualização do vector A ;

ii3) Os procedimentos descritos em ii1) e ii2) são repetidos até não restarem 
mais ciclos completos por contabilizar; 

iii) Os extremos que restaram são contados como meios ciclos de amplitude 
, conforme representado na Figura 3.12; 

A(i-1)
A(i+1)

t

A(i+2)
A(i)

a) 

A(i+1)

A(i+2)
A(i)

t

A(i-1)

b) 

Figura 3.12 Condições para a contagem de meios ciclos  
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iv) Definindo classes de amplitudes de tensão, e somando para cada classe os 
ciclos completos e meios ciclos contabilizados, obtém-se finalmente o 
espectro de tensões sob a forma de um histograma ( i ,ni).

3.3.1.3 Implementação computacional 

O algoritmo descrito foi implementado computacionalmente, tendo-se para o efeito 
desenvolvido um programa em linguagem VBA (“Visual Basic for Applications”) a partir 
de uma folha de cálculo Excel (Microsoft Excel, 2004). 

Na Figura 3.13 encontra-se ilustrado o exemplo que serviu de base à validação do 
programa desenvolvido. A Figura 3.13 a) refere-se aos dados iniciais. A Figura 3.13 b) e 
Figura 3.13 c) referem-se aos passos 1 e 2 em que se processa a contagem dos ciclos com-
pletos, e consequente eliminação dos extremos que para eles contribuíram. A Figura 
3.13 d) refere-se ao passo 3 em que foram contabilizados os meios ciclos. 
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Figura 3.13 Exemplo de validação do algoritmo Rainflow: a) Dados Iniciais; b) Passo 1; 
c) Passo 2; d) Passo 3 

No Quadro 3.1 é apresentada uma contagem bruta dos meios ciclos e ciclos comple-
tos para os passos referidos. 
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Quadro 3.1 Contagem bruta dos ciclos de tensão 

Passo MPa n

Dados iniciais 6, 12, 26, 14 1, 1, 1, 1 

1 26 1 

2 40 1 

3 46, 48 0.5, 0.5 

O espectro de tensões obtido sob a forma de um histograma é apresentado na     
Figura 3.14. 
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Figura 3.14 Espectro de tensões 

3.3.2 Método do reservatório 

O método do reservatório revela-se apropriado para a contagem de ciclos de tensão 
de registos não muito extensos, sendo referenciado em alguma regulamentação, nomeada-
mente a BS5400 (1980) e a prEN1993-1-9 (2003).  

Neste método o diagrama de tensões  – t é assemelhado a uma secção de um reser-
vatório imaginário cheio de água que irá ser esvaziado através de drenos colocados nos 
seus pontos mais baixos (Figura 3.15). 
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Evento

Pico mais elevado
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2
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t
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Duplicação do evento

1 9

2

3

4

Figura 3.15 Método do reservatório (adaptado de Branco et al. (1999)) 

Em seguida são apresentadas de forma sucinta as diversas etapas que permitem a 
materialização de uma contagem de ciclos por aplicação deste método: 

1) Dado um evento de carga identificado pelos seus picos e vales, procede-se à sua 
duplicação e une-se o último ponto do evento de carga original (a traço grosso) ao 
ponto inicial do evento duplicado (a traço fino), daí resultando o diagrama final 
representado na Figura 3.15; 

2) Após a identificação dos picos mais altos (1 e 9), que ficam sempre localizados 
ao mesmo nível de tensão, faz-se a sua união por intermédio de uma recta hori-
zontal, assumindo-se que a área delimitada por esta linha e o diagrama de tensões 
é um reservatório de água imaginário; 

3) A drenagem do reservatório é iniciada a partir do seu ponto mais baixo (4), sendo 
contabilizado de imediato um ciclo de tensão cuja amplitude é igual à altura de 
água drenada, ou seja, 2 = 1 - 4;

4) A operação anterior não permitiu o esvaziamento total do reservatório, restando 
as bolsas de água identificadas na Figura 3.15 por intermédio de texturas distin-
tas. As operações de drenagem são repetidas dos pontos mais baixos para os pon-
tos mais altos, neste caso para os pontos 2, 6 e 8 até que todo o reservatório se 
esvazie, obtendo-se desta forma ciclos de tensão com as seguintes amplitudes:

1 = 3 - 2, 4 = 7 - 8, e 3 = 5 - 6.
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3.4 ANÁLISE DA FADIGA SEGUNDO OS EUROCÓDIGOS 

O comportamento à fadiga de pontes ferroviárias metálicas pode ser analisado atra-
vés de inúmeros códigos e normas de diversos países. 

Na presente secção irá ser dado relevo à abordagem efectuada pelos eurocódigos, 
nomeadamente pela prEN1993-1-9 (2003), EN1993-2 (2004), e EN1991-2 (2003), no que 
se refere a metodologias de avaliação à fadiga. 

3.4.1 Níveis de análise 

Em termos gerais, os Eurocódigos prevêem dois níveis de análise da fadiga: 

1) O 1º nível, designado por análise preliminar, consiste numa verificação indirecta 
da resistência à fadiga, comparando a máxima amplitude de tensão devida ao trá-
fego com um limite de resistência do detalhe do elemento estrutural em causa, 
como a resistência à fadiga sob ciclos de tensão de amplitude constante. Caso o 
detalhe cumpra esta verificação considera-se que possui um período de vida à 
fadiga ilimitado; 

2) O 2º nível, designado por análise detalhada, só é executado caso não tenham sido 
verificados a totalidade dos requisitos do 1º nível. Assim, após definidos os 
espectros de tensão, a vida útil exigida e classificados os detalhes em estudo, é 
calculada a vida útil para cada detalhe em causa através do método dos danos 
acumulados, ou do método da tensão equivalente de danos. O comportamento de 
cada detalhe estrutural é considerado satisfatório caso o tempo de vida calculado 
seja superior ao tempo de vida exigido.  

Na Figura 3.16 é apresentada de forma esquemática a metodologia de análise da 
fadiga segundo os Eurocódigos, bem como os elementos necessários à realização de cada 
nível de análise. 
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Análise preliminar

(1º nível)

(2º nível)

Análise detalhada

Método dos danos

acumulados equivalente de danos

Método da tensão

Elementos :

- Valores caracteristicos do tráfego

- Classificação dos detalhes

- Vida útil

- Espectros de carga

Elementos :

- Classificação dos detalhes

Figura 3.16 Esquema da metodologia de análise dos Eurocódigos (adaptado de               
Tembe (2001)) 

3.4.1.1 Análise preliminar 

Esta análise é realizada para o valor frequente da acção sobrecarga ( 1Q) e permite 
verificar se o detalhe em estudo possui ou não uma resistência ilimitada à fadiga. O modelo 
de cargas para a realização desta análise preliminar é o LM71 (2.2.1.1). 

Assim, considerando a máxima amplitude de tensão ( max) obtida pela diferença 
entre o valor máximo e o valor mínimo de tensão, deverá verificar-se que: 

Dmax (3.30) 

e

ymax f,51 (3.31) 

sendo D  a tensão limite de fadiga a amplitudes de tensão constantes para cada categoria 

de detalhe e yf  a tensão de cedência do aço. 

3.4.1.2 Análise detalhada 

A realização de uma análise detalhada implica o conhecimento dos modelos de carga 
a utilizar para a definição do historial de carregamento, as curvas de resistência à fadiga 
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associadas aos detalhes da estrutura e o conhecimento do tempo de vida útil exigido para a 
estrutura. 

Na Figura 3.17 pretende-se ilustrar a metodologia de verificação à fadiga correspon-
dente a este nível de análise. Caso a verificação não seja bem sucedida é proposto um pro-
cesso iterativo de redimensionamento à custa da modificação dos detalhes estruturais, que 
obriga igualmente à redefinição dos espectros de tensão. 

E

NãoSim
Final

a duração de vida requerida?
Duração de vida é menor que

Avaliação da duração de vida

tensão equivalente
Cálculo do dano através da

de danos (       )

ou
aplicando a regra de Miner
Cálculo do dano acumulado

curva S-N associada

Para cada detalhe

aplicadas ou de cálculo
Espectro de tensões 

(  -t)
História de carregamento

casos de carga
Caracterização dos diversos 

escolha da

Modificação do
dimensionamento

Figura 3.17 Etapas do processo relativo ao 2º nível de análise 

No Anexo D da EN1991-2 são definidos os modelos de cargas a utilizar nas análises 
de fadiga, constituídos por um conjunto de 12 comboios, denominados por comboios de 
fadiga (Figura 3.18). 
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Tipo 1  v=200km/h

6x225 kN 4x110 kN 4x110 kN 4x110 kN

9 x (4x110 kN)

1.4 2.2

2.2 2.2

2.26.9 1.4 2.6

1.8

11.5

1.8 2.6

2.6 1.8 11.5

18.5 20.3 20.3

2.6 1.8

1.8 2.6 1.8

2.611.5

20.3 9x20.3

Tipo 2  v=160km/h

4x225 kN 4x110 kN 4x110 kN

8 x (4x110 kN)

26.5 8x26.526.516.1

1.4

3.3

6.7 3.3 2.5

1.4 2.5

2.5

2.5

16.5 2.5

2.5

16.5 2.5

2.5

Tipo 3  v=250km/h

4x200 kN 4x150 kN 4x150 kN 4x200 kN

11x(4x150 kN)

4.7

3.0

8.46 3.0 2.45

2.0 2.5

16.5 2.45

2.5

2.45

2.5

16.5

2.5 2.0

2.45 3.0 8.46

3.0

4.7

21.16 26.4 11x26.4 26.4 21.16

Tipo 4  v=250km/h

22.15 21.85 18.7 6x18.7 18.7 21.85 22.15

4x170 kN 3x170 kN 2x170 kN 2x170 kN 3x170 kN 4x170 kN6x
(2x170 kN)

3.5

3.0

11.0 3.0

1.65 3.0

1.65 15.7 1.5

1.5

15.7 1.5 1.5 15.7 1.5

1.5 3.0 1.65

1.65 3.0 11.0 3.5

3.0

15.7

Tipo 5  v=80km/h

6x225 kN 6x225 kN 6x225 kN 6x225 kN 6x225 kN

11x(6x225 kN)

2.1 4.4 2.1 1.8 5.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.85.7 5.7 5.7

2.0 2.1 2.1 2.0 1.8 2.01.8 2.01.8 1.8 1.8 1.8 2.0 1.8 1.8 2.0
2.02.02.0 2.0

16.8 16.9 16.9 16.9 16.9 11x16.9

Tipo 6  v=100km/h

6x225 kN

L A A B A C AC B B

BCCAACBACCAAB

2.0

2.1

2.1

4.4 2.1 1.9 1.96.5 6.5 1.8 12.8 1.8 6.5 1.6 8.0 1.6

2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 1.8

16.8 10.3 10.3 20.0 10.3 14.8

2x70 kN 2x70 kN 4x225 kN 4x225 kN2x70 kN

Tipo 7  v=120km/h

6x225 kN 4x225 kN 4x225 kN 4x225 kN 4x225 kN

1.4 2.2

2.2

2.2

2.2 1.6

6.9 1.4 1.8 11.0 1.6 1.8 11.0 1.81.6 11.0 1.6 1.8 11.0 1.6

1.8 1.6 1.8 1.6 1.61.8 1.8

6x(4x225 kN)

18.5 17.8 17.8 17.8 17.8 6x17.8

Tipo 8  v=100km/h

6x225 kN 2x225 kN 2x225 kN 2x225 kN 2x225 kN

16x(2x225 kN)

1.4 2.2 2.2 1.4 2.1 2.1 2.15.5 5.5 5.5 5.5

2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

6.9

18.5 9.7 9.7 9.7 9.7 16x9.7

Tipo 9  v=120km/h

4x130 kN 4x130 kN4x130 kN4x130 kN4x110 kN 4x110 kN

2.15

2.5

14.0 2.5 2.15 11.5 2.5 2.15 14.0 2.5 2.15 14.0 2.5 2.15 11.5 2.5 2.15 14.0 2.15

2.52.15 2.15 2.15 2.15 2.152.5 2.5 2.5 2.5 2.5

67.4

134.8

67.4

Tipo 10  v=120km/h

15
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N
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N
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0k

N
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N
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0k

N
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0k
N
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0k

N
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0k
N

A B B A A B B A

1.75

2.4 2.4

1.75 2.4

1.75 2.4

1.757.9 7.9

16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2

129.6

Tipo 11  v=120km/h

6x225 kN

1.4

2.2

4x250 kN 4x250 kN 4x250 kN

7x(4x250 kN)

2.2 1.5

2.2 6.9 2.2 1.4 2.0 2.0 1.511.0 11.0

1.5 2.0 1.5 2.0

2.0 1.5 11.0 1.5

2.0

18.5 18.0 18.0 18.0 7x18.0

Tipo 12  v=100km/h

6x225 kN 2x250 kN 2x250 kN 2x250 kN 2x250 kN

16x(2x250 kN)

2.2

1.4 2.2 6.9 2.2 1.4 5.5 2.1 2.1 2.1

2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

5.5 5.5 5.5

18.5 9.7 9.7 9.7 9.7 16x9.7

Figura 3.18 Esquemas de cargas dos comboios de fadiga (adaptado de EN1991-2 (2003)) 

Atendendo ao regime de exploração previsto para as ponte ferroviárias, 
a EN1991-2 prevê três cenários de tráfego, correspondendo a uma tonelagem anual por via 
de 25 x 106 t, representativos de tráfego pesado, ligeiro e normal, sendo que nos dois últi-
mos casos os comboios possuem cargas por eixo inferiores ou iguais a 225 kN. No Quadro 
3.2 são ilustrados os diversos cenários de tráfego referidos.  
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Quadro 3.2 Cenários de tráfego regulamentares: a) Tráfego normal; b) Tráfego pesado; c) Tráfego 
ligeiro (adaptado de EN1991-2 (2003)) 

Tipo de 
 comboio 

Número de 
comboios  

diários 

Massa do 
comboio 

(t) 

Volume de 
 Tráfego anual 

(106 t/ano) 
1 12 663 2,90 
2 12 530 2,32 
3 5 940 1,72 
4 5 510 0,93 
5 7 2160 5,52 
6 12 1431 6,27 
7 8 1035 3,02 
8 6 1035 2,27 

Total 67  24,95 

a)

Tipo de 
 comboio 

Número de 
comboios  

diários 

Massa do 
comboio 

(t) 

Volume de 
 Tráfego anual 

(106 t/ano) 
5 6 2160 4,73 
6 13 1431 6,79 

11 16 1135 6,63 
12 16 1135 6,63 

Total 51  24,78 

b)

Tipo de 
 comboio 

Número de 
comboios  

diários 

Massa do 
comboio 

(t) 

Volume de 
 Tráfego anual 

(106 t/ano) 
1 10 663 2,4 
2 5 530 1,0 
5 2 2160 1,4 
9 190 296 20,5 

Total 207  25,3 

c)

Os efeitos dinâmicos decorrentes da passagem dos comboios de fadiga podem ser 
tidos em consideração através de duas formas: 

1) Para v  200 km/h, multiplicando os efeitos estáticos por um factor de amplifica-
ção dinâmica dado por: 

''' ,, 50501 (3.32)
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onde '  e ''  são dados pelas seguintes expressões: 

41 KK
K' (3.33)

com: 

 para L 20m 

40801647

160

,L,
v

v

K

 para L > 20m 

(3.34)

em que v  é a velocidade máxima do comboio indicada na Figura 3.18 e L o vão 
da ponte, e: 

100

2

560
L

'' e, (3.35)

2) Para v > 200 km/h, através de análises dinâmicas para uma série de velocidades 
até à velocidade máxima do comboio indicada na Figura 3.18. 

Caso os cenários de tráfego regulamentares não sejam representativos do tráfego real 
que circula numa ponte, situação que pode ocorrer quando por exemplo apenas um veículo 
ou um reduzido número de veículos circulam sobre a estrutura, podem ser adoptados cená-
rios de tráfego específicos em concordância com as entidades reguladoras da linha. 

Para vias de alta velocidade torna-se necessário verificar se os esforços adicionais de 
fadiga provocados por fenómenos de ressonância são cobertos pelos esforços resultantes da 
aplicação estática do modelo de cargas LM71 multiplicado pelo factor  e por  (ou 
SW/0 no caso de estruturas contínuas). Assim, para velocidades de circulação próximas de 
velocidades de ressonância da estrutura torna-se necessário definir em projecto os cenários 
de tráfego, as velocidades de circulação e a tonelagem anual a considerar especificamente 
para a ponte em estudo. 

A prEN1993-1-9, que constitui o documento base para as análises à fadiga de estru-
turas metálicas, apresenta alguns conceitos que servem de base à implementação de análi-
ses detalhadas, nomeadamente a definição das curvas de resistência à fadiga, categorias de 
detalhe, metodologias de dimensionamento e factores de segurança a considerar. 

Assim, as curvas de resistência à fadiga para tensões normais no aço ( R, N) são 
caracterizadas por (Figura 3.19):  
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i) Uma resistência à fadiga aos 2 milhões de ciclos ( C) que corresponde igual-
mente à sua designação; 

ii) Uma resistência à fadiga aos 5 milhões de ciclos ( D) que corresponde ao limite 
da resistência à fadiga sob ciclos de tensão de amplitude constante; 

iii) Uma tensão limite de fadiga ( L) associada aos 100 milhões de ciclos de tensão.  

m=3

1
100

10

1000

1.0E+04 1.0E+05 1.0E+06 1.0E+07 1.0E+08
2E+06 5E+6

1.0E+09

m=5

2

1
160
140
125
112
100
90
80
71
63
56
50
45
40
36

A
m

pl
itu

de
 d

e 
te

ns
ão

R
[N

/m
m

  ]2

Número de ciclos, N

1 - Categoria do detalhe C

2 - Limite de fadiga a amplitude

D

3 - Limite de fadiga L
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1

3

Figura 3.19 Curva de resistência à fadiga para tensões normais (adaptado de           
prEN1993-1-9 (2003)) 

As curvas de resistência à fadiga são traduzidas pelas seguintes expressões: 

6102m
C

m
R N (3.36) 

com m = 3 para N  5x106 e, 

6105m
D

m
R N (3.37) 

com m = 5 para 5x106 N  108. A tensão limite de fadiga é dada por: 

DL

5
1

100
5 (3.38a)

ou seja, 
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0,549 DL (3.38b)

A numeração associada a cada uma das 14 curvas de fadiga, para além de corres-
ponder à resistência à fadiga aos 2 milhões de ciclos, também corresponde à designação da 
respectiva categoria de detalhe. Na prEN1993-1-9 são apresentados os requisitos e porme-
nores construtivos referentes a cada categoria de detalhe. 

A classificação dos detalhes depende basicamente da sua geometria e dimensões, do 
método de fabrico e das condições de inspecção, da direcção de aplicação da carga e do 
local onde ocorre a iniciação da fenda.  

Segundo a prEN1993-1-9 a análise da fadiga pode ser efectuada por intermédio de 
dois conceitos distintos:  

i) O primeiro, designado por “safe-life”, visa garantir que a estrutura permaneça um 
determinado período de tempo sem o aparecimento de fissuras de fadiga. Esta 
metodologia aposta na prevenção da iniciação do processo de fendilhação; 

ii) O segundo, designado por “damage tolerant”, baseia-se no princípio de que se um 
elemento da estrutura falhar, por falta de capacidade resistente à fadiga, os restan-
tes elementos deverão ser capazes de manter a integridade e a operabilidade da 
estrutura até à sua reparação. 

Assim, consoante o conceito de dimensionamento adoptado, deverão utilizar-se os 
coeficientes parciais de segurança relativos à resistência à fadiga ( Mf ) indicados no 

Quadro 3.3. O coeficiente de segurança relativo às acções ( Ff ) deverá ser tomado igual a 

1,0.

Quadro 3.3 Coeficientes parciais de segurança relativos à resistência à fadiga ( Mf )

Consequências da rotura Conceito de  
Dimensionamento Baixa Elevada 

“safe-life” 1,15 1,35 

“damage tolerant” 1,00 1,15 

Os Eurocódigos apresentam duas metodologias distintas para a realização de uma 
análise detalhada: o método dos danos acumulados que é contemplado na prEN1993-1-9, e 
o método da tensão equivalente de danos que é referido nas EN1993-2, prEN1993-1-9 e 
EN1991-2. 
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3.4.1.2.1 Método da acumulação de danos  

A prEN1993-1-9 prevê o recurso à metodologia dos danos acumulados (3.2.1) para a 
verificação da segurança de um elemento à fadiga, contemplando no entanto as modifica-
ções a seguir apresentadas: 

i) As amplitudes contidas no espectro de tensão devem ser multiplicadas por Ff ;

ii) Não necessitam ser considerados na quantificação do dano os ciclos de tensão 
cujo contributo para o dano total acumulado seja inferior a 1 %, para além daque-
les que se encontram abaixo do limite de fadiga; 

iii) A curva de resistência à fadiga é transformada numa curva de cálculo, dividindo 
por Mf  os valores característicos de R . 

O dano de cálculo (Dd) é fornecido pela seguinte expressão: 

i Ri

i
d N

n
D (3.39) 

onde NRi representa o número de ciclos resistentes de cálculo para uma amplitude de tensão 

i .

A verificação da segurança em relação ao estado limite de fadiga consiste em verifi-
car que: 

1dD (3.40) 

3.4.1.2.2 Método da tensão equivalente de danos 

De acordo com a EN1993-2, a tensão equivalente de danos associada aos 2 milhões 

de ciclos ( 2E ) é dada por: 

PE 22 (3.41) 

em que  é o factor equivalente de danos, P  é a máxima amplitude de tensão provoca-

da pelo modelo de cargas LM71, e 2  é o factor dinâmico respectivo. 

Para pontes ferroviárias até 80 m de vão,  é obtido através da multiplicação de 
quatro factores parciais de acordo com a expressão: 

4321 (3.42) 
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onde:

1  - Factor representativo dos efeitos que o tráfego introduz na estrutura em função 

do vão; 

2  - Factor que tem em conta o volume de tráfego;  

3  - Factor que tem em conta o período de vida útil exigido para a estrutura; 

4  - Factor que atende ao tráfego nas outras vias. 

Para atender à existência de um limite de fadiga deverá ainda verificar-se que: 

401,max (3.43) 

A verificação da segurança à fadiga consiste na satisfação da seguinte inequação: 

Mf

C
EFf 2 (3.44) 

em que Ff  é o coeficiente de segurança relativo às acções, Mf  é o coeficiente parcial de 

segurança relativo à resistência à fadiga, e C  é a resistência à fadiga aos 2 milhões de 

ciclos. 
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CAPÍTULO 4

METODOLOGIAS DE ANÁLISE DINÂMICA DO SISTEMA 

PONTE-COMBOIO

4.1 INTRODUÇÃO

A análise da resposta dinâmica de uma ponte devida à passagem de um comboio 
deve considerar os efeitos de uma estrutura móvel, o comboio, sobre outra estrutura imó-
vel, a ponte. Várias metodologias têm sido desenvolvidas para a análise dinâmica do sis-
tema ponte-comboio, tais como: i) analíticas; ii) numéricas; iii) simplificadas; iv) empíri-
cas.

 As metodologias analíticas apresentam a vantagem de permitir a compreensão dos 
princípios básicos que governam a resposta dinâmica do sistema. As soluções apresentam 
no entanto uma grande complexidade, sendo aplicáveis normalmente apenas a estruturas e 
problemas muito simples, pelo que não serão apresentadas neste capítulo. Soluções, por 
exemplo, para os problemas clássicos da passagem de uma carga móvel, ou de uma série 
de cargas móveis, sobre uma viga simplesmente apoiada podem ser encontradas em Frýba  
(1996).

 As metodologias de análise numérica, baseadas por exemplo no método dos ele-
mentos finitos, apresentam a vantagem de permitir analisar o comportamento dinâmico de 
estruturas e problemas complexos. Como desvantagem principal pode referir-se o tempo de 
cálculo, devido ao número de análises dinâmicas que, em geral, é necessário efectuar, limi-
tando por vezes a análise de soluções estruturais variantes e consequentemente a optimiza-
ção do dimensionamento. 
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De entre as metodologias de análise numérica refiram-se as metodologias de cargas 
móveis e as metodologias com interacção ponte-comboio (secção 4.2). A primeira metodo-
logia, mais simples, considera o comboio como um conjunto de cargas em movimento, 
sendo de fácil utilização e implementação em programas de cálculo comerciais. A imple-
mentação e validação de uma metodologia deste tipo no programa Robot Millenium será 
descrita no âmbito deste capítulo. A segunda metodologia, de maior dificuldade de utiliza-
ção pois envolve a modelação do próprio comboio e o conhecimento de parâmetros ade-
quados, não se encontra directamente disponível em programas de cálculo comerciais. Esta 
metodologia pode ser relevante em situações em que se pretenda avaliar o conforto dos 
passageiros, o que envolve a determinação de acelerações ao nível do comboio, analisar a 
estabilidade do contacto roda-carril, por exemplo em zonas de forte variação de rigidez, 
como o são as zonas de transição do aterro para a ponte, ou avaliar os efeitos de irregulari-
dades da via, etc. 

 Com base em soluções analíticas para o problema da passagem de um comboio 
sobre uma ponte (viga) simplesmente apoiada, foram desenvolvidas recentemente diversas 
metodologias simplificadas, tais como o métodos da Decomposição da Excitação em Res-
sonância (DER), da Linha de Influência Residual (LIR) e um método baseado na utilização 
de curvas de cálculo. Este tipo de metodologias, bem como algumas limitações, serão apre-
sentadas e discutidas na secção 4.3. 

Na secção 4.4 serão referidas brevemente metodologias empíricas, que resultaram do 
tratamento de medições de determinadas pontes para a passagem de determinados com-
boios de alta velocidade, pelo que o seu campo de aplicação será sempre restrito ao univer-
so das pontes e comboios ensaiados. 

 Finalmente, na secção 4.5, será apresentada uma aplicação dos métodos DER e 
LIR, implementados no âmbito do presente trabalho numa folha de cálculo Excel, ao estu-
do de uma ponte simplesmente apoiada com 15 m de vão. Será ainda apresentado uma 
comparação dos resultados obtidos através destes métodos simplificados com os obtidos 
por intermédio de uma análise dinâmica efectuada através do programa Robot. 
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4.2 METODOLOGIAS DE ANÁLISE NUMÉRICA 

4.2.1 Modelação da ponte 

A análise do comportamento dinâmico de pontes pode ser realizada recorrendo a 
diversos métodos de análise numérica, tais como o método dos elementos finitos, o método 
das diferenças finitas, o método dos elementos discretos, entre outros (Clough, 1979).

No âmbito do presente trabalho, considerou-se que o comportamento dinâmico das 
pontes pode ser traduzido com suficiente aproximação através de modelos de análise 
dinâmica linear (material e geométrica) mediante o recurso a elementos finitos de viga 3D. 
No entanto, as metodologias implementadas no programa de cálculo Robot Millenium 
(Integrated Structural Software, 2002), utilizando na maioria das análises efectuadas no 
decorrer deste trabalho, são generalizáveis a outros tipos de elementos disponíveis na 
biblioteca do programa, nomeadamente elementos finitos de casca, volume, entre outros. 

4.2.2 Modelação do comboio 

A realização de análises dinâmicas com interacção ponte-comboio envolve a consi-
deração de modelos de veículos apropriados, que permitam traduzir com uma razoável 
aproximação o seu comportamento dinâmico. 

Os modelos de comboios adoptados nos estudos efectuados no âmbito deste trabalho 
foram os do comboio Alfa pendular, em circulação na rede ferroviária nacional (Calçada e 
Delgado, 2003; Delgado e Calçada, 1999), e do comboio ICE2 em serviço na rede ferro-
viária de alta velocidade alemã.  

Na Figura 4.1 apresentam-se imagens do ICE2, bem como de gerações mais antigas 
(ICE1) e mais recentes (ICE3) deste comboio. 

Conforme referido em 2.2.2.3.1, o comboio ICE2 é do tipo convencional, sendo 
constituído por duas locomotivas situadas nas suas extremidades e por doze carruagens 
intermédias. O comprimento total do comboio é igual a 358,6 m. 
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a)

b)

c)

Figura 4.1 Comboios da rede de alta velocidade alemã: a) ICE1; b) ICE2; c) ICE3 

Do ponto de vista dinâmico cada uma das unidades (locomotiva ou carruagem) pode 
ser modelada por intermédio dos seguintes elementos (Figura 4.2): 

Um corpo rígido, de massa Mc e inércia à rotação Ic, a simular a caixa; 

Molas, de rigidez Ks, e amortecedores, com constante de amortecimento cs, a 
simularem as suspensões secundárias; 



Metodologias de Análise Dinâmica do Sistema Ponte-Comboio 

4.5

Corpos rígidos, de massa Mb e inércia à rotação Ib, a simularem os bogies; 

Molas, de rigidez Kp, e amortecedores, com constante de amortecimento cp, a 
simularem as suspensões primárias; 

Massas concentradas Me, a simularem os eixos e as rodas; 

Molas, de rigidez Kh, a simularem a ligação roda-carril. 

Refira-se que é habitual designar as massas dos eixos e das rodas como massas não 
suspensas, as massas dos bogies como massas semi-suspensas e a massa da caixa como 
massa suspensa. 

Pormenor
D

dBA
d

D

dBA
d

a)

Mc

(1)

(2)

(3)

(6)

(5)
(4)

(1) - Caixa

(2) - Suspensão Secundária

(4) - Suspensão Primária

(3) - Bogie

(6) - Ligação Roda-Carril

(5) - Eixo/Rodas

sk cs

bM

pk

hk

cp
Me

b)

Figura 4.2 Modelo dinâmico do comboio ICE2: a) Alçado; b) Pormenor 

Valores para os parâmetros referentes a este modelo podem ser obtidos em 
ERRI D214/RP9 (2001), encontrando-se indicados no Quadro 4.1. No mesmo quadro indi-
ca-se ainda, entre parêntesis, parâmetros referidos por outro investigador (Paffrath, 1998) 
utilizados no âmbito de investigações levadas a cabo no RWTH de Aachen. Quando não 
são indicados dois valores significa que os parâmetros indicados pelos dois autores são 
idênticos.
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A comparação dos diversos parâmetros permite constatar que as características rela-
tivas à locomotiva são idênticas para ambos os autores. Ao invés, para as carruagens regis-
taram-se diferenças significativas em termos da massa e da rigidez das suspensões. Os 
valores indicados em ERRI D214/RP9 para a rigidez da suspensão secundária (Ks) é cerca 
de cinco vezes inferior, para o amortecimento da suspensão primária (cp) é cerca de dez 
vezes superior e para o amortecimento da suspensão secundária (cs) cerca de sete vezes 
inferior, aos indicados por Paffrath. 

Quadro 4.1 Características da locomotiva e carruagens do comboio ICE2 

ICE2 Locomotiva Carruagens Unidades 

Mc 60768 33930 (40600) kg 

Mb 5600 2373 (2980) kg 

Me 2003 1728 (1760) kg 
Massas

Cargas por eixo 196,2 112,0 kN 

Kp 48 16 (19,4) 105 N/m 
Primária 

cp 1,08 0,20 (0,024) 105 N.s/m 

Ks 17,6 3,0 (14,1) 105 N/m 
Suspensões 

Secundária 
cs 1,52 0,06 (0,40) 105 N.s/m 

Roda-carril Kh 9,72 9,72 107 N/m 

D 20,9 26,4 m 

dBA 3 2,5 m Dimensões 

d 11,5 19 m 

As cargas por eixo indicadas no Quadro 4.1 para a locomotiva e carruagens do com-
boio ICE2 correspondem à situação de carga máxima. 

A rigidez elástica do contacto entre a roda e o carril (Kh) foi determinada atendendo 

à teoria de Hertz (Calçada, 1995; Esveld, 2001) sendo definida pela seguinte expressão, 

3132

2
3 //

hh FcK (4.1)
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em que F representa o valor da carga estática por eixo de cada um dos veículos que consti-
tuem o comboio e hc  é uma constante cujo valor depende do raio da roda e do seu estado 

de uso. 

Recorrendo-se à utilização de um programa de cálculo automático, em que os ele-
mentos adoptados na modelação do comboio são elementos de viga 3D, considerou-se que: 

Os corpos rígidos, relativos à caixa a aos bogies, foram modelados por elementos 
de viga de rigidez à flexão elevada (EI ), tendo as massas sido distribuídas de 
acordo com a posição dos respectivos centros de gravidade; 

As suspensões e a ligação roda-carril foram modeladas por vigas de massa nula, 
rigidez axial e amortecimento em conformidade com as características destes 
elementos e rigidez à flexão desprezável (EI  0); 

As massas relativas aos eixos e rodas foram concentradas nos respectivos nós.  

Na Figura 4.3 encontra-se representada a malha correspondente à modelação das 
locomotivas e carruagens do comboio ICE2 por intermédio de elementos de viga, bem 
como as respectivas condições de apoio.  

20.90 m

11.50 m

3.00 m 3.00 m 2.50 m

19.00 m

26.40 m

2.50 m

Locomotiva Carruagem

Figura 4.3 Modelação do comboio ICE2 através de elementos de viga 

As características dos elementos de viga encontram-se indicadas no Quadro 4.2. 
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Quadro 4.2 Características dos elementos de viga utilizados na modelação do comboio ICE2 

Unidade Elemento EI (N.m2) EA/L (N/m) m (kg/m) c1 (s-1) c2 (s)

Caixa 2908 0 0 

Suspensão 
secundária 0 1,76 106 0 0 8,636 10-2

Bogie 1867 0 0 

Suspensão 
primária 0 4,80 106 0 0 2,250 10-2

Roda 0 9,72 107 2003 0 0 

Locomotiva 

Ligação roda-
carril 0 9,72 107 0 0 0 

Caixa 
1285  

(1538) 
0 0 

Suspensão 
secundária 0

3,00 105

(14,1 105)
0 0 

2,000 10-2

(2,837 10-2)

Bogie 
949,2  
(1192) 

0 0 

Suspensão 
primária 0

16,0 105

(19,4 105)
0 0 

1,250 10-2

(0,124 10-2)

Roda 0 9,72 107 17280 
(17600) 0 0 

Carruagem 

Ligação roda-
carril 0 9,72 107 0 0 0 

Conforme referido anteriormente, as suspensões são simuladas por intermédio de 
elementos de viga com massa nula e rigidez axial e amortecimento em conformidade com 
as características destes elementos. Assim, no que se refere à rigidez axial deverá ser: 

)(ou ps KK
L

EA
(4.2)

O amortecimento da suspensão é simulado recorrendo a uma matriz de amortecimento de 
Rayleigh, em que c1 pode tomar qualquer valor (por exemplo: zero) e c2 é obtido pela 
expressão:
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)(ou2
p

p

s

s

K
c

K
c

c (4.3)

Na Figura 4.4 apresentam-se as configurações e frequências associadas aos primei-
ros quatro modos das carruagens do comboio ICE2, considerando os parâmetros indicados 
em ERRI D214/RP9. Os dois primeiros modos, com frequências de 0,609 Hz e 0,633 Hz, 
envolvem essencialmente movimentos da caixa. Os outros dois modos, com frequências de 
6,009 Hz, correspondem a vibrações dos bogies. A utilização dos parâmetros referenciados 
por Paffrath conduziram a valores de frequências naturais de vibração das caixas mais con-
sentâneas com as características referidas na bibliografia, e que segundo Klaver (2003) se 
situam normalmente no intervalo [0,8;1,2] (Hz). 

f1= 0,609 Hz (1,175 Hz) f2= 0,633 Hz (1,217 Hz) 

f3= 6,009 Hz (6,627 Hz) f4= 6,009 Hz (6,627 Hz) 

Figura 4.4 Representação dos modos de vibração da carruagem do comboio ICE2 

4.2.3 Análise dinâmica sem interacção ponte-comboio 

A análise da resposta dinâmica de pontes sob acção de tráfego ferroviário pode em 
geral ser efectuada de uma forma simples considerando o comboio como um conjunto de 
cargas móveis em movimento. 

Esta metodologia de análise apresenta a grande vantagem de permitir reduzir signifi-
cativamente o tempo de cálculo, sendo também de mais fácil implementação na maioria 
dos programas de cálculo comerciais existentes, nomeadamente no programa Robot Mille-
nium. 

4.2.3.1 Equação de equilíbrio dinâmico 

As equações de equilíbrio dinâmico traduzem o equilíbrio das forças associadas a 
cada grau de liberdade da estrutura. Em cada ponto e para cada instante de tempo, estão 
presentes quatro tipos de forças: i) forças exteriores (F (t)); ii) forças de inércia (Fi (t));
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iii) forças de amortecimento (Fa (t)) e iv) forças elásticas (Fe (t)). O equilíbrio é estabeleci-
do por intermédio da seguinte equação: 

Fi (t) + Fa (t) + Fe (t) = F (t) (4.4) 

As forças de inércia são dadas por 
.

i uMF
.

, em que M é a matriz de massa e 
..

u  o 

vector das acelerações. As forças de amortecimento são dadas por 
.

a uCF , em que C é a 

matriz de amortecimento e 
.

u  o vector das velocidades. As forças elásticas são dadas por 
KuFe , em que K é a matriz de rigidez e u o vector de deslocamentos. 

A equação (4.4) pode então ser reescrita na seguinte forma: 

F(t)Ku(t)(t)uC(t)uM
...

(4.5)

As matrizes de massa (M), de amortecimento (C) e rigidez (K) da estrutura no refe-
rencial global são construídas a partir do espalhamento das correspondentes matrizes ele-
mentares. 

A matriz de amortecimento utilizada nos problemas de análise dinâmica é frequen-
temente assumida como uma matriz de amortecimento de Rayleigh, expressa como uma 
combinação linear das matrizes de massa e rigidez: 

C = c1M +c2K (4.6)

em que c1 e c2 são constantes cujos valores são determinados por intermédio da seguinte 
expressão (Clough e Penzien, 1979): 

n

m

mn

mn

mn

nm

c
c 112 22

2

1 (4.7)

na qual n  e m  são as frequências angulares correspondentes aos m-ésimo e n-ésimo 

modos de vibração da estrutura, e m  e n  os coeficientes de amortecimento corresponden-

tes.

O vector das forças exteriores (F (t)) é igualmente obtido a partir do espalhamento 
das forças nodais elementares. A forma de obtenção das forças nodais a partir do conjunto 
de cargas móveis correspondentes aos eixos do comboio será descrita na secção seguinte. 
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4.2.3.2 Consideração de cargas móveis 

A acção vertical, ou sobrecarga, aplicada pelo comboio à ponte é constituída pelas 
cargas móveis correspondentes a cada um dos eixos do comboio que percorrem a ponte. 

A consideração das cargas móveis no problema dinâmico pode ser efectuado através 
da definição de funções de carga temporal nos nós pertencentes ao percurso das cargas. Em 
cada instante de tempo, o valor desta função representa a força nodal equivalente às cargas 
móveis que percorrem a ponte. 

A determinação das funções de carga temporais envolve os seguintes passos:  

i) A definição dos nós que constituem o percurso das cargas móveis; 

ii) No instante inicial, a definição da posição de cada carga (Pk) em relação ao início 
do percurso (xk (0)); 

iii) Num determinado instante t, a localização das cargas sobre a estrutura. A posição 
de cada carga no instante t, xk (t), é obtida somando à posição inicial (xk (t0)) o 
espaço percorrido pelo comboio, ou seja: 

xk (t) = xk (t0) + v.t (4.8) 

iv) Conhecida a posição de cada carga num dado instante t, é possível converte-la em 
forças nodais equivalentes, por intermédio da expressão, 

)x(NPP kiki (4.9)

em que Ni (xk) é uma função de forma definida para o nó i da estrutura (Figu-
ra 4.5) dada por: 

1
1

1
1

1

1 iki
i,i

ik

iki
i,i

ik

i

xxx
L

xx

xxx
L

xx

)x(N (4.10)

sendo i,iL 1  e 1i,iL , as distâncias entre os nós i-1 e i e os nós i e i+1, respectiva-

mente.  
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i -1 i i +1

P

Ni (x)

k

x

(x  )iN k

x i -1

ix

i +1x

Li +1, i i, i +1L

x k

Figura 4.5 Variação da força nodal no nó i devida à passagem da carga rolante Pk

Para melhor ilustrar o significado da função de carga num nó, na Figura 4.6 encon-
tram-se representadas as funções de carga nos nós 1 e 2 relativas à passagem de uma loco-
motiva do comboio ICE2 sobre uma ponte com 15 m de vão discretizada através de 4 nós. 
As funções de carga foram definidas considerando uma velocidade de 250 km/h e incre-
mentos de tempo de 0,0010 s.  
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Figura 4.6 Funções de cargas nos nós 1 e 2 para a passagem do comboio ICE2 
(v = 250 km/h; t = 0,0010 s) 
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4.2.3.3 Resolução da equação de equilíbrio dinâmico 

4.2.3.3.1 Método de Newmark 

O método de Newmark é um método implícito de integração directa do sistema de 
equações diferenciais de equilíbrio dinâmico. Neste método, a estabilidade e precisão são 
controlados por intermédio dos parâmetros  e  (Clough e Penzien, 1979; Faria, 1994; 

Marques, 1994). 

Para 1/2 o método torna-se incondicionalmente estável. Para 421 2 //

atinge-se a máxima eficiência em termos de dissipação algorítmica. Nas aplicações numé-
ricas a estabilidade incondicional e eficiência máxima são atingidas seleccionando os 
parâmetros de acordo com Hughes (1987): 

2
1

(4.11)

4
2
1 2

/ (4.12)

Por outro lado, verifica-se que este método só exibe precisão de 2ª ordem para 
21 / , o que corresponde a tomar 41 / .

A fixação do incremento de tempo ( t) com que a solução avança no domínio do 
tempo é efectuada com o propósito de assegurar uma adequada representação dos primei-
ros modos de vibração, que são os que geralmente mais contribuem para a resposta. Crité-
rios para a escolha de t podem ser encontrados em ERRI D214/RP9. De acordo com esta 
referência, t deve ser tomado igual ao mínimo dos seguintes valores: 

maxf
t

8
1

(4.13)

em que fmax é a frequência de vibração mais alta que se pretende considerar na resposta, e

maxnv
Lt

4 (4.14)

em que L é o vão, n é o número de modos que se pretende incluir na resposta e maxv  a velo-

cidade máxima do comboio. 

O primeiro critério pretende assegurar que um ciclo correspondente ao movimento 
sinusoidal de maior frequência seja representado por um mínimo de oito pontos. 
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O segundo critério pretende assegurar que o t escolhido consiga caracterizar com 
precisão suficiente a excitação. Assim, de acordo com este critério, o tempo de actuação de 
uma dada carga deslocando-se à velocidade maxv  sobre a estrutura, dado por maxv/L , é dis-

cretizado em 4n intervalos. 

Note-se que o primeiro critério é semelhante a um critério corrente que consiste em 
adoptar um t da ordem de 10/Tn , em que nT  é o período correspondente ao modo de 

vibração de ordem mais elevada que se pretende considerar na resposta. 

Refira-se ainda que quando se adopta os parâmetros 21 /  e 41 / , o método 

não apresenta qualquer capacidade dissipativa nas frequências mais elevadas. Tal significa 
que ao proceder à integração directa das equações de equilíbrio dinâmico poderão surgir 
sobrepostas participações de modos com frequências mais elevadas. Estas participações 
são geralmente espúrias, uma vez que os modos de vibração de frequências elevadas não 
estão a ser adequadamente consideradas na integração numérica. 

Em termos de amortecimento, quando se recorre ao método de Newmark, é habitual 
considerar a matriz de amortecimento de Rayleigh, expressa como uma combinação linear 
das matrizes de rigidez e de massa KMC 21 cc . A forma de determinação dos parâ-

metros 1c  e 2c  utilizados para a construção desta matriz já foi apresentada na secção 

4.2.3.1.

4.2.3.3.2 Método da sobreposição modal 

Como alternativa aos métodos de integração directa do sistema de equações diferen-
ciais de equilíbrio dinâmico poderá recorrer-se ao método da sobreposição modal       
(Chopra, 1995). 

Com base neste método é possível, com base numa transformação das coordenadas 
iniciais em coordenadas modais, proceder ao desacoplamento das equações diferenciais, 
permitindo que as respostas correspondentes a cada um dos modos de vibração da estrutura 
sejam obtidas independentemente dos restantes, sendo posteriormente combinados para 
obter a resposta total. A integração numérica de cada uma das equações de um grau de 
liberdade pode também ser efectuada recorrendo-se a um método de integração como o 
método de Newmark. 

No que se refere ao amortecimento, pode ser especificado um coeficiente de amorte-
cimento separadamente para cada modo de vibração. A expressão da matriz C que assegu-
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ra a observância de um dado coeficiente de amortecimento i , num modo de vibração com 

configuração i  com frequência ii f2 , é a seguinte (Faria, 1994): 

MMC
i

i
T
i

i

ii

m
2

(4.15)

em que: 

i
T
iim M (4.16)

4.2.4 Análise com interacção ponte-comboio 

A resposta dinâmica de pontes sob acção de tráfego ferroviário só pode ser entendida 
na globalidade quando a ponte for vista como parte de um sistema que incorpora não só a 
ponte, mas também o comboio (massa, configuração, suspensões, etc.) e a interface (via, 
irregularidades).

Várias metodologias têm sido propostas por vários autores para a realização de aná-
lises dinâmicas com interacção ponte-comboio (Calçada, 2001; Barbero, 2001; Goicolea 
et al., 2004). Uma dessas metodologias, que foi implementada num programa de cálculo 
automático desenvolvido na Faculdade de Engenharia (Cruz, 1994; Calçada, 1995; Delga-
do e Cruz, 1997) considera os dois subsistemas (ponte e comboio) modelados como duas 
estruturas independentes, calculadas simultaneamente ao longo do tempo, recorrendo-se 
em cada passo de integração no domínio do tempo a um processo iterativo, visando a com-
patibilização dos dois sistemas estruturais em termos da componente dinâmica da força de 
interacção e dos deslocamentos da ponte sob as cargas móveis. 

Assim, começam-se por escrever as equações de equilíbrio dinâmico separadamente 
para a ponte e o comboio, sob a forma: 

(t)
(t)

(t)
(t)

(t)
(t)

(t)
(t)

c

p

c

p

c

p

c

p

c

p

c

p

c

p

F

F

u

u

K

K

u

u

C

C

u

u

M

M

0
0

0
0

0
0

(4.17)

Indicando os índices "p" e "c" se as matrizes e os vectores se referem à ponte ou ao com-
boio, respectivamente. 

Em cada passo de integração no domínio do tempo recorre-se a um processo iterati-
vo, visando a compatibilização dos dois sistemas estruturais, com os seguintes passos em 
cada iteração i (Calçada, 1995): 
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i) As cargas rolantes correspondentes aos eixos do comboio são aplicadas na ponte. 
Cada carga rolante )t(P  é obtida através da expressão: 

)t(PP)t(P i
dynstat

1 (4.18)

em que, statP , é a componente estática da força de interacção constante ao longo 

do tempo, e )t(Pi
dyn

1  é a componente dinâmica da força de interacção relativa à 

iteração anterior (igual a )tt(Pdyn  para a primeira iteração). A conversão das 

cargas rolantes em forças nodais equivalentes é efectuada por intermédio da rela-
ção (4.9). 

Da resolução do sistema de equações relativas à ponte obtêm-se deslocamentos 
nodais, e a partir destes os deslocamentos, velocidades e acelerações, sob as car-

gas rolantes tu i
p .

ii) Ao mesmo tempo, o comboio é submetido à acção de assentamentos de apoio 

( tu i
c ) correspondentes aos deslocamentos tu i

p
1  calculados na iteração ante-

rior. Da resolução do sistema de equações relativos ao comboio resultam, para 

cada eixo, reacções de apoio ( tF i
c ) que constituem a componente dinâmica das 

forças de interacção )t(F i
dyn  a aplicar à ponte na iteração seguinte. 

iii) No final de cada iteração utiliza-se um critério de convergência que tem em conta 
as componentes dinâmicas das forças de interacção da iteração corrente e da ante-
rior, e que tem por base o cálculo do seguinte quociente: 

)t(P
)t(P)t(P

i
dyn

i
dyn

i
dyn

1

1

(4.19)

Se o quociente referido for inferior ou igual a uma dada tolerância considera-se 
que foram compatibilizados os dois sistemas estruturais, avançando-se para o ins-
tante t t . Se tal não acontecer avança-se para uma nova iteração. 

O processo inicia-se atendendo a que as componentes dinâmicas da força de inte-
racção no instante inicial, Pdyn (t=0), são nulas. No Quadro 4.3 encontra-se esque-

matizado a metodologia descrita de uma forma abreviada. 
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Quadro 4.3 Esquema da metodologia que considera a interacção ponte-comboio 

 Ponte Comboio 

Esquema 
uc

i

Fc
i

Acção )t(PP)t(P i
dynstat

1 u t u tc
i

p
i( ) ( )1

Resultado u t u ti
p
i( ) ( ) F t F tdyn

i
c
i( ) ( )

Critério de Con-
vergência )t(P

)t(P)t(P
i

dyn

i
dyn

i
dyn

1

1 Se < tolerância t t
         Se > tolerância i 1

Em termos de irregularidades da via o modelo computacional para análise dinâmica 
do sistema ponte-comboio permite considerar irregularidades do tipo: i) trapezoidais; ii) 
sinusoidais; iii) lidas a partir de um ficheiro; iv) geradas a partir de um determinado espec-
tro de potência. 

Convirá referir que, em termos de algoritmo de análise dinâmica do sistema ponte-
comboio, apenas há que adicionar, em cada instante de tempo, ao deslocamento sob a car-
ga rolante, calculado a partir da deformada da ponte, a irregularidade no ponto do percurso 
onde se localiza a carga. 

4.2.5 Implementação no programa Robot de uma metodologia de análise de cargas 

móveis

Nesta secção é descrita a implementação no programa de cálculo automático Robot 
Millenium (versão 17.0) (Integrated Structural Software, 2002) de uma metodologia de 
análise dinâmica de pontes sob acção de cargas móveis. Este programa comercial, apesar 
de não contemplar explicitamente a possibilidade de realização de análises dinâmicas deste 
tipo, revelou-se facilmente adaptável. 

A implementação foi concretizada recorrendo-se a um tipo de análise disponível no 
programa, designada por “Time History Analysis” (Figura 4.7). 
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a) b)

Figura 4.7 Realização de uma análise dinâmica no programa Robot: a) Tipos de análise;     
b) Análise Time History 

 Para o efeito, há que definir para os nós da estrutura pertencentes ao percurso das 
cargas as respectivas funções temporais de carregamento. Cada função (“Function”) deve 
ser associada a um caso de carga estático (“Case”) que define a direcção e o sentido das 
cargas.

A forma como cada uma das cargas móveis é convertida em forças nodais equivalen-
tes foi apresentado na secção 4.2.3.2. 

Todas as operações envolvidas numa análise dinâmica foram efectuadas recorrendo-
se a uma ferramenta de programação inovadora designada por “Robot Open Standard – 
ROS ” (Integrated Structural Software, 2002) que permite aceder e controlar os objectos 
internos do programa Robot a partir de uma folha de cálculo Excel (Microsoft 
Excel, 2004), possibilitando que um conjunto de tarefas possam ser programadas no com-
pilador de Visual Basic (VBA) existente no programa Excel.  

A realização de uma análise dinâmica envolve as seguintes três fases: 

1) Fase de pré-processamento; 

2) Fase de cálculo; 

3) Fase de pós-processamento, 

que serão descritas na secção seguinte. 
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4.2.5.1 Programas desenvolvidos 

a) Fase de pré-processamento 

Na fase de pré-processamento são criados os ficheiros (.rtd) do programa Robot con-
tendo todos os dados do problema dinâmico. Na criação destes ficheiros está envol-
vida:

1) Definição do percurso das cargas 

Os elementos que formam o percurso das cargas rolantes são identificados com base 
nas designações do material ou materiais tipo que lhes são atribuídos. Os nós destes 
elementos são de seguida ordenados por ordem crescente de abcissa relativa. As 
posições de cada nó no percurso são definidas fazendo coincidir o primeiro nó com a 
origem do percurso. Saliente-se que os materiais utilizados na definição do percurso 
não poderão ser utilizados para mais nenhum elemento da estrutura. 

2) Geração dos casos de carga estáticos  

São gerados um conjunto de casos de carga estáticos correspondentes à aplicação de 
forças unitárias verticais descendentes nos nós pertencentes ao percurso das cargas. 
Estas forças nodais vão ser multiplicadas em cada instante de tempo pelo valor da 
função temporal de carga respectiva. 

3) Definição do comboio e da gama de velocidades 

Selecção do comboio a utilizar nas análises. As características do comboio são car-
regadas numa base de dados existente na folha de cálculo, onde constam as cargas 
por eixo e as posições relativas de cada carga em relação à primeira carga. Estas dis-
tâncias apresentam valores negativos atendendo a que à primeira carga foi atribuída 
uma abcissa nula. São ainda definidas as velocidades mínima e máxima e o incre-
mento de velocidade a considerar nas análises dinâmicas. 

4) Definição das funções de carga temporais 

Para cada comboio e velocidade são geradas as funções de carga temporais para os 
nós pertencentes ao percurso das cargas, de acordo com a metodologia descrita em 
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4.2.3.2. Na Figura 4.8 apresenta-se, a título exemplificativo, parte de um ficheiro 
(.thf) onde se apresenta uma função deste tipo. Este ficheiro contém sempre na pri-
meira linha o nome da função, na segunda linha o número do nó e a velocidade do 
comboio, na terceira linha o número total de pontos que definem a função de carga e 
nas restantes linhas os vários pontos da função de carga. 

Figura 4.8 Exemplo de parte de um ficheiro de dados (.thf) 

5) Criação do caso “Time History Analysis” 

Neste passo o programa dá indicação para a geração de uma análise do tipo “Time 
History Analysis”. As funções de carga temporais são associadas aos casos de carga 
estáticos referentes ao mesmo nó. Por defeito, o tempo de integração é assumido 
igual ao tempo necessário para o comboio atravessar a ponte. No final é gravado um 
ficheiro para a fase de cálculo com um nome associado à respectiva velocidade, 
como por exemplo “Structure v = 215.rtd”. 

6) Selecção do método de integração 

O programa permite a escolha do método de integração entre o método de Newmark 
e o método da Sobreposição Modal, sendo igualmente necessário definir os parâme-
tros relativos ao amortecimento.  

Na Figura 4.9 apresenta-se uma imagem da folha de cálculo Excel onde são forneci-
dos os dados e as indicações necessárias à execução do programa de pré-processamento. 
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Figura 4.9 Programa Excel de pré-processamento 

b) Fase de cálculo 

A fase de cálculo consiste na execução do programa Robot para os ficheiros gerados 
na fase de pré-processamento. Os cálculos são iniciados através de um comando 
interno do programa. Esta operação tem de ser efectuada para cada um dos ficheiros 
separadamente. 

c) Fase de pós-processamento 

O pós-processamento refere-se à gravação de ficheiros de resultados relativos às 
grandezas que traduzem a resposta dinâmica da ponte, tais como deslocamentos, 
velocidades, acelerações, esforços, etc. Poderão ser obtidos resultados sob duas for-
mas distintas: i) registos da grandeza em função do tempo, ou ii) máximos e míni-
mos da grandeza no intervalo de tempo da análise. 

4.2.5.2 Limitações dos programas 

As principais limitações dos programas desenvolvidos relacionam-se com: 

i) O tempo dispendido na fase de pré-processamento é bastante elevado para estru-
turas cujo percurso das cargas seja formado por um número significativo de nós 
associado a incrementos de tempo reduzidos. Tal está relacionado com o processo 
de importação dos ficheiros (.thf) para o Robot, que podem atingir grandes 
dimensões; 
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ii) A fase de cálculo não pode ainda ser executada de forma automática, pois ainda 
não está disponível uma instrução ROS que permita executar uma análise do tipo 
“Time History Analysis”. Prevê-se que na versão 17.5 esta lacuna seja corrigida, 
o que permitiria agrupar num só programa as fases de pré-processamento, cálculo 
e pós-processamento, reduzindo desta forma a intervenção do utilizador; 

iii)O tamanho que os ficheiros atingem na fase de cálculo. Na aplicação apresentada 
no Capitulo 5, para velocidades reduzidas e para os comboios mais longos, os 
ficheiros chegaram a atingir os 500-600 Mb de tamanho, obrigando a uma gestão 
cuidada do espaço em disco uma vez que o número de análises é normalmente 
muito elevado. Por exemplo, a análise de um comboio equivale à geração de 27 
ficheiros dinâmicos, no caso da realização de análises dinâmicas entre os 145 e 
420 km/h, com um incremento de velocidade de 10 km/h; 

iv) Versões anteriores à versão 17.0 não permitem a gravação de ficheiros temporais 
relativos a esforços. 

4.2.5.3 Validação dos programas 

Com o objectivo de validar os programas desenvolvidos foram testados diversos 
exemplos disponíveis na bibliografia (Barbero, 2001; ERRI D214/RP9, 2001). Um desses 
exemplos é o de uma viga simplesmente apoiada com 10 m de vão, massa por unidade de 
comprimento igual a 10 t/m, coeficiente de amortecimento igual a 1 % e frequência fun-
damental de vibração igual a 8 Hz. Na Figura 4.10 apresentam-se registos do deslocamento 
e da aceleração a 1/2 vão em função do espaço percorrido pelo comboio, para a passagem 
do comboio Eurostar à velocidade de 269 km/h, que provoca a ressonância do tabuleiro. A 
comparação dos resultados obtidos com base na análise efectuada evidenciou uma concor-
dância perfeita com os resultados indicados na bibliografia. 

Eurostar
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Figura 4.10 Registos de deslocamentos e acelerações a meio vão para a passagem do com-
boio Eurostar à velocidade de 269 km/h 
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4.3 METODOLOGIAS SIMPLIFICADAS 

4.3.1 Introdução

Nesta secção irão ser apresentadas metodologias simplificadas de análise dinâmica 
de pontes para a passagem de comboios de alta velocidade, desenvolvidas recentemente 
pela comissão de especialistas D214 do ERRI (ERRI D214/RP6, 2000; 
ERRI D214/RP9, 2001), tais como o método da Decomposição da Excitação em Resso-
nância (DER) e o método da Linha de Influência Residual (LIR). 

Estes métodos são aplicáveis a pontes isostáticas com comportamento assimilável ao 
de uma viga simplesmente apoiada, e cuja resposta dinâmica possa ser traduzida com sufi-
ciente aproximação apenas pelo contributo do 1º modo de vibração de flexão vertical.  

Ambos os métodos foram implementados numa folha de cálculo Excel (Microsoft 
Excel, 2004) tendo-se procedido à sua validação com base nos resultados de exemplos 
apresentados no relatório publicado pela comissão de especialistas D214 do ERRI 
(ERRI D214/RP6, 2000).

4.3.2 Método da Decomposição da Excitação em Ressonância (DER) 

4.3.2.1 Simplificações do método 

A formulação analítica do problema da passagem de um comboio formado por um 
conjunto de cargas móveis sobre uma viga simplesmente apoiada com vão L, rigidez à fle-
xão EI, amortecimento c, e massa por unidade de comprimento m, conduz à seguinte equa-
ção de equilíbrio dinâmico: 

)t,x(p
t

)t,x(yc
t

)t,x(yc
t

)t,x(yEI 4

4

(4.20)

a) Redução do sistema a 1 grau de liberdade 

Admitindo que a deformada do sistema pode ser traduzida por intermédio da seguin-
te relação: 

)t(Y)x()t,x(y (4.21)

em que )x(  é a configuração correspondente ao 1º modo de vibração da estrutura, 
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L
xcos)x( (4.22)

com o eixo das abcissas coincidente com a secção de meio vão e )t(Y  é o deslocamento a 

meio vão, é possível considerar este sistema como um sistema com 1 grau de liberdade 
(Figura 4.11), sendo o equilíbrio dinâmico traduzido pela seguinte relação: 

)t(F)t(YK)t(YC)t(YM **
.

*
..

* (4.23)

p (x,t)

F* (t)

Y (t)
C*K*

M*
y (x,t) Y (t)

Sistema Global Sistema de 1GL

Figura 4.11 Equivalência entre o sistema global e o sistema de 1 grau de liberdade 

Nesta relação *M , *C , *K , e *F  correspondem respectivamente à massa, amorte-
cimento, rigidez e forças generalizadas do sistema, obtidas recorrendo ao princípio dos tra-
balhos virtuais ou ao princípio de Hamilton (Clough e Penzien, 1979), dados pelas seguin-
tes relações: 

2

2

2

mLdx)x(mM

L

L

* (4.24)

3

42

2

2

2

2

2L
EIdx

dx
)x(dEIK

L

L

* (4.25)

2

2

L

L

* dx)x()t,x(p)t(F (4.26)

Dividindo a expressão (4.23) por *M , a expressão é convertida em: 

*

*...

M
)t(F)t(Y)t(Y)t(Y 2

002 (4.27)
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em que 0  é a frequência natural angular do sistema, 

*

*

M
K

0 (4.28)

 é o coeficiente de amortecimento, 

**

*

M
C

02
(4.29)

A frequência angular amortecida do sistema é por sua vez dada por: 

2
0 1a (4.30)

verificando-se que 0a  para sistemas pouco amortecidos. 

A solução da equação (4.27) é obtida como a soma da solução homogénea (yh (t)), e 
da solução particular (yp (t)), ou seja: 

)()()( tytyty ph (4.31)

A solução homogénea é do tipo: 

)tcos(B)t(Asene)t(y t
00h

0 (4.32)

A forma de obtenção da solução particular será seguidamente descrita. 

Considere-se um comboio formado por um conjunto de N cargas deslocando-se à 
velocidade uniforme v, em que a carga Pk se situa à distância xk da primeira carga, P0

(Figura 4.12). 

L

N-1P

N-1x

kx

......
2PPk

v

x 1

0x =0

x2

1 P0P

Figura 4.12 Modelação de um comboio como um conjunto de cargas móveis 
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A função de carregamento correspondente à carga Pk pode ser traduzida pela seguin-
te expressão: 

)tt())tt(vx(P)t,x(p kTkkk (4.33)

em que kt  é o tempo de chegada da carga Pk  à secção de meio vão, 

v
x

t k
k (4.34)

T  é o tempo que cada carga demora a atravessar a ponte, 

v
LT (4.35)

)( ax  é a função delta de Dirac com as seguintes propriedades: 

)()()( afdxxfax

axax 0)(

(4.36)

e )(t
T

 é uma função de Heaviside definida da seguinte forma: 

2
tse0

2
tse1

T

T

)t(
T (4.37)

Substituindo (4.33) na expressão (4.26) é possível obter a seguinte expressão para a 
força generalizada: 

1

0

2

2

N

k
kTkK

L

L

* dx)tt())tt(vx(P
L
xcos)t(F (4.38a)

ou,

L
)tt(v

cos)tt(P)t(F k
N

k
kTK

*
1

0
(4.38b)
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b) Representação da excitação em série de Fourier 

Apesar da excitação correspondente à passagem de um comboio sobre a ponte não 
ser periódica, admitiu-se que a resposta dinâmica pode ser traduzida de forma suficiente-
mente aproximada considerando a excitação uma função periódica de período T, sendo T o 
tempo que o comboio leva a atravessar a ponte. 

Nestas condições é possível descrever a força generalizada como uma série de Fou-
rier através da seguinte expressão: 

tnsenbtncosaa)t(F n
n

n
*

1
0 (4.39)

com T/2  e os coeficientes 0a , na  e nb  dados pelas seguintes expressões: 

1
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2 N
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P
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La (4.40)

)tncos(P
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24
(4.41)

)tnsin(P

v
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Lncos
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Lb k

N

k
k

N
n

1

0
2

1 1

24
(4.42)

Assim, considerando a excitação constituída por n forças sinusoidais de amplitude 

na  ou nb  e com frequência n , a sobreposição das n respostas individuais conduz à 

seguinte solução particular para o problema dinâmico:  

1 2
n

222
n

22

0
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nn
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nn
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tsenb

r

tncosa
KK

a
)t( (4.43)

em que (Clough e Penzien, 1979): 

21
2

n

n
n r

r
arctg (4.44)
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e

0

nrn (4.45)

Por conseguinte, a solução geral do problema dinâmico em termos do deslocamento 
a meio vão, corresponde à soma das expressões (4.32) e (4.43), ou seja 

1 222222
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(4.46)

em que: 

1
0

1
n

n* ba
K

A (4.47)

1
0

1
n

nn* ara
K

B (4.48)

Admitindo condições iniciais )t(y 0  e )t(y
.

0  nulas, e substituindo n  dado 

pela expressão (4.44) obtém-se: 

1
2

n

22

n
2

2
n

22

2
n0

r21

r21

r21

1r21

y 0

n n

nnn

n

nnn
**

aa
t

tncos
r

bra
tnsen

r

rba
KK

a

)tcos(B)t(Asene)t(

(4.49)

Derivando duas vezes em ordem ao tempo a expressão (4.49) obtém-se a expressão 
para o cálculo da aceleração a meio vão:  
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(4.50)

c) Consideração apenas do termo de ressonância 

O Método da Decomposição da Excitação em Ressonância (DER) considera que a 
contribuição mais relevante para o cálculo da aceleração é devida ao termo da série de 
Fourier correspondente à ressonância, designado por termo de ressonância. 
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Assim, admitindo a existência na série de funções harmónicas tncos  e tnsen

tais que n = 0 , ou seja: 

1
0

nrn (4.51)

a expressão (4.50) transforma-se em: 
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Designando
1

0
0

N

k
kKn tcosPC  e 

1

0
0

N

k
kKn tsenPS , e atendendo a que: 

tsenSCtcosStsenC nnknkn 0
22

00 (4.53)

a expressão transforma-se em: 
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d) Eliminação do factor tempo 

A última simplificação do método consiste na eliminação do factor tempo na expres-
são (4.52). Esta eliminação é conseguida atendendo a que: 

22
0

22
nnnn SCtsenSC (4.55)

E que 

v
Lx

t
N

ee
1

0
0 11 (4.56)

Atendendo a estas relações e designando por  o comprimento de onda da excitação: 

0n
v

(4.57)

Obtém-se a seguinte relação: 
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LxN
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O segundo termo desta relação pode ser vista como o produto de três factores: 

GLACy t

..

(4.59)

a) Um factor constante: 

mLK
f

Ct
48 2

0 (4.60)

b) Uma função que traduz a linha de influência: 

12

cos

2L

L
LA (4.61)

c) Um factor que traduz a excitação devida ao comboio e a resposta da ponte em 
ressonância, designado por espectro do comboio: 
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Com o intuito de eliminar a dependência de G  do vão da ponte (L), assumiu-se 

que este é desprezável face ao comprimento total do comboio, daí resultando: 
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O espectro G  passa assim a depender unicamente das características do comboio 

e do coeficiente de amortecimento estrutural. 

e) Conceito de subcomboio 

A expressão (4.63) para o cálculo de G  pressupõe que a resposta dinâmica 

máxima ocorre quando a totalidade do comboio atravessa a ponte. A observação dos regis-
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tos dinâmicos revela no entanto que, em certas situações, a resposta máxima ocorre em ins-
tantes intermédios da passagem do comboio sobre a ponte. 

Para atender a este facto, foi introduzido o conceito de subcomboio (Figura 4.13), 
devendo o valor de G  ser tomado como o máximo dos valores obtidos para o conjunto 

dos subcomboios, ou seja: 

ixi
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k
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K
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cosP
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MAXG
2

2

0

2

011
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(4.64)

Sub-Comboio k+1 Sub-Comboio N

Sub-Comboio 2Sub-Comboio 1

...... P0 0
......

1 PP

0
...

N-1P ...
Pk 2P 1 PP0

......
Pk 2P 1 PP

Figura 4.13 Ilustração do conceito de subcomboio 

4.3.2.2 Limitações do Método DER 

A aplicação prática do Método DER revelou que as simplificações consideradas 
poderão conduzir a alguns erros na avaliação da resposta dinâmica. Tais erros estão rela-
cionados com: i) o critério de ressonância; ii) a função )/L(A que traduz a linha de 

influência da estrutura; iii) a definição de espectro do comboio. 

4.3.2.2.1 Erros relativos ao critério de ressonância 

O critério de ressonância nem sempre é satisfeito uma vez que poderá não existir um 
número inteiro n que satisfaça a relação an  = 0 . Dessa situação poderão resultar erros 

significativos no cálculo da resposta máxima da ponte, pois o factor de amplificação dinâ-
mica da resposta do sistema com 1 grau de liberdade não atinge o seu valor máximo 21 / .

Seja nH  a função que mede a contribuição dos termos da série de Fourier para a 

representação da força *F :
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222 21

1
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n
rr

H (4.65)

com: 

010

2
LX

nvnr
N

n (4.66)

De forma a simplificar a expansão da função nH , o comprimento da ponte foi inte-

grado no comprimento do comboio, passando a designar-se por X. Assim: 

0

2
X

nvrn (4.67)

Atendendo a que por definição, 

0n
v

(4.68)

a expressão (4.67) transforma-se em:  

X
nrn (4.69)

e, substituindo em (4.65) obtém-se: 
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X
n

X
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H n

(4.70)

Normalizando esta função em relação ao seu valor em ressonância obtém-se:  

222

21

2

X
n

X
n

H n
~

(4.71)

Na Figura 4.14 representa-se graficamente a função n
~
H  para = 0,02, = 20 m e 

dois valores de X, 100 m e 110 m, resultando por exemplo de uma diferença de 10m entre 
os comprimentos de dois comboios. Para X = 100 m o critério de ressonância é satisfeito 

para n = 5 resultando n
~
H  = 1. Para X = 110 m, o critério de ressonância não é satisfeito 

obtendo-se n
~
H  = 0,2 para n = 5 ( nr  = 0,9). 
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Este exemplo põe em evidência que quando o critério de ressonância não é cumprido 
a resposta é largamente sobrestimada, pois o método DER assume que o sistema se encon-
tra em ressonância. 

As situações em que se torna complicado cumprir o critério de ressonância ocorrem, 
em geral, para: 

i) Velocidades elevadas e baixos valores de frequência fundamental do tabuleiro; 

ii) Comboios curtos. 
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Figura 4.14 Valores da função n
~
H  para os vários termos da série de Fourier considerando: 
a) X = 100 m; b) X  = 110 m 

No que se refere ao comprimento do comboio, encontra-se representada 
na Figura 4.15 a relação X/n  em função de  para valores de X iguais a: 50, 100, 200 e 
400 m. 
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n
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Figura 4.15 Relação X/n  para valores de X iguais a 50, 100, 200 e 400 m 
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A observação da figura permite concluir que para obter uma diferença inferior a 
10 % na satisfação do critério de ressonância, para qualquer comprimento de onda ( ), o 
comprimento do comboio deverá ser superior a 100 m. 

4.3.2.2.2 Erros relativos à linha de influência 

Na Figura 4.16 encontra-se representada graficamente a função )/L(A que traduz a 

linha de influência. Esta função, que resulta da projecção do 1º modo de vibração da ponte 
para o sistema de coordenadas generalizadas, é responsável por uma redução do valor 
máximo da aceleração em mais de 90 % para valores de /L  superiores a 1,5. A observa-
ção da figura permite igualmente constatar que a função apresenta zeros para valores de 

kL
2
1

(4.72)

com 1k . A existência destes zeros conduzem erradamente a valores nulos de aceleração, 
pois o contributo dos termos não contabilizados da série de Fourier é superior ao contributo 
do termo de ressonância em torno destes zeros. 

  Verifica-se ainda que a função )/L(A é indeterminada para 21 //L , que cor-

responde à anulação do denominador desta função. Este ponto não corresponde no entanto 
a nenhuma assimptota da função pois os limites à esquerda e à direita da função tendem 
ambos para um valor finito igual a 4/ .

0

0.5

1

0 1 2 3 4 5
L/

A
(L

/
)

Figura 4.16 Representação da função linha de influência em função de L/
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4.3.2.2.3 Erros relativos ao espectro do comboio 

Conforme referido na secção 4.3.2.1, o valor de G  deve ser tomado igual ao 

máximo dos valores obtidos para o conjunto dos subcomboios. A aplicação deste conceito 
revelou que para os primeiros subcomboios e para valores relativamente elevados do coefi-
ciente de amortecimento, a resposta dinâmica tende a ser muito sobrestimada em virtude da 
preponderância do termo 

ix

e
2

1 (4.73)

na quantificação de G . Tal é agravado para os comboios cujas locomotivas tenham car-

gas por eixo muito superiores às cargas por eixo das carruagens, como é o caso dos com-
boios ICE2 e ETR-Y. 

Para ilustrar o referido, apresentam-se na Figura 4.17 os espectros dos comboios 
ICE2 e ETR-Y para as situações em que se considerou todos os subcomboios e em que se 
excluíram os subcomboios referentes aos eixos da primeira locomotiva.  

Conforme se pode observar, os subcomboios referentes à primeira locomotiva iriam 
condicionar a envolvente para determinadas gamas de valores de .

Na Figura 4.18 apresentam-se gráficos 3D em que se representam os valores de 
G  para os diferentes subcomboios dos comboios ICE2 e ETR-Y. A observação destes 

gráficos permite igualmente constatar que a consideração dos primeiros subcomboios con-
duz a uma sobrestimação de G  e por consequência da resposta dinâmica da ponte. 
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Figura 4.17 Gráficos relativos aos espectros dos comboios ETR-Y e ICE2 

Refira-se ainda que são os primeiros subcomboios os que apresentam menores com-
primentos (inferiores a 100 m), facto que, conforme visto em 4.3.2.2.1, pode contribuir 
para a não satisfação do critério de ressonância, conduzindo igualmente a uma sobrestima-
ção da resposta dinâmica. 
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a)

b)

Figura 4.18 Funções G ( ) para cada subcomboio nos comboios: a) ETR-Y; b)ICE2 

4.3.2.3 Modificações ao Método DER 

No seguimento das limitações do método DER referidas no ponto anterior foram 
efectuadas alterações de modo a melhorar o seu desempenho (ERRI D214/RP6, 2000). 
Assim, destacam-se duas modificações: 

i) a primeira pretende minorar o efeito da sobrestimação da resposta provocado pela 
consideração dos primeiros subcomboios;  
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ii) a segunda pretende corrigir a anulação da resposta que se verifica na vizinhança 
dos zeros da função )/L(A .

Assim, relativamente a i), caso o comboio possua uma locomotiva com cargas por 
eixo muito superiores às cargas por eixo das carruagens, como é o caso dos comboios ICE2 
e ETR, não deverão ser considerados os primeiros subcomboios, correspondentes aos eixos 
da primeira locomotiva, na quantificação de G .

No que se refere a ii), o valor máximo da aceleração deverá ser tomado como o 
maior dos dois seguintes valores: a) calculado por aplicação do método DER; b)  calculado 

por aplicação de um coeficiente de amplificação dinâmica ( ' ). 

O cálculo da aceleração máxima por aplicação de um factor de amplificação dinâmi-
ca é efectuado por intermédio da expressão: 

2
02 nyy '

stamax

..
(4.74)

em que '  é o factor de amplificação, que pode ser obtido através da expressão (2.18), 0n

é a frequência fundamental e stay  é o valor máximo do deslocamento estático a meio vão 

provocado pela passagem do comboio. 

Na Figura 4.19 encontram-se representados os valores máximos da aceleração a 
meio vão para o comboio ICE2 resultantes da aplicação do método DER base, da aplicação 
de um coeficiente de amplificação dinâmica (FAD), e os valores correspondentes ao 
máximo dos dois valores referidos, correspondente ao método DER modificado. 
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Figura 4.19 Correcção ao Método DER 
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É visível que a resposta obtida pelo método DER base na vizinhança da velocidade 
v = 180 km/h encontra-se bastante abaixo da resposta resultante da aplicação do coeficiente 
de amplificação dinâmica, sendo por isso esta última a determinar a resposta máxima. Para 
velocidades acima dos 215 km/h verifica-se que os valores fornecidos pelo Método DER 
base estão acima dos fornecidos pelo coeficiente de amplificação dinâmica, não havendo 
por isso lugar a qualquer alteração do método DER base. 

4.3.2.4 Avaliação de deslocamentos pelo Método DER 

O deslocamento vertical máximo a meio vão (Y) pode ser estimado por intermédio 
da seguinte relação:  

2
0

max

..

res
y

YY (4.75)

em que Yres é o valor máximo do deslocamento estático a meio vão provocado pela passa-
gem das carruagens. Note-se que os fenómenos de ressonância ocorrem devido à passagem 
de sucessivos grupos de eixos regularmente espaçados, ou seja, devido à passagem das car-
ruagens, razão pela qual na expressão (4.75) é tomado o valor do deslocamento estático 
máximo provocado pela passagem das carruagens, e não o provocado pela passagem de 
todo o comboio. 

À semelhança das modificações introduzidas no cálculo da aceleração, também no 
cálculo do deslocamento deverá tomar-se o máximo dos valores calculados por aplicação 
do método DER base e pela aplicação de um factor de amplificação dinâmica, por inter-
médio da expressão: 

sta
'

max yy 1 (4.76)

4.3.2.5 Conceito de assinatura de um comboio 

A definição de espectro do comboio,G , não é independente das características da 

estrutura, já que a sua quantificação envolve o conhecimento do coeficiente de amorteci-
mento estrutural . Com o objectivo de eliminar essa dependência foi introduzido o con-

ceito de “assinatura do comboio”, S0 ( ), que corresponde ao espectro do comboio para um 
coeficiente de amortecimento nulo. De forma a levantar a indeterminação associada à con-
sideração de  = 0 , 0S  foi calculada com base no seguinte limite, 
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GlimS
00 (4.77)

obtendo-se:
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k
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x
senP

x
cosPMAXS (4.78)

A quantificação de 0S  passa assim a depender apenas das características do com-

boio (cargas por eixo e afastamento entre eixos), constituindo uma “marca” característica 
da excitação dinâmica de cada comboio particular. 

Esta grandeza deve ser calculada para valores de  compreendidos entre 4 m e o 
maior dos seguintes valores: 30 m ou 1,10 vezes o espaçamento máximo entre eixos do 
comboio. 

Na Figura 4.20 encontram-se representadas as assinaturas dos vários comboios reais 
de alta velocidade e dos esquemas de cargas referentes ao HSLM. 

Conforme é possível constatar, nota-se a presença de diversos picos em correspon-
dência com o afastamento característico entre eixos para os diversos comboios. Aliás, para 
o caso dos HSLM, obtém-se uma sucessão de picos entre os 18 e os 27 m para os com-
boios A1 a A10. É também visível que os picos referentes a 1/2 e 1/3 do afastamento 
característico apresentam uma menor agressividade dinâmica.  

As assinaturas dos comboios não permitem contudo retirar conclusões relativamente 
a uma ponte específica, pois não atendem às suas características. No entanto são muito 
úteis para avaliar gamas de comprimentos de onda possíveis de originar picos da resposta 
dinâmica, o que poderá ser útil numa fase de pré-dimensionamento da estrutura. 
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Comboios Reais - Assinaturas dos comboios
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Comboios Reais - Envolvente das assinaturas dos comboios

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

5 10 15 20 25
 (m)

S
0(

) 
(k

N
)

a)

HSLM - Assinaturas dos comboios
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Figura 4.20 Assinaturas dinâmicas individuais e envolvente das assinaturas para: a) Com-
boios reais; b) HSLM

Na Figura 4.21 efectua-se uma comparação entre as envolventes das assinaturas 
dinâmicas dos comboios reais e dos esquemas de cargas referentes ao HSLM. A observa-
ção da figura permite constatar que as ordenadas da envolvente relativa aos HSLM são em 
geral superiores às ordenadas da envolvente dos comboios reais, à excepção de alguns 
valores de  compreendidos no intervalo [5;10] (m). 
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Figura 4.21 Comparação das envolventes das assinaturas dinâmicas relativas aos comboios 
reais e ao HSLM 
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4.3.3 Método da Linha de Influência Residual (LIR) 

A resposta de uma viga simplesmente apoiada de vão L, rigidez à flexão EI, e fre-
quência fundamental n0 para a passagem de uma carga P movendo-se à velocidade unifor-
me v compreende duas fases (Barbero, 2001; ERRI D214/RP6, 2000). 

A primeira refere-se ao intervalo de tempo em que a carga se encontra sobre a estru-
tura ( v/Ltt 10 ), correspondente ao movimento forçado, sendo o deslocamento a 

meio vão traduzido pela expressão: 

tsenretrsen
r

y
)t(y tstat

002
0

1
(4.79)

em que 
EI

PLystat 4

32  corresponde ao deslocamento estático máximo a meio vão provocado 

pela carga P, 02Ln/vr , 0  é a frequência fundamental angular, e  é o coeficiente de 

amortecimento estrutural. 

A segunda refere-se à fase após a carga ter abandonado a estrutura ( 1tt ), corres-

pondendo ao movimento em vibração livre, traduzido pela expressão: 

v
Lt

tstat e
v
Ltsenetsen

r
ry

)t(y
0

0
0021

(4.80)

A expressão (4.80) mostra que o movimento da estrutura nesta fase corresponde à 
soma de dois movimentos sinusoidais amortecidos desfasados no tempo de v/L .

Atendendo à regra da soma de duas sinusóides é possível demonstrar que a expres-
são (4.80) pode ser convertida na seguinte expressão (Barbero, 2001): 

0

0

2

2
0

2 21
1

esene
r

cose
M

P
r
ry rr (4.81)

em que  é o desfasamento temporal entre sinusóides. 

As principais hipóteses subjacentes ao método da linha de influência residual (LIR), 
que se aplica a pontes do tipo simplesmente apoiadas, assentam no facto de que os com-
boios são muito compridos quando comparados com o vão da ponte e que a resposta dinâ-
mica máxima tenderá a ocorrer no instante em que a última carga do comboio abandona a 
ponte.
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Desta forma, a resposta total pode ser obtida através da acumulação dos efeitos das 
várias cargas do comboio, sendo o efeito individual de cada carga determinado com base 
no conhecimento da sua posição na linha de influência residual. 

Considerando assim a contribuição das N cargas com a distribuição indicada na 
Figura 4.22, em que a carga i encontra-se desfasada temporalmente de v/xt ii , é possí-

vel obter a seguinte expressão referente ao deslocamento a meio vão: 
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Figura 4.22 Modelação do comboio como um conjunto de cargas móveis 

Substituindo it  pelo seu valor, e tendo em conta a regra estabelecida para a soma de 

sinusóides, a expressão (4.82) transforma-se em: 
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(4.83)

ou, em termos de cálculo da aceleração a meio vão: 
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Considerando o instante em que a última carga abandona a estrutura, obtêm-se as 
expressões que fornecem os valores máximos do deslocamento e da aceleração: 
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Estas expressões podem ser reescritas na seguinte forma: 

GrACy

GrACy

acelmax

..
deslmax

(4.87)

Em que deslC  e acelC  são constantes dadas por: 

M
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0 (4.88)

rA  é o designado factor de resposta dinâmica e que depende apenas de parâmetros relati-

vos à ponte: 
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2 (4.89)

e G  é um factor que traduz a acumulação dos efeitos das diversas cargas ( iP ), e que 

depende apenas de parâmetros relativos ao comboio, ou seja, cargas e distâncias entre car-
gas, e do coeficiente de amortecimento, sendo expresso por: 
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Tal como para o método DER, G  deverá ser tomado igual ao máximo dos valores 

de G  para o conjunto dos subcomboios, para atender às situações em que a resposta 

máxima ocorre em instantes em que apenas parte do comboio atravessou a ponte, ou seja: 
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4.3.3.1 Limitações do Método LIR 

A comparação dos resultados obtidos por intermédio do método LIR com os resultados 
de análises dinâmicas revelaram que (ERRI D214/RP6, 2000): 

i) Em termos de aceleração máxima a meio vão, o método LIR conduz a resultados 
muito satisfatórios, excepto para 32 /L  situação em que os resultados tendem 
a ser inferiores aos obtidos através da análise dinâmica. As respostas máximas 



Capítulo 4 

4.44

não ocorrem para esta gama de valores de , pelo que esta limitação não consti-
tui em geral um problema; 

ii) No que se refere ao deslocamento máximo a meio vão, o método LIR tende a 
subestimar significativamente o seu valor. Tal justifica-se pelo facto do método 
LIR apenas atender à linha de influência residual, sendo os valores máximos das 
grandezas avaliados no instante que a última carga abandona a estrutura. Assim, 
não é tida em conta a fase correspondente ao movimento forçado, fase em que o 
deslocamento tende a atingir o seu valor máximo; 

iii) À semelhança do que sucede para o método DER, para comboios cujas locomoti-
vas tenham cargas por eixo muito superiores às cargas por eixo das carruagens, 
verifica-se uma sobrestimação da resposta para determinados valores de .
Assim, os subcomboios correspondentes aos eixos da 1ª locomotiva não deverão 
ser considerados na quantificação de G .

Com o intuito de eliminar as limitações i) e ii), o método LIR tem vindo a sofrer um 
conjunto de alterações que o tem tornado num método cada vez mais complexo e rigoroso 
mas com um carácter menos prático. Estes desenvolvimentos, que são descritos detalha-
damente em ERRI D214/RP6, não foram no entanto atendidos na implementação compu-
tacional do método LIR efectuada no âmbito da presente dissertação. 

4.3.4 Método baseado na utilização de curvas de cálculo 

Os valores máximos da aceleração (amax) e do deslocamento (dmax) de uma viga sim-
plesmente apoiada com vão L, massa por unidade de comprimento m, e frequência funda-
mental f1, devidos à passagem de um conjunto de cargas móveis movendo-se à velocidade 
v, podem ser calculados a partir de outra viga, designada de estrutura de referência, com o 
mesmo vão L, o mesmo coeficiente de amortecimento, mas massa (mref) e frequência (fref)
diferentes. É possível demonstrar a existência das seguintes relações entre os dois sistemas 
(ERRI D214/RP6, 2000): 

refrefref
ref

refmax ,f,m,L;
f
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m
m

,f,m,L;
f
vaa

1
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1
(4.92)

refrefref
refref

refmax ,f,m,L;
f
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f
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m
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1

(4.93)
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ref,UIC
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(4.94)
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refrefref
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max
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,f,m,L;
f
vd

d 1 (4.95)

em que UIC  é o deslocamento máximo a meio vão devido ao modelo de cargas LM71, 

ref,UIC  é o deslocamento máximo a meio vão da estrutura de referência devido ao modelo 

de cargas LM71, e r  é a razão entre o deslocamento máximo dinâmico e o deslocamento 

máximo estático devido ao modelo de cargas LM71. 

Tal conduziu à ideia da construção de curvas de cálculo 1f/va  e 1f/vd  calcula-

das para o conjunto de estruturas de referência indicadas no Quadro 4.4. 

Quadro 4.4 Características das estruturas de referência 

L
(m)

mref

(t/m)
fref

(Hz) 
UIC

(mm)

5,0 7 16 2,90 

7,5 9 12 3,89 

10,0 10 8 7,33 

12,5 13 7 6,86 

15,0 15 5 11,00 

17,5 18 5 8,73 

20,0 20 4 11,79 

25,0 20 4 11,09 

30,0 25 3 15,07 

40,0 30 3 11,81 

Foram considerados quatro valores para o coeficiente de amortecimento (0,5 %, 1 %, 
2 % e 4 %) e quatro comboios (ICE2, THALYS, EUROSTAR e ETR-Y). Construíram-se, 
portanto, 40 curvas para deslocamentos, 40 curvas para acelerações, e 40 curvas para o fac-
tor dinâmico r , num total de 120 curvas. 

Na Figura 4.23 apresentam-se, a título de exemplo, curvas de cálculo obtidas para 
uma ponte com as seguintes características de referência: refL  = 25 m; reff  = 4 Hz; 

refm  = 20 t/m; ref  = 0,5 %. 
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Figura 4.23 Curvas de cálculo: a) 1f/vd ; b) 1f/va ; c) 1f/vr  para uma ponte com 

refL  = 25 m, reff  = 4 Hz, refm  = 20 t/m, e ref  = 0,5 % (adaptado de 
ERRI D214/RP6 (2000)) 
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Refira-se ainda que para estruturas cujo vão (Lr) seja diferente dos vãos de referên-
cia, é possível determinar a aceleração máxima 

rLmax,a  de uma forma aproximada com 

base na seguinte interpolação linear: 

12
12

2

12

1
Lmax,

r
Lmax,

r
Lmax, a

LL
LLa

LL
LLa

r (4.96)

em que 
1Lmax,a  e 

2Lmax,a  são os valores máximos das acelerações para os vãos L1 e L2,

estando Lr compreendido no intervalo [L1- L2].

No caso de pontes de pequeno vão são ainda apresentados factores de redução que 
atendem à degradação das cargas entre o carril e o tabuleiro. 

Os exemplos apresentados na secção seguinte pretendem ilustrar a utilidade prática 
das curvas de cálculo. 

4.3.4.1 Exemplos de Aplicação 

Exemplo 1 

Para uma ponte com L = 25 m, m = 20 t/m, = 0,5 %, e admitindo Vmax = 100 m/s 
( 360 km/h), pretende-se determinar a rigidez à flexão mínima (EI) por forma a 
que amax  5 m/s2.

Admitindo a estrutura de referência cujas curvas se encontram representadas na 
Figura 4.23, tem-se: m/mref  = 1, /ref  = 1, e L/Lref  = 1. 

Aplicando a expressão (4.92) obtém-se: 

refrefrefmax ,f,m,L;
f
vaa

1

A consulta da Figura 4.23 b) permite concluir que amax  5 m/s2 para 1f/v  18,39 m con-

dicionado pela passagem do comboio ICE2, ou seja, 1f  100/18,39 = 5,44 Hz. A frequên-

cia fundamental de uma viga simplesmente apoiada de vão L, rigidez à flexão EI, e massa 
por unidade de comprimento m é dada por: 

41 2 mL
EIf

Impondo a condição 1f  5,44Hz, obtém-se então que:  
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29
42

kN/m10662725204452 ,,EI

Exemplo 2 

Para uma ponte com as características da estrutura de referência do exemplo 1, à 
excepção da massa que neste caso passa a valer 30 t/m, pretende-se calcular a aceleração 
máxima admitindo Vmax= 100 m/s (= 360 km/h). 

Aplicando a expressão (4.92) tem-se que: 

refrefrefmax ,f,m,L;
f
vaa

130
20

Atendendo a que para 1f/v  100/4 = 25 m, 

refrefref ,f,m,L;
f
va

1

 = 10,5 m/s2

Obtém-se: 

2m/s7510
30
20 ,amax

4.4 METODOLOGIAS EMPÍRICAS 

Uma das metodologias que tem sido utilizada para a obtenção de parâmetros caracte-
rizadores da resposta dinâmica de pontes envolve o tratamento estatístico dos resultados de 
medições efectuadas. Como exemplo refira-se as campanhas de medições efectuadas nas 
linhas da SNCF, em pontes do tipo simplesmente apoiadas, para a passagem do TGV, que 
permitiram obter as seguintes expressões para o cálculo de factores de amplificação dinâ-
mica relativos ao deslocamento a meio vão v , ao momento flector a meio vão M , e 

para a aceleração (a) (Frýba, 2001): 

579036501
2

,
L
D,v (4.97)

661037801
2

,
L
D,M (4.98)

44914031
2

,
G
F

L
D,

g
a

(4.99)
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sendo  é um parâmetro dado por: 

Lf
v

02 (4.100)

e em que v é a velocidade do comboio, L é o vão da ponte, 0f  é a frequência fundamental 

de vibração da ponte, D é o afastamento regular entre grupos de eixos,  é o decremento 
logarítmico 2 ,  é o coeficiente de amortecimento estrutural, F é a carga por eixo, 

G é o valor das acções permanentes e g é a aceleração da gravidade (  9,81 m/s2).

As expressões (4.97) a (4.99) resultaram de um tratamento estatístico dos resultados 
e estão associadas a um grau de confiança de 95 %. 

4.5 APLICAÇÃO PRÁTICA DOS MÉTODOS DER E LIR AO ESTUDO 

DE UMA PONTE FERROVIÁRIA 

Nesta secção são aplicados os métodos DER e LIR na determinação da resposta 
dinâmica de uma ponte constituída por um tramo simplesmente apoiado com 15 m de vão 
sob acção de tráfego ferroviário a alta velocidade. Os resultados obtidos por intermédio 
destes métodos simplificados foram comparados com os obtidos por intermédio de uma 
análise dinâmica. 

4.5.1 Descrição e modelação da ponte 

A ponte analisada é constituída por um tramo simplesmente apoiado com vão 
L = 15 m. O tabuleiro, que serve de suporte apenas a uma via de circulação, é constituído 
por uma laje de betão armado pré-esforçado com as seguintes características: m = 15 t/m e 
EI = 7694 103 kN/m2. As frequências dos três primeiros modos de vibração são iguais a 5, 
20 e 45 Hz, respectivamente. O coeficiente de amortecimento estrutural a considerar nas 
análises dinâmicas, conforme referido em 2.2.2.3.3, é dado pela relação 

 (%) = 1,0+0,07 (20-L), obtendo-se para L = 15 m,  = 1,35 %. 

4.5.2 Análise dinâmica 

As análises dinâmicas foram efectuadas por intermédio do programa de cálculo 
automático Robot Millenium. Foram consideradas passagens dos comboios ICE2, 
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EUROSTAR, TGV, TALGO, THALYS, ETR-Y e VIRGIN, e ainda do comboio crítico 
referente ao HSLM. 

Os comboios foram assimilados a conjuntos de cargas móveis, ou seja, não foi con-
siderada nas análises dinâmicas a interacção ponte-comboio. Conforme referido em 1.2, a 
consideração da interacção ponte-comboio nas análises dinâmicas tende a reduzir os picos 
da resposta dinâmica em situações de ressonância. Este efeito favorável pode ser conside-
rado de uma forma aproximada introduzindo um amortecimento adicional ( ) na estrutu-

ra, de acordo com a relação 2.7, tendo-se obtido para L = 15m,  = 0,65 %. 

Para a integração numérica do sistema de equações diferenciais de equilíbrio dinâ-
mico recorreu-se ao método da sobreposição modal.  

Nas análises dinâmicas foram consideradas frequências até ao máximo de: i) 30 Hz; 
ii) 1,5 vezes a frequência do 1º modo de vibração do elemento estrutural em causa, incluin-
do no mínimo os três primeiros modos de vibração (secção 2.5.3.1). Para a ponte em estu-
do tem-se que a frequência a considerar nas análises é igual a 45 Hz, correspondente à fre-
quência do 3º modo de vibração da ponte. 

No que se refere ao HSLM, como o vão da ponte é superior a 7 m, o modelo a con-
siderar é o HSLM-A (ver Quadro 2.3). 

Para pontes isostáticas, é possível seleccionar um único comboio, designado por 
comboio crítico, para a realização das análises dinâmicas. Esta selecção foi efectuada aten-
dendo à agressividade dinâmica ( G/LA ) dos comboios A1 a A10 para a gama de 

comprimentos de onda da excitação  compreendidos entre 4,5 m e o comprimento de 

onda correspondente à velocidade máxima de projecto DSv , ou seja: 

m3323
563

35021

0

,
,

,
n
vDS

v

Na Figura 4.24 encontram-se representadas as funções de agressividade dinâmica 
para os comboios A1 a A10 considerando duas discretizações, = 0,10 m e = 1,00m, 
para o comprimento de onda de excitação. As envolventes das funções de agressividade 
para as duas discretizações referidas encontram-se ilustradas nos gráficos da Figura 4.25. 

A observação dos gráficos das Figuras 4.24 a) e 4.25 a), correspondente a 
 = 0,10 m, permite concluir que para valores de compreendidos no intervalo 

[4,5;23,3] (m) o comboio crítico é o HSLM-A3, verificando-se a máxima agressividade 
para um comprimento de onda de excitação, designado por crítico, igual a c  = 20 m. Este 
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comprimento de onda corresponde ao afastamento regular entre grupos de eixos (D) do 
comboio HSLM-A3. 

Consultando agora os gráficos das Figuras 4.24 b) e 4.25 b), obtido para  = 
1,00 m, verifica-se que o comboio crítico passaria a ser o HSLM-A7, ocorrendo a maior 
agressividade para c  = v  = 23,3 m. 

Assim, constata-se que a selecção do comboio crítico depende do comprimento de 
onda da excitação ( ) escolhido para a representação da função G/LA .

Esta observação é particularmente pertinente caso seja utilizado o Anexo E da 
EN1991-2 (2003) para a selecção do comboio crítico. Neste anexo as funções 

G/LA  são representadas adoptando  variáveis, no entanto com um valor relati-

vamente elevado ( 1,00 m) para a gama de comprimentos de onda entre os 18 e os 
27 m, em que ocorrem os maiores picos de agressividade relativos aos HSLM. Tal facto 
poderá conduzir a uma selecção errada do comboio universal crítico, e portanto a erros na 
avaliação da resposta dinâmica da ponte. 
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Figura 4.24 Agressividade dinâmica dos comboios HSLM-A para uma ponte com L = 15 m 
e 2 %, considerando duas discretizações de comprimento de onda de excitação: 

a) = 1,00 m; b)  = 0,10 m 
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Figura 4.25 Envolventes da agressividade dinâmica dos comboios HSLM-A para uma ponte 
com L = 15 m e 2 %, considerando duas discretizações de comprimento de onda de exci-

tação: a) = 1,00 m; b)  = 0,10 m  
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4.5.3 Resultados da análise dinâmica 

Na Figura 4.26 encontra-se ilustrada a sensibilidade da resposta dinâmica da ponte 
ao número de modos de vibração considerados na análise dinâmica para o comboio ICE2. 
A observação dos gráficos relativos ao deslocamento permite concluir que os resultados 
para as análises em que foi considerada apenas a contribuição do 1º modo (AD_1M) são 
coincidentes com os resultados obtidos para as análises em que se considerou a contribui-
ção dos três primeiros modos de vibração (AD_3M). No que se refere à aceleração, foram 
registadas diferenças com significado entre os resultados obtidos para as análises AD_1M 
e AD_3M. 
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Figura 4.26 Sensibilidade da resposta ao número de modos de vibração considerados na aná-
lise dinâmica 

Os resultados da análise dinâmica relativos aos valores máximos do deslocamento e 
da aceleração a meio vão, para todos os comboios considerados nas análises dinâmicas, 
encontram-se representados graficamente na Figura 4.27.  
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Figura 4.27 Valores máximos do deslocamento a meio vão do tabuleiro para os comboios 
reais considerados na análise dinâmica (AD) 
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4.5.4 Comparação dos resultados obtidos por intermédio dos Métodos DER e LIR e 

da análise dinâmica 

Na Figura 4.28 comparam-se os resultados obtidos para os comboios reais e para o 
HSLM-A3, por intermédio de uma análise dinâmica e por intermédio da aplicação dos 
métodos simplificados DER e LIR.

Refira-se que os valores máximos da aceleração e do deslocamento a meio vão, indi-
cados para o método DER, correspondem já ao máximo dos valores calculados por inter-
médio da aplicação deste e por intermédio da aplicação de um coeficiente de amplificação 
dinâmica, tal como foi referido na secção 4.3.2.3. 

A observação dos gráficos Figura 4.28 permite constatar: 

i) A existência de uma boa concordância entre os resultados obtidos por intermédio 
das diferentes metodologias, em especial para as velocidades em que ocorrem 
picos de ressonância;

ii) Em situações de ressonância, os valores máximos obtidos pelos métodos simpli-
ficados são superiores aos obtidos por intermédio da análise dinâmica, à excepção 
do deslocamento obtido pelo método DER para o comboio TALGO; 

iii) Em situações de ressonância, os valores máximos obtidos pelo método DER são 
ligeiramente superiores aos obtidos pelo método LIR;  

iv) Em situações de ressonância, as respostas em termos de acelerações obtidas atra-
vés dos métodos simplificados situam-se entre 5 a 20 % acima da resposta prove-
niente de uma análise dinâmica; 

v) Em velocidades vizinhas das velocidades de ressonância, nomeadamente para os 
comboios articulados, verifica-se uma maior tendência dos resultados obtidos 
através dos métodos simplificados não cobrirem os resultados fornecidos pela 
análise dinâmica; 

vi) O método LIR subestima consideravelmente os valores máximos da resposta em 
termos de deslocamentos a meio vão. Este facto é evidenciado no gráfico relativo 
ao comboio ICE2; 

vii) Para velocidades entre os 145 e 200 km/h os valores máximos da resposta em 
termos de acelerações a meio vão obtidos pelo método LIR afastam-se dos resul-
tados obtidos através da análise dinâmica. Tal deve-se ao facto de, ao contrário 
do método DER, os valores não terem sido corrigidos por intermédio de um coe-
ficiente de amplificação dinâmica. 



Capítulo 4 

4.56

ICE

0

0.5

1

1.5

2

145 200 255 310 365 420
Velocidade (Km/h)

D
es

lo
ca

m
e

nt
o 

(c
m

)

AD

LIR

DER

ICE

0

3

6

9

12

15

145 200 255 310 365 420
Velocidade (Km/h)

A
ce

le
ra

çã
o 

(m
/s

2 )

AD

LIR

DER

ETR

0

0.5

1

1.5

2

145 200 255 310 365 420
Velocidade (Km/h)

D
es

lo
ca

m
en

to
 (c

m
)

AD

DER

ETR

0

3

6

9

12

15

145 200 255 310 365 420

Velocidade (Km/h)

A
ce

le
ra

çã
o 

(m
/s

2 )
AD

LIR

DER

Eurostar

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

145 200 255 310 365 420
Velocidade (Km/h)

D
es

lo
ca

m
en

to
 (c

m
)

AD

DER

Eurostar

0

5

10

15

20

25

30

35

145 200 255 310 365 420
Velocidade (Km/h)

A
ce

le
ra

çã
o(

m
/s

2 )

AD

LIR

DER

Talgo

0

0.5

1

1.5

2

145 200 255 310 365 420
Velocidade (Km/h)

D
es

lo
ca

m
en

to
 (

cm
)

AD

DER

Talgo

0

3

6

9

12

15

145 200 255 310 365 420
Velocidade (Km/h)

A
ce

le
ra

çã
o 

(m
/s

2 )

AD

LIR

DER

Figura 4.28 Comparação dos valores dos deslocamentos e acelerações a meio vão para os 
comboios reais e para o HSLM-A3 obtidos através de uma análise dinâmica (AD) e dos 

métodos simplificados DER e LIR 
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Figura 4.28 (continuação) Comparação dos valores dos deslocamentos e acelerações a meio 
vão para os comboios reais e para o HSLM-A3 obtidos através de uma análise dinâmica 

(AD) e dos métodos simplificados DER e LIR
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Na Figura 4.29 são comparados os resultados em termos das envolventes dos valores 
máximos do deslocamento e da aceleração obtidas para os comboios reais.  
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Figura 4.29 Comparação das envolventes de deslocamentos e acelerações obtidas através de 
uma análise dinâmica (AD) e dos métodos simplificados DER e LIR 

Este tipo de comparação colocou em evidência a boa concordância verificada entre 
as diferentes metodologias, atenuando algumas das diferenças registadas para alguns dos 
comboios isolados 

Em termos gerais, pode ainda concluir-se que a aplicação apresentada permitiu evi-
denciar as potencialidades dos métodos simplificados na avaliação da resposta dinâmica de 
pontes situadas em vias de alta velocidade, permitindo determinar de uma forma simples, 
rápida e conservativa, os efeitos dinâmicos a que este tipo de estruturas se encontram sub-
metidas.  
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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 passagei-

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

nomeadamente as preconizadas nos eurocódigos para estruturas metálicas, e a implementa-

ção 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 pon-

te-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 rela-

ção às metodologias simplificadas, como os métodos da Decomposição da Excitação em 

Ressonância (DER) e da Linha de Influência Residual (LIR) foram descritas as suas for-

mas 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 comporta-

mento dinâmico da ponte ferroviária de Alcácer do Sal, uma ponte metálica do tipo “bows-

tring” situada na linha do Sul, sob acção de tráfego ferroviário de alta velocidade. As análi-

ses 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 segu-

rança 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. 
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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 acelera-

ção 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 reve-

lou mais adequada em termos dos estados limites relativos à segurança estrutural e à segu-

rança 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 traf-

fic actions and dynamic effects associated, to verifications related with structural security 

(dynamic amplifications and fatigue), with track safety and passengers comfort. Concern-

ing fatigue, different methodologies of analysis had been presented, namely the ones re-

ferred in eurocodes for steel structures, and the computational implementation and valida-

tion 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 pre-

sented. 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 Reso-

nance (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”, un-

der 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 rail-

way 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 possi-
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ble 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 system-

atic 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. 
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5.1

CAPÍTULO 5

ESTUDO DO COMPORTAMENTO DINÂMICO DA PONTE 

FERROVIÁRIA DE ALCÁCER DO SAL 

5.1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo é apresentado um estudo do comportamento dinâmico da ponte ferro-
viária de Alcácer do Sal, uma ponte metálica do tipo “bowstring” situada na linha do Sul 
da REFER, sob acção do tráfego ferroviário a alta velocidade. 

O estudo é efectuado com base numa modelação tridimensional da ponte em que se 
procedeu à discretização do tabuleiro por intermédio de elementos de viga 3D. 

As análises dinâmicas são precedidas de um estudo de sensibilidade da resposta da 
ponte em relação a dois métodos disponíveis para a realização das análises, o método de 
Newmark e o método da sobreposição modal, tendo em vista a selecção do método mais 
adequado para a realização dessas análises. 

As análises dinâmicas foram efectuadas para a passagem do comboio alfa pendular, 
dos comboios de alta velocidade ICE2, EUROSTAR, TGV, TALGO, THALYS, ETR-Y e 
VIRGIN e ainda dos comboios (A1 a A10) que constituem o HSLM-A. 

A resposta da ponte é avaliada do ponto de vista da segurança estrutural, comparan-
do os resultados da análise dinâmica com os obtidos por aplicação do modelo de cargas 
LM71 majorado pelo respectivo coeficiente dinâmico, da segurança da via, envolvendo a 
verificação de estados limites relacionados com a aceleração e deformação vertical do 
tabuleiro, com o levantamento dos apoios, com a deformação longitudinal e transversal do 
tabuleiro, bem como o conforto dos passageiros com base numa metodologia de análise 
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dinâmica com interacção ponte-comboio e na metodologia simplificada preconizada na 
EN1990-prAnnexA2 (2002). 

É ainda apresentada uma análise de fadiga de alguns elementos estruturais do tabu-
leiro da ponte. Esta análise é precedida de uma análise de sensibilidade do dano ao número 
de ciclos em vibração livre e à amplitude das classes do espectro de tensões. No que se 
refere ao dano, são apresentados os resultados relativos à sua avaliação através do método 
dos danos acumulados, para a passagem dos comboios reais de alta velocidade e dos com-
boios de fadiga definidos na EN1991-1 (2003). É também apresentada uma comparação 
entre os danos obtidos para um cenário hipotético de tráfego de comboios reais de alta 
velocidade e para os cenários de tráfego definidos regulamentarmente, ou seja, tráfego 
normal, pesado e ligeiro. 

5.2 DESCRICÃO DA PONTE

A ponte de Alcácer do Sal situa-se ao km 78+910,240 da Linha do Sul onde realiza a 
travessia ferroviária do Rio Sado. Na Figura 5.1 apresenta-se a localização da ponte numa 
carta militar da zona, verificando-se que esta se situa numa área agrícola a sudoeste da 
cidade de Alcácer do Sal. 

Figura 5.1 Localização geográfica da ponte de Alcácer do Sal 

O tabuleiro, que serve de suporte apenas a uma via de circulação, é formado por oito 
tramos simplesmente apoiados (14,00 + 50,04 + 49,68 + 13,41 + 3 x 50,04 + 14,00 m) 
totalizando um comprimento de 291,25 m. O 4º tramo, com 13,41 m de vão, é um tramo 
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levadiço. A ponte apresenta uma largura constante de 5,56 m, ao longo da sua extensão. Na 
Figura 5.2 apresenta-se uma vista geral da ponte de Alcácer do Sal.  

Figura 5.2 Vista geral da Ponte de Alcácer do Sal 

Cada tramo de tabuleiro é constituído por duas vigas principais semi-parabólicas em 
aço macio do tipo “Bowstring” (Figura 5.3).  

Figura 5.3 Vista do 2º tramo da ponte de Alcácer do Sal

Estes tramos são apoiados em encontros e pilares de alvenaria por intermédio de 
aparelhos de apoio de aço (fixo numa das extremidades e livre na outra) (Figura 5.4 a)). A 
ligação entre os diversos elementos estruturais é realizada por intermédio de ligações rebi-
tadas, conforme representado na Figura 5.4 b). 



Capítulo 5 

5.4

a) b)

Figura 5.4 Pormenores da ponte de Alcácer do Sal: a) aparelhos de apoio; b) ligação rebitada 

Os nós inferiores das vigas principais encontram-se unidos por carlingas, que por sua 
vez servem de apoio a duas longarinas. Estes nós, bem como os nós das longarinas, pos-
suem elementos de contraventamento segundo planos verticais e horizontais, normalmente 
dispostos em cruz (Figura 5.5 b)). As longarinas servem de suporte à via-férrea, estando 
localizadas sobre os alinhamentos verticais correspondentes aos carris (Figura 5.5 a)). 

a) b)

Figura 5.5 Vistas: a) longitudinal; b) inferior do 2º tramo da ponte 

Cada carril assenta, por intermédio de palmilhas de borracha, em travessas de madei-
ra apoiadas nos banzos superiores das longarinas. O apoio das travessas nas longarinas rea-
liza-se igualmente através de uma palmilha (Figura 5.6 a)). 

Os carris são contínuos sobre a ponte, possuindo em ambas as extremidades apare-
lhos de dilatação de via (Figura 5.6 b)). 
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a) b)

Figura 5.6 Pormenores da ponte de Alcácer do Sal: a) ligação via-tabuleiro; b) aparelho de 
dilatação da via junto a uma das extremidades da ponte 

5.3  NOTA HISTÓRICA 

A ponte ferroviária de Alcácer do Sal foi inaugurada a 1 de Junho de 1925, tendo na 
época permitido encurtar consideravelmente (52 km) a distância entre Lisboa e o Algarve 
(REFER, 1991).

O projecto original, datado de 1905, é da autoria do Eng.º Sousa Bual. A necessidade 
de aumentar a capacidade de vazão do rio obrigou em 1912 a alterações do projecto, tendo 
sido adicionados dois tramos de 50 m e transformado um dos tramos em levadiço. Estas 
alterações conduziram a um aumento considerável do custo previsto para a obra.

Por outro lado, a necessidade de introdução de novas locomotivas com 90 t, cujos 
efeitos não eram cobertos pelo Regulamento Português de 1897, então em vigor, levou a 
mais alterações ao projecto original. Além disso, a excessiva compressibilidade dos solos 
de fundação dos aterros de acesso à ponte, levaram à introdução de dois tramos marginais 
com 14 m e à criação de dois falsos encontros. 

Por sua vez, em finais de 1916, iniciaram-se os trabalhos de execução das estacas de 
madeira com o auxílio de ensecadeiras e bate-estacas manuais, tendo sido concluídos em 
Março de 1923. Em Outubro de 1923 teve início a construção dos encontros, concluídos 
três meses depois. 

A abertura do concurso para o projecto do tabuleiro, originalmente previsto para 
Agosto de 1915, apenas viria a ter lugar em 1919, devido ao abrandamento das obras de 
caminhos-de-ferro, motivado pelas repercussões económicas da 1ª Guerra Mundial. 
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Todavia, atendendo ao facto de nenhuma das propostas submetidas ter sido aprova-
da, foi elaborado um novo projecto pelo Serviço de Estudos e Construção em 1921, do 
qual resultou a actual modulação da ponte em termos de vãos. 

Em 1979, e após mais de meio século da sua entrada em funcionamento, foi necessá-
rio tomar uma decisão relativamente à substituição ou reforço da ponte devido à crescente 
restrição que colocava à circulação ferroviária, nomeadamente em termos de tráfego de 
mercadorias (carga rebocada máxima de 18 t/eixo e velocidade máxima de circulação de 
60 km/h). 

A ponte assumia nesta época um papel importante em termos da economia do país, 
já que era através dela que era realizado o transporte de mercadorias pesadas, nomeada-
mente de minério proveniente das minas de Aljustrel e Neves Corvo. 

Os estudos então efectuados permitiram concluir que a solução de reforço estrutural 
seria a mais adequada.  

Assim, em 1980 foi elaborado o projecto de reforço da ponte, de autoria do 
Eng.º Carlos Castanheira da Divisão de Pontes da REFER, por forma a possibilitar a circu-
lação de locomotivas rebocando cargas até 25 t/eixo e à velocidade máxima permitida pelo 
traçado da via. 

A solução de reforço consistiu na adição de material na grande maioria das secções, 
havendo lugar em algumas situações à substituição integral do perfil das barras. Esta solu-
ção foi especialmente vantajosa no que respeita à conservação da estética original da obra e 
à sua integração na envolvente. As obras de reforço foram iniciadas em Julho de 1988 e 
concluídas em Maio de 1990. Uma imagem da ponte durante a realização das obras de 
reforço é apresentada na Figura 5.7. 

Recentemente foi efectuado um estudo da ponte tendo em vista a avaliação do seu 
comportamento estrutural para a passagem do comboio Alfa Pendular, pelo gabinete de 
projecto GRID (Reis, 2001). 

Estes estudos envolveram uma análise dinâmica da ponte (Delgado e Calçada, 1999) 
tendo-se concluído ser bom o comportamento da ponte para a passagem deste comboio até 
à velocidade de 220 km/h, correspondente à velocidade máxima do comboio. 
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Figura 5.7 Obras de reforço estrutural da Ponte de Alcácer do Sal (adaptado de 
REFER (1991)) 

5.4 MODELAÇÃO DA PONTE 

5.4.1 Discretização da estrutura 

Na Figura 5.8 encontra-se representado um alçado e uma planta do tramo corrente da 
ponte de Alcácer do Sal com 50,04 m de vão. 
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A análise dinâmica da ponte de Alcácer do Sal foi efectuada através de um modelo 
tridimensional da ponte constituído por elementos de viga 3D. 

O modelo de um dos tramos correntes da ponte (tramo tipo 2) com 50,04 m de vão, 
encontra-se representado na Figura 5.9. Este modelo completo permitiu a discretização da 
estrutura através de 368 elementos de barra e de 169 nós. 

Figura 5.9 Modelo 3D do tramo corrente do tabuleiro da ponte de Alcácer do Sal 

A adopção de um modelo tridimensional em alternativa a um modelo plano deveu-se 
basicamente ao facto da maioria das verificações regulamentares envolverem grandezas 
físicas que deverão ser quantificadas ao nível da via. Por este motivo, foram considerados 
na modelação os elementos de suporte da via (carlingas, longarinas) por forma a que a res-
posta tenha em conta a contribuição destes elementos em termos de deformação ou vibra-
ção da estrutura. Um modelo mais complexo poderia ainda envolver a modelação da pró-
pria via (carris, palmilhas e travessas) bem como dos elementos da interface (palmilhas) 
entre as travessas e as longarinas (modelo com interacção via-estrutura). 

Com o objectivo de reduzir o tempo de cálculo das análises dinâmicas da ponte sob 
acção de tráfego ferroviário, foi ainda desenvolvido um modelo em que se procedeu apenas 
à discretização de meio tabuleiro (Figura 5.10). Tal foi possível devido à simetria da estru-
tura e do carregamento em relação ao plano vertical que contém o eixo longitudinal da 
ponte.

Assim, a estrutura foi discretizada por intermédio de 122 nós e 201 elementos de 
viga agrupados em 26 classes de acordo com as características geométricas e mecânicas 
das respectivas secções. 

Neste modelo foram introduzidas ligações ao exterior inerentes à simplificação de 
simetria. Assim, foram impedidos os deslocamentos segundo o eixo Y e as rotações em 
torno dos eixos X e Z dos nós pertencentes ao plano de simetria. 
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Figura 5.10 Modelo 3D de simetria utilizado na discretização da ponte 

Refira-se ainda que no desenvolvimento do modelo de meio tabuleiro não foram 
considerados os contraventamentos diagonais das longarinas, pelo facto de não apresenta-
rem simetria. Esta hipótese revela-se apropriada pelo facto destes elementos apresentarem 
uma contribuição desprezável para a rigidez vertical da estrutura. As massas destes ele-
mentos foram no entanto contabilizadas e adicionadas às massas dos elementos estruturais 
contíguos.

 Os nós e elementos da estrutura foram numerados de acordo com o indicado no 
alçado e na planta da Figura 5.11. Os números referentes aos nós encontram-se identifica-
dos por um círculo. 

a)

b)

Figura 5.11 Numeração dos nós e elementos da estrutura: a) alçado; b) planta 
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5.4.2 Características geométricas e mecânicas 

a) Tabuleiro 

Foram consideradas as secções transversais tipo do tabuleiro indicadas na Figu-
ra 5.12. 

O material constituinte dos elementos estruturais do tabuleiro é o aço macio, para o 
qual se admitiu um módulo de elastidade (E) igual a 200 GPa. O módulo de distorção (G)
foi calculado admitindo-se para este material um coeficiente de Poisson ( ) igual a 0,30. A 
área (A), o módulo de torção (J) e os momentos de inércia (Iy e Iz) em relação aos eixos 
principais centrais de inércia de cada uma das secções tipo do tabuleiro que se encontram 
indicadas no Quadro 5.1. A massa volúmica do aço ( ) foi tomada igual a 7850 kg/m3.

S3

S4S5
S6

S8

S9

S7

S10 S11 S12 S13 S14

a)

1

1
S25S25S24S23S22

S20S19
S17S15

S2 S1

S0

b)

S15

S18

S21 S21

c)

Figura 5.12 Designação das secções tipo do tabuleiro: a) alçado; b) planta; c) corte 1-1 
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A massa de cada elemento por metro linear deverá corresponder não só à massa da 
secção transversal ( A. ) mas também às massas adicionais ( iM ) dos elementos acessórios 

(cobrejuntas, goussets, chapas, forras, passeios, ligações, etc.). Estas massas adicionais 

foram introduzidas considerando uma massa volúmica fictícia ou equivalente ( * ) para 

cada elemento estrutural. Assim, para um determinado elemento estrutural com compri-
mento L, tem-se que, 

i
i

* MLALA (5.1)

pelo que, 

LA

M
i

i
* (5.2)

Considerou-se que a massa das ligações rebitadas corresponde a um incremento de 
2% da massa do elemento estrutural em causa. 
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Quadro 5.1 Características geométricas das secções tipo do tabuleiro 

S2 - Carlinga Extrema

S0 - Longarinas

S3 - Arco Superior

250

8
8

80
0

500

10 10

215

21511 11

11 11

80
0

10

Nota : Dimensões em mm

S5 - Secção de Junção

S6 - 1ª Diagonal

S4 - Arco Inferior

480

35
0

8

8

100

10
0

480

30
0

100

10
0

8

8

480

30
0

100

10
0

8

8

57
0

500

10 10

10

540

11
60

8 8

10

10

10

10

10

10

10

10

500
10

S7 - 2ª Diagonal

S8 - 3ª Diagonal

Secção Tipo Corte Transversal
Caracteristicas
Geométricas Secção Tipo Corte Transversal

Caracteristicas
Geométricas

10

300

11 11

80

80
0

300

11 11

S1 - Carlingas (1ª a 5ª)

A = 0,0160 m

J = 1,5270E-6 m

Iy = 1,6820E-3 m
Iz = 2,5800E-5 m

10

57
0

A = 0,0327 m

J = 7,4440E-6 m

Iy = 4,2810E-3 m
Iz = 1,2830E-4 m

A = 0,0258 m

J = 4,2310E-6 m

Iy = 3,1772E-3 m
Iz = 5,4000E-5 m

A = 0,0282 m

J = 2,5090E-6 m

Iy = 1,3313E-3 m
Iz = 1,3127E-3 m

A = 0,0248 m

J = 2,3800E-6 m

Iy = 1,0508E-3 m
Iz = 8,1810E-4 m

A = 0,0965 m

J = 1,9832E-5 m

Iy = 1,6259E-2 m
Iz = 5,1412E-3 m

A = 0,0093 m

J = 1,4700E-7 m

Iy = 4,3630E-4 m
Iz = 1,1390E-4 m

A = 0,0096 m

J = 1,9900E-7 m

Iy = 4,4970E-4 m
Iz = 1,1830E-4 m

A = 0,0100 m

J = 1,3500E-7 m

Iy = 4,6290E-4 m
Iz = 1,6980E-4 m
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Quadro 5.1 (continuação) Características geométricas das secções tipo do tabuleiro 

S18 - Contraventamento
Inferior Corrente

da Longarina 

Carlingas

S20 - Contraventamento
Superior e Diagonal

da Longarina nas Zonas
Intermédias

em Forma de Cruz

S11 - 2º Montante

S10 - 1º Montante

S9 - 4ª Diagonal

480

35
0

8

8

100

10
0

30
0

100

10

480

480

280

100

10

480

100

10

100 10

480

480

100

10

S12 - 3º Montante

S13 - 4º Montante

S14 - 5º Montante

S15 - Contraventamento
Superior da Longarina 

Junto ao Apoio

S16 - Contraventamento
Inferior da Longarina

Junto ao Apoio

S17 - Contraventamento
Superior Corrente

da Longarina 

S19 - Contraventamento
Superior e Diagonal

da Longarina junto às

S21 - Contraventamento
das Longarinas 

S22 - Contraventamento
das Vigas Principais

e
Contraventamento de

Frenagem

S23 - Contraventamento
das Vigas Principais

S24 - Contraventamento
das Vigas Principais

S25 - Contraventamento
das Vigas Principais

(1º Painél)

(2º Painél)

(3º Painél)

(4º e 5º Paineis)

Nota : Dimensões em mm

Secção Tipo Corte Transversal Caracteristicas
Geométricas Secção Tipo Corte Transversal Caracteristicas

Geométricas

A = 0,0111 m

J = 2,5000E-7 m

Iy = 5,1510E-4 m
Iz = 1,9540E-4 m

A = 0,0099 m

J = 1,2000E-7 m

Iy = 3,0135E-4 m
Iz = 1,1679E-5 m

A = 0,0152 m

J = 3,8100E-7 m

Iy = 4,1820E-4 m
Iz = 2,4776E-5 m

A = 0,0078 m

J = 1,3200E-7 m

Iy = 3,1690E-4 m
Iz = 1,1785E-5 m

A = 0,0108 m

J = 3,4400E-7 m

Iy = 3,2320E-4 m
Iz = 1,3900E-5 m

A = 0,0059 m

J = 8,7000E-8 m

Iy = 2,3290E-4 m
Iz = 6,7570E-6 m

A = 0,0031 m

J = 1,8500E-7 m

Iy = 4,3490E-6 m
Iz = 2,3440E-6 m

A = 0,0031 m

J = 1,8500E-7 m

Iy = 4,3490E-6 m
Iz = 2,3440E-6 m

A = 0,0015 m

J = 3,8000E-8 m
Iy = 1,9000E-6 m
Iz = 5,0000E-7 m

A = 0,0023 m

J = 9,9000E-8 m

Iy = 2,3410E-6 m
Iz = 1,2190E-6 m

A = 0,0019 m

J = 6,8000E-8 m

Iy = 1,6260E-6 m
Iz = 8,6700E-7 m

A = 0,0009 m

J = 1,4000E-8 m

Iy = 7,5440E-7 m
Iz = 2,1530E-7 m

A = 0,0045 m

J = 2,5300E-7 m

Iy = 8,1000E-6 m
Iz = 4,2000E-6 m

A = 0,0037 m

J = 2,5100E-7 m

Iy = 5,4000E-6 m
Iz = 2,8000E-6 m

A = 0,0024 m

J = 1,1600E-7 m

Iy = 2,8000E-6 m
Iz = 1,5000E-6 m

A = 0,0026 m

J = 1,2900E-7 m
Iy = 2,3000E-6 m
Iz = 1,2000E-6 m

A = 0,0015 m

J = 3,8000E-8 m

Iy = 1,9000E-6 m
Iz = 5,0000E-7 m
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b) Pilares

A verificação de segurança da via envolve a quantificação do deslocamento longitu-
dinal e transversal do tabuleiro sob acção de forças horizontais (ver secção 2.5.3). Estes 
deslocamentos incluem os deslocamentos horizontais devidos à deformação dos aparelhos 
de apoio, pilares e fundações. Nas análises relativas a este tipo de verificações considerou-
se simplificadamente os pilares encastrados na extremidade inferior (fundação) e livres na 
extremidade superior e com uma altura (L) da ordem dos 6 m. O módulo de elasticidade da 
pedra ( PE ) foi tomado igual a 1,5 GPa. 

No cálculo das características geométricas da secção transversal do pilar tipo não foi 
considerada a presença de materiais de preenchimento do interior da secção. A área (A) e 
os momentos de inércia (Iy e Iz) desta secção encontram-se indicados no Quadro 5.2. 

Quadro 5.2 Características geométricas da secção transversal dos pilares 

Pilares

Secção Tipo Corte Transversal Caracteristicas
Geométricas

A = 7.250 m

Iz = 26.201 m

Iy = 6.151 m

Nota : Dimensões em m

2.50

5.
75

0.50

0.
50

A rigidez longitudinal ( LK ) e transversal do pilar ( TK ) são dadas por: 

kN/m128146
3

3L
IE

K yP
L

kN/m5460003
3L
IEK zP

T
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Na direcção longitudinal, a rigidez equivalente ao conjunto pilar/apoio é igual a LK

para os apoios fixos e a zero nos aparelhos de apoio móveis. As ligações horizontais que 
impedem o movimento do tabuleiro (correspondentes aos apoios fixos) foram substituídos 
por ligações elásticas com rigidez igual a LK /2.

Na direcção transversal, a rigidez equivalente ao conjunto pilar/apoio é igual a TK ,

pois os apoios impedem o deslocamento relativo entre o tabuleiro e os pilares nesta direc-
ção. Assim, as ligações horizontais foram substituídas por ligações elásticas com rigidez 
igual a TK /2.

5.4.3 Características dinâmicas 

5.4.3.1 Frequências naturais e modos de vibração 

No Quadro 5.3 apresentam-se as frequências naturais calculadas através do modelo 
3D completo, bem como o significado físico dos modos de vibração correspondentes. 

Quadro 5.3 Frequências naturais e significado físico dos modos de vibração correspondentes 

Frequência f (Hz) Tipo de modo de vibração 

2,582 1º Flexão transversal 

5,653 1º Flexão vertical 

5,833 1º Torção 

8,199 2º Flexão transversal 

9,811 2º Torção 

11,688 2º Flexão vertical 

19,397 3º Flexão vertical 

26,249 4º Flexão vertical 

A identificação dos modos de vibração revelou-se uma tarefa complexa devido à 
existência de inúmeros modos locais com frequências próximas das frequências dos modos 
globais (por vezes com diferenças de 0,1 Hz). Estes modos locais estão associados, em 
geral, a vibrações dos elementos de contraventamento e das longarinas, justamente os que 
apresentam relações rigidez/massa mais baixas. As vibrações destes elementos aparecem 
mesmo em alguns modos de vibração globais, nomeadamente nos modos 2V, 3V e 4V 
(Figura 5.13). 
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Na Figura 5.13 podem observar-se as configurações obtidas para os primeiros oito 
modos de vibração globais do tabuleiro. 

A identificação dos modos globais foi efectuada atendendo ao chamado factor de 
participação de massa. Este factor fornece indicações acerca da percentagem de massa da 
estrutura que participa num determinado modo. Assim, no caso de modos com frequências 
muito próximas, o modo global é o que se encontra associado ao factor de participação de 
massa mais elevado. Exemplificando, foram obtidos factores de participação de massa de 
81,8 % para o 1º modo vertical e de 7,2 % para o 3º modo vertical. Os factores de partici-
pação de massa associados aos modos locais são em geral inferiores a 0,5 %. 

1º Modo Transversal (1T) – f = 2,582 Hz 

1º Modo Vertical (1V) – f = 5,653 Hz 
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1º Modo Torção (1T) – f = 5,833 Hz 

2º Modo Transversal (2T) – f = 8,199 Hz 

2º Modo Torção (2T) – f = 9,811 Hz 
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2º Modo Vertical (2V) – f = 11,688 Hz 

3º Modo Vertical (3V) – f = 19,397 Hz 

4º Modo Vertical (4V) – f = 26,249 Hz 

Figura 5.13 Representação esquemática dos modos de vibração do tabuleiro 

 No Quadro 5.4 encontram-se indicadas as frequências correspondentes aos modos 
de vibração verticais (V) obtidas para o modelo 3D completo e de metade do tabuleiro, 
bem como os valores dos erros relativos ( (%)) tomando como referência os valores 
determinados para o modelo completo. 
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Quadro 5.4 Comparação entre frequências relativas ao modelo 3D completo e ao modelo 3D de 
metade do tabuleiro 

Modo Modelo 3D 
f (Hz) 

Modelo 3D 1/2 
tabuleiro

f (Hz) 
(%)

1V 5,653 5,625 0,5 

2V 11,688 11,558 1,1 

3V 19,397 18,828 2,9 

4V 26,249 25,452 3,0 

A comparação envolve apenas os modos verticais, já que por razões inerentes à con-
dição de simetria, o modelo de metade do tabuleiro não permite obter os modos transver-
sais e de torção. A observação do quadro permite constatar a existência de diferenças sem 
significado entre as frequências obtidas pelos dois modelos. 

5.4.3.2 Amortecimento 

No caso de pontes metálicas, com vãos superiores a 20 m, o coeficiente de amorte-
cimento a adoptar nas análises dinâmicas é, de acordo com a EN1991-2, igual a 0,5 % (ver 
secção 2.2.2.3.3). 

Nas análises dinâmicas efectuadas através do Método de Newmark, as constantes c1

e c2 utilizadas na construção da matriz de amortecimento de Rayleigh (C = c1 M + c2 K), 
foram determinadas por intermédio da expressão (4.11) fixando coeficientes de amorteci-
mento ( ) iguais a 0,5 % para os 1º e 4º modos de vibração verticais. A evolução do coefi-
ciente de amortecimento em função da frequência encontra-se representada graficamente 
na Figura 5.14. 

1V
0.500

4V
0.500

2V
0.382

3V
0.424

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 5 10 15 20 25 30

Frequência (Hz)

Figura 5.14 Evolução do coeficiente de amortecimento em função da frequência 
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Nas análises dinâmicas efectuadas através do método da Sobreposição Modal, o coe-
ficiente de amortecimento foi considerado igual a 0,5 % para todos os modos incluídos na 
resposta.

5.5 ANÁLISE ESTÁTICA 

A avaliação da resposta estrutural da ponte, que será apresentada na secção 5.8, 
envolve a quantificação de determinadas grandezas e a sua comparação com determinados 
valores limites especificados regulamentarmente. Os valores destas grandezas deverão ser 
determinados para a actuação individual ou combinada de determinadas acções (permanen-
tes ou variáveis) aplicadas de forma estática à estrutura. Os resultados referentes a essas 
grandezas são apresentados na presente secção. 

5.5.1 Acções permanentes 

Relativamente às acções permanentes no Quadro 5.5 apresentam-se os valores do 
deslocamento vertical (uz) e transversal (uy) a meio vão do tabuleiro sob o eixo da viga 
principal, do deslocamento longitudinal da extremidade livre do tabuleiro (ux), da rotação 
longitudinal da extremidade fixa do tabuleiro ( y ), e da reacção vertical no apoio fixo do 

tabuleiro (Rz). A localização dos nós relativos às grandezas referidas encontra-se indicada 
na Figura 5.11. 

Quadro 5.5 Resultados relativos às acções permanentes 

Grandeza Nó Valor 

uz (cm) 51 0,87 

ux (cm) 61 0,28 

uy (cm) 51 0,00 

y  (x10-4rad) 96 8,61 

Rz (kN) 41 283,2 
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5.5.2 Acções variáveis 

5.5.2.1 Acções específicas do tráfego ferroviário 

a) Sobrecarga 

No Quadro 5.6 indicam-se os valores máximos das grandezas referidas na secção 
5.5.1 resultantes da actuação do modelo de cargas LM71 (ver secção 2.2.1.1). Os valores 
indicados não se encontram majorados pelo coeficiente dinâmico 

Quadro 5.6 Resultados para o modelo de cargas LM71 

Grandeza Nó Valor 

uz (cm) 51 3,24 

ux (cm) 61 1,08 

ux (cm) 9 0,94 

uy (cm) 51 0,00 

y  (x10-4rad) 96 45,71 

y  (x10-4rad) 9 39,71 

Rz (kN) 41 1223,3 

b) Frenagem 

No caso particular desta acção, tendo em vista avaliar a contribuição dos diversos 
tramos em termos de repartição das cargas foi desenvolvido um modelo constituído por 
uma sucessão de três tramos do tipo 2, tendo-se aplicado ao tramo intermédio forças iguais 
a 20 kN/m (Figura 5.15). 

As acções de frenagem aplicadas ao nível do topo do carril são transmitidas às lon-
garinas, dependendo a transmissão da rigidez ao corte dos diversos elementos que consti-
tuem a ligação via-tabuleiro. Não se dispondo de elementos relativos à relação carga-
deslocamento da ligação (do tipo directo) via-tabuleiro, foi adoptada a curva indicada na 
EN1991-2 para esta ligação no caso de via assente sobre balastro (ver 2.5.3.2). 

Na modelação desenvolvida os carris foram modelados por intermédio de elementos 
de viga, tendo-se estabelecido uma ligação do tipo elasto-plástico entre os nós dos carris e 
da longarina conforme atrás referido. 
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Figura 5.15 Aspecto do modelo específico para acções de frenagem 

De acordo com a EN1991-2, a resistência longitudinal máxima vale 60 kN/m, no 
caso de uma via carregada obtida para um deslocamento relativo entre a via e o tabuleiro 
(u0) de 2 mm. 

No Quadro 5.7 apresentam-se os resultados obtidos para o deslocamento longitudi-
nal das extremidades livres dos diferentes tramos do tabuleiro (ux), bem como as reacções 
longitudinais nos apoios fixos (Rx).

Quadro 5.7 Resultados para a acção de frenagem 

Tabuleiro 
Grandeza Extremo Esquerdo Intermédio Extremo Direito 

ux (cm) 0,26 0,38 0,27 

Rx (kN) 262,1 (26,3%) 419,3 (42,1%) 314,5 (31,6%) 

Esta análise simplificada permitiu concluir que cerca de 42,1 % da força de frena-
gem é absorvida pelo pilar do tramo intermédio, enquanto que os pilares dos tramos adja-
centes resistem aos restantes 57,9 % da força. Relativamente ao deslocamento longitudinal, 
o valor obtido para o tramo intermédio (0,38 cm) é bastante inferior ao que seria obtido 
caso tivesse sido considerado apenas um único tramo a resistir às acções horizontais. Neste 
último caso o valor do deslocamento seria dado por, 

cm0,78
kN/m640732

m50kN/m20
K
F

valor cerca de duas vezes superior ao obtido através do modelo simplificado. 
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Foi ainda efectuada outra simulação que consistiu no aumento de 10 vezes a rigidez 
do pilar do tabuleiro intermédio (Quadro 5.8). Tomando como referência a situação ante-
rior, verificou-se um acréscimo da força para o pilar do tramo central que passou agora a 
resistir a 75,1 % da acção total, ao contrário do que sucede com os pilares dos tramos 
extremos que viram reduzida a sua contribuição para 24,9 %. 

Quadro 5.8 Resultados para a acção de frenagem considerando o pilar do tramo intermédio 10 
vezes mais rígido 

Tabuleiro 
Grandeza Extremo Esquerdo Intermédio Extremo Direito 

ux (cm) 0,10 0,16 0,13 

Rx (kN) 100,2 (10,1%) 746,2 (75,1%) 146,6 (14,8%) 

Com esta análise simplificada procurou demonstrar-se essencialmente a importância 
que a consideração de uma modelação que atenda às características dos diversos tramos do 
tabuleiro e da via pode ter na análise da distribuição longitudinal da acção de frenagem. 

c) Lacete 

No Quadro 5.9 indicam-se os valores máximos das grandezas referidas na secção 
5.5.1 resultantes da actuação da força de lacete (secção 2.3.2). Refira-se que Ry representa a 
reacção no apoio fixo do tabuleiro segundo a direcção transversal. 

Quadro 5.9 Resultados para a força de lacete 

Grandeza Nó Valor 

uz (cm) 51 0,05 

ux (cm) 61 0,04 

uy (cm) 51 0,37 

Rz (kN) 41 -3,7 

Ry (kN) 41 -58,9 

5.5.2.2 Acção do vento 

No Quadro 5.10 indicam-se os valores do deslocamento transversal a meio vão do 
tabuleiro (uy) e os valores da reacção vertical (Rz) e transversal (Ry) no apoio fixo da 
extremidade do tabuleiro. A acção do vento foi quantificada com base nas indicações for-
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necidas na prEN1991-1-4 (2001) e RSA (1983), tendo-se constatado que a situação mais 
desfavorável ocorre quando um comboio se encontra a circular sobre a ponte. 

Quadro 5.10 Resultados para a acção do vento 

Grandeza Nó Valor 

uy (cm) 51 0,34 

Rz (kN) 41 -22,1 

Ry (kN) 41 -57,4 

5.5.2.3 Acção variação da temperatura 

A acção da temperatura foi determinada a partir das indicações fornecidas pela 
prEN1991-1-5 (2002), UIC 776-1R (1979) e RSA (1983), tendo sida admitida a possibili-
dade de actuação de um diferencial térmico segundo um plano longitudinal e transversal à 
ponte e uma variação uniforme de temperatura na direcção longitudinal. Os valores das 
grandezas obtidos para esta acção estão indicados no Quadro 5.11 e correspondem aos 
máximos para os três cenários referidos. 

Quadro 5.11 Resultados para a acção variação da temperatura 

Grandeza Nó Valor 

uz (cm) 51 0,00 

ux (cm) 61 0,02 

uy (cm) 51 0,00 

Rz (kN) 41 0,0 

5.6 ANÁLISE DINÂMICA PRELIMINAR 

5.6.1 Objectivos

Nesta secção são apresentados os resultados de um estudo de sensibilidade da res-
posta da ponte em relação a dois métodos disponíveis para a realização de análises dinâmi-
cas, o método de Newmark e o método da sobreposição modal. 

O estudo foi efectuado tomando como referência a passagem de um dos dez com-
boios que formam o HSLM, o comboio A1. Este comboio foi seleccionado por correspon-
der ao comboio crítico, ou seja, o mais agressivo dinamicamente para uma ponte com 50 m 
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de vão, coeficiente de amortecimento 0,5 % e considerando uma gama de velocidades 
entre os 140 km/h e os 420 km/h. Refira-se no entanto que esta selecção deverá ser consi-
derada como meramente indicativa, pois o conceito de agressividade dinâmica foi desen-
volvido para pontes simplesmente apoiadas com características constantes (massa e rigi-
dez) ao longo do vão, o que não é o caso do tabuleiro em estudo. 

Relativamente ao método de Newmark, analisou-se a sensibilidade da resposta em 
relação ao incremento de tempo utilizado na integração das equações de equilíbrio dinâmi-
co, tomando como grandezas de referência o deslocamento e a aceleração a meio vão da 
ponte. No caso do método da sobreposição modal analisou-se a sensibilidade da resposta 
em relação ao número de modos incluídos na resposta dinâmica, tomando como referência 
as grandezas mencionadas e ainda o esforço axial de algumas barras das vigas principais. 

O estudo envolveu ainda uma comparação dos resultados obtidos por intermédio dos 
dois métodos em termos de: precisão, tempo de cálculo e tempo de pós-processamento de 
resultados, tendo em vista a selecção do método mais adequado para a realização das análi-
ses dinâmicas que serão objecto de desenvolvimento na secção 5.7. 

Um procedimento deste tipo poder ser encontrado em Barbero (2001). 

5.6.2 Método de Newmark 

Conforme referido em 4.2.3.3.1, o método de Newmark é um método incondicio-
nalmente estável, nomeadamente quando se adoptam os parâmetros 21 /  e 41 / . A 

precisão do método depende do incremento de tempo ( t) utilizado para a integração 
numérica do sistema de equações diferenciais de equilíbrio dinâmico. 

De acordo com a EN1990-prAnnexA2, para a determinação do valor máximo da 
aceleração deverão ser tidos em conta nas análises frequências até ao máximo de 30 Hz ou 
1,5 vezes a frequência do primeiro modo de vibração do elemento estrutural a analisar, 
incluindo no mínimo os três primeiros modos de vibração (2.5.3.1). Para a ponte em estu-
do, a frequência máxima a considerar é portanto igual a 30 Hz, o que corresponde a consi-
derar nas análises o contributo dos quatro primeiros modos de vibração. 

Considerando os critérios para a selecção do incremento de tempo mencionados em 
4.2.3.3.1, tem-se que t deve ser tomado igual ao mínimo de: 

s0040
308

1
8
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t
max
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e
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ou seja t = 0,004 s. Note-se que caso fosse considerado o critério de adoptar um t da
ordem de Tn /10, obtinha-se t = 0,0033 s. 

Tendo em vista analisar a sensibilidade da resposta ao incremento de tempo, foram 
efectuadas análises dinâmicas considerando valores de t iguais a 0,0030 s, 0,0025 s, 
0,0020 s e 0,0015 s. 

No que diz respeito ao amortecimento, as constantes c1 e c2 utilizadas para a constru-
ção da matriz de amortecimento de Rayleigh foram determinadas fixando coeficientes de 
amortecimento iguais a 0,5 % para o 1º e 4º modos de vibração, tendo-se obtido: 
c1 = 0,29225 s-1 e c2 = 4,9889 x 10-5 s. 

a) Deslocamento a meio vão 

Na Figura 5.16 encontra-se representada a evolução do deslocamento a meio vão do 
tabuleiro sob o eixo da viga principal (nó 51 da Figura 5.11)) em função da velocidade. 
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t = 0.0020 s
t = 0.0015 s

Figura 5.16 Valores máximos do deslocamento vertical a meio vão em função da velocidade 
e do incremento de tempo 

A observação da figura permite concluir que os resultados obtidos para os diferentes 
incrementos de tempo são praticamente coincidentes, o que permite concluir que seria 
suficiente a consideração de um t = 0,0030 s para a avaliação precisa desta grandeza. 
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Pode-se ainda constatar a existência de um pico de ressonância para a velocidade de 
365 km/h, correspondente à excitação da estrutura com uma frequência igual à frequência 
do 1º modo de vibração vertical, ou seja: 

vres (1,1) = 18 m x 5,63 s-1 = 101,7 m/s ( 365 km/h) 

Além disso, verifica-se que para velocidades afastadas da velocidade referida 
( 365 km/h) o deslocamento é praticamente constante e igual a 1,3 cm. 

b) Aceleração a meio vão 

Na Figura 5.17 apresentam-se por sua vez os valores máximos da aceleração a meio 
vão do tabuleiro em função da velocidade de circulação.  
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Figura 5.17 Valores máximos da aceleração vertical a meio vão em função da velocidade e 
do incremento de tempo 

A observação da figura permite concluir que neste caso a precisão da solução depen-
de do incremento de tempo, tendo-se verificado que as respostas obtidas para t iguais a 
0,0020 s e 0,0015 s são praticamente coincidentes. 

Verifica-se assim que na determinação da aceleração é necessário a consideração de 
um t da ordem de Tn /20, embora para os deslocamentos tenha sido possível considerar 
um t da ordem de Tn /10.

A análise da figura permite neste caso constatar picos de ressonância para velocida-
des de 305, 365 e 405 km/h. As velocidades de 305 e 405 km/h correspondem à excitação 
da estrutura com frequências iguais a 1/3 e 1/4 da frequência associada ao 3º modo de 
vibração da estrutura, ou seja: 
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vres (3,3) = 18 m x 18,83 s-1/3 = 113,0 m/s ( 405 km/h) 

e

vres (4,3) = 18 m x 18,83 s-1/4 = 87,7 m/s ( 305 km/h) 

Verifica-se ainda que para as velocidades de ressonância, a resposta não apresenta 
uma tendência de evolução monotónica com a redução do incremento de tempo. Tal deve-
se ao facto de, à medida que se reduz o incremento de tempo, serem englobados na respos-
ta modos correspondentes a frequências mais elevadas, com contribuições positivas ou 
negativas para essa resposta. 

Refira-se ainda que os valores máximos da aceleração indicados foram obtidos a par-
tir das séries de aceleração filtradas através de um filtro digital do tipo passa-baixo de 
Chebyshev (Tipo II), de ordem 20, com uma frequência de corte igual a 30 Hz e uma ate-
nuação na banda de passagem de 40 dB (Figura 5.18). 
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Figura 5.18 Função de resposta em frequência do filtro aplicado 

Conforme é possível observar na Figura 5.18, apesar da frequência de corte ser igual 
a 30 Hz, a atenuação só é totalmente introduzida para frequências superiores a cerca de 
30,5 Hz. A atenuação é introduzida gradualmente entre os 29,0 e os 30,5 Hz, verificando-
se que para a frequência de corte a atenuação é da ordem dos 70 %. 

É importante ainda referir a sensibilidade da resposta obtida com base nos registos 
filtrados em relação às características do filtro aplicado. No presente caso, tal facto assu-
miu pouca importância, uma vez que a estrutura não apresenta frequências no intervalo 
[29,5;30,5] Hz, justamente onde os erros poderiam ser mais significativos. 
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A comparação dos valores máximos da aceleração a meio vão obtidos com base nos 
registos filtrados e não filtrados, para um incremento de tempo igual a 0,0020 s, é efectua-
da com auxílio do gráfico da Figura 5.19. 

Conforme se constata na figura, após a filtragem o registo apresenta visíveis três 
picos de ressonância para as velocidades de 305, 365 e 405 km/h, ao contrário do que 
sucede no registo não filtrado onde existem diversos extremos relativos para velocidades 
não directamente relacionadas com fenómenos de ressonância. 
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Figura 5.19 Comparação dos valores máximos da aceleração a meio vão obtidos com base 
nos registos filtrados e não filtrados

A necessidade de aplicação de um filtro digital passa baixo deveu-se à presença de 
ruído numérico, manifestado pela ocorrência de elevadas frequências nos registos de acele-
rações, conforme é possível observar no registo correspondente à passagem do HSLM-A1 
a 205 km/h considerando t = 0,0020 s (Figura 5.20). 
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HSLM-A1 v = 205km/h
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Figura 5.20 Registos temporais da aceleração a meio vão filtrado e não filtrado, para dois 
intervalos de tempo: a) [0-8] s; b) [6-7] s 

Na Figura 5.21 apresentam-se estimativas da densidade espectral de potência obtidas 
para os registos de aceleração filtrados e não filtrados, que permitem verificar a eliminação 
das ordenadas espectrais associadas a frequências superiores a 30 Hz após aplicação do 
filtro. 
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Figura 5.21 Função de resposta em frequência: a) sinal não filtrado; b) sinal filtrado 

5.6.3 Método da sobreposição modal 

Conforme referido na secção anterior, a frequência máxima a considerar nas análises 
dinâmicas é igual a 30 Hz. Tal equivale a considerar nas análises dinâmicas realizadas por 
este método, as contribuições dos quatro primeiros modos de vibração verticais da estrutu-
ra. O amortecimento foi considerado neste caso igual a 0,5 % para todos os modos. O 
incremento de tempo nas integrações numéricas foi tomado igual a 0,0020 s. 

a) Deslocamento a meio vão 

Na Figura 5.22 apresentam-se os valores máximos do deslocamento a meio vão do 
tabuleiro para as análises em que se considerou o contributo de 1, 3, 4 e 7 modos de vibra-
ção verticais da estrutura.
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Figura 5.22 Valores máximos do deslocamento vertical a meio vão em função da velocidade 
e do número de modos de vibração incluídos na análise dinâmica  
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A observação da figura permite concluir que as respostas são praticamente coinci-
dentes, o que permite afirmar que a resposta é praticamente dominada pelo contributo do 
primeiro modo de vibração vertical. 

b) Aceleração a meio vão 

Na Figura 5.23 apresentam-se os valores máximos da aceleração vertical a meio vão 
do tabuleiro.
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Figura 5.23 Valores máximos da aceleração vertical a meio vão em função da velocidade e 
do número de modos incluídos na análise dinâmica 

A observação da figura permite constatar uma forte dependência da resposta em 
relação ao número de modos considerados na análise, verificando-se uma tendência para o 
aumento da resposta com o número de modos. 

Verifica-se ainda que, como era de esperar, para as análises em que apenas foi con-
siderado o contributo do 1º modo de vibração vertical, não foi possível identificar os picos 
de ressonância correspondentes à excitação da estrutura com frequências iguais a 1/3 e 1/4 
da frequência correspondente ao terceiro modo de vibração vertical. 

Pode ainda observar-se que a inclusão de 7 modos sobrestima a resposta em termos 
de acelerações, pelo que devem ser apenas considerados nas análises os modos abaixo da 
frequência limite de 30 Hz, o que é equivalente a filtrar acima de 30 Hz para as análises 
efectuadas pelo método de Newmark. 
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Verifica-se portanto que os valores máximos da aceleração são dependentes da fre-
quência máxima a considerar nas análises que forem estabelecidas na EN1990-
prAnnexA2.

Conforme referido em 4.2.3.3.2, o método da sobreposição modal permite efectuar o 
desacoplamento das equações diferenciais, possibilitando que as respostas correspondentes 
a cada um dos modos de vibração sejam obtidas independentemente das restantes, sendo 
posteriormente combinadas de forma a obter-se a resposta total. Sendo a integração numé-
rica de cada uma das equações de 1 grau de liberdade efectuada recorrendo ao método de 
Newmark, poderiam surgir na resposta em acelerações contribuições espúrias de frequên-
cias elevadas sob a forma de ruído numérico. A observação da Figura 5.24 permite verifi-
car que o ruído na resposta é praticamente desprezável, pois as curvas referentes às acele-
rações máximas obtidas a partir dos registos filtrados e não filtrados, considerando o con-
tributo de 4 modos de vibração, são praticamente coincidentes. Por conseguinte, a aplica-
ção de um filtro digital não se torna necessária no método da sobreposição modal, caso 
sejam consideradas apenas contribuições de modos com frequências abaixo dos 30 Hz. 
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Figura 5.24 Comparação entre os valores máximos da aceleração vertical obtidos a partir de 
registos filtrados e não filtrados  

Na Figura 5.25 encontram-se representados os valores máximos da aceleração verti-
cal obtidos a partir de registos resultantes de análises dinâmicas com contributo dos 4 pri-
meiros modos de vibração e de registos filtrados de análises dinâmicas com contributo dos 
7 primeiros modos de vibração, verificando-se serem praticamente idênticos os valores 
obtidos por ambas as vias. Este resultado aponta para a validade do procedimento de apli-
cação de filtros digitais do tipo passa-baixo, com uma frequência de corte igual neste caso 
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a 30 Hz, aos registos de acelerações de análises dinâmicas incluindo modos com frequên-
cias superiores a 30 Hz, para obtenção dos valores máximos de aceleração de acordo com a 
EN1990-prAnnexA2.
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Figura 5.25 Comparação entre os valores máximos da aceleração vertical obtidos a partir de 
registos de análises para 4 modos e registos filtrados de análises para 7 modos  

Um último aspecto a ser analisado diz respeito ao incremento de tempo utilizado na 
integração numérica das equações diferenciais de equilíbrio dinâmico desligadas. 

Na Figura 5.26 encontram-se representadas as curvas referentes à integração das 
equações correspondentes aos 4 primeiros modos para incrementos de tempo iguais a 
0,0015 s e 0,0020 s.

A observação da figura permite constatar que as curvas são praticamente coinciden-
tes para todas as velocidades analisadas. Para o pico de ressonância da resposta à velocida-
de de 305 km/h obteve-se um erro relativo de apenas 3,8 % tomando como referência a 
resposta obtida para t = 0,0020 s. Verifica-se assim, que a consideração de um 

t = 0,0020 s permite a obtenção de uma resposta dinâmica com suficiente precisão. 
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Figura 5.26 Sensibilidade da resposta em termos dos valores máximos de aceleração vertical 
a meio vão ao incremento de tempo t utilizado nas análises dinâmicas 

c) Esforços axiais 

Na Figura 5.27 apresentam-se os valores máximos do esforço axial na barra 10 (cor-
da superior do arco), barra 14 (corda inferior do arco), barra 7 (montante junto ao apoio) e 
barra 15 (diagonal) e para análises em que se considerou o contributo de 4, 7, 9 e 11 modos 
de vibração. 
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Barra 14 - Corda inferior
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Barra 7 - montante
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Barra 15 - diagonal
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Figura 5.27 Valores máximos do esforço axial nas barras 10, 14, 7 e 15 em função da velo-
cidade e do número de modos de vibração incluídos na análise dinâmica 

A observação dos gráficos relativos ao esforço axial nas barras 10 e 14 permite cons-
tatar que as curvas obtidas são praticamente coincidentes, o que permite afirmar que a con-
sideração dos contributos dos 4 primeiros modos é suficiente para a caracterização da res-
posta dinâmica relativa a estas grandezas. 
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Já no que se refere ao esforço axial nas barras 7 e 15, verifica-se que a consideração 
do contributo dos 4 primeiros modos de vibração é manifestamente insuficiente para carac-
terizar a resposta dinâmica, sendo necessária a inclusão de um número superior de modos, 
neste caso de nove. 

5.6.4 Comparação dos resultados obtidos pelos métodos de Newmark e da sobreposi-

ção modal 

Na Figura 5.28 são comparados os valores máximos do deslocamento a meio vão 
obtidos através dos métodos de Newmark e da sobreposição modal. A observação da figura 
permite constatar a existência de uma concordância perfeita entre os resultados obtidos por 
intermédio dos dois métodos. 
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Figura 5.28 Comparação dos valores máximos do deslocamento a meio vão obtidos através 
dos métodos de Newmark e da sobreposição modal 

A comparação dos valores máximos da aceleração a meio vão é apresentada por sua 
vez na Figura 5.29. Neste caso, é possível observar a existência de uma diferença significa-
tiva para as velocidades de 305 e 405 km/h correspondentes à excitação da estrutura com 
frequências iguais a 1/3 e 1/4 da frequência correspondente ao 3º modo de vibração verti-
cal.

Tal poderá ser justificado em parte pelo facto dos parâmetros c1 e c2 considerados na 
construção da matriz de amortecimento de Rayleigh, terem sido determinados consideran-
do factores de amortecimento iguais a 0,5 % para os 1º e 4º modos de vibração, resultando 
assim para o 3º modo um coeficiente de amortecimento igual a 0,42 % (ver Figura 5.14). 
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Repetindo as análises para estas duas velocidades, mas considerando agora os parâ-
metros c1 e c2 obtidos fixando factores de amortecimento iguais a 0,5 % para os 1º e 3º 
modos de vibração, obtiveram-se os valores máximos de aceleração representados por  na 
Figura 5.29. 

Destas análises resultaram valores máximos da aceleração inferiores, verificando-se 
desta forma uma redução das diferenças registadas entre os dois métodos de análise. 
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Figura 5.29 Comparação dos valores máximos da aceleração a meio vão obtidos através dos 
métodos de Newmark e da sobreposição modal 

5.6.5 Conclusões acerca do método a adoptar para a realização das análises dinâmi-

cas

Os resultados da análise dinâmica preliminar permitiram apontar o método da sobre-
posição modal, considerando o contributo dos quatro primeiros modos de vibração e um 
incremento de tempo igual a 0,0020 s, como o método mais adequado para a realização das 
análises dinâmicas. No caso particular da determinação de esforços axiais é necessária a 
contribuição de nove modos de vibração. 

As principais razões para a selecção deste método prendem-se com: 

i) Menor tempo de cálculo. Refira-se a este propósito que, por exemplo, o tempo de 
cálculo dispendido na resolução do problema dinâmico da passagem do 
HSLM-A1 sobre a ponte de Alcácer do Sal foi de cerca de 5 minutos para o 
método de Newmark, e de 2,5 minutos (metade do tempo) para o método da 
sobreposição modal; 
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ii) Não necessidade de aplicação de filtros digitais do tipo passa-baixo aos registos 
de acelerações, reduzindo desta forma o tempo de pós-processamento de resulta-
dos;

iii) Possibilidade de consideração de coeficientes de amortecimento idênticos para 
todos os modos incluídos nas análises. 

5.7 ANÁLISE DINÂMICA 

5.7.1 Justificação da necessidade de realização de uma análise dinâmica 

A necessidade de realização de uma análise dinâmica da ponte para a avaliação dos 
efeitos dinâmicos pode ser averiguada recorrendo-se ao fluxograma apresentado na 
EN1991-2 (ver secção 2.2.2.2). 

Na Figura 5.30 encontra-se representado a sombreado o trajecto que conduziu à 
necessidade de realização de uma análise dinâmica, e que é justificado atendendo a que: 

i) A velocidade máxima no local da ponte foi suposta igual a 350 km/h, logo supe-
rior a 200 km/h; 

ii) Apesar dos tramos de tabuleiro serem simplesmente apoiados, a estrutura não é 
simples, pois as suas características em termos de rigidez e massa não são cons-
tantes ao longo do vão. O comportamento é neste caso mais comparável ao de 
uma viga de inércia variável. 

No que se refere à classificação deste tipo de estrutura como complexa, refira-se os 
resultados apresentados por Braga (2003) que apontam para contribuições importantes para 
a resposta dinâmica de modos de vibração para além do primeiro. 
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Figura 5.30 Aplicação do fluxograma para a determinação da necessidade de realização de 
uma análise dinâmica da ponte (adaptado de EN1991-2 (2003)) 
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5.7.2 Cenários de análise 

As análises dinâmicas foram efectuadas para a passagem: i) do comboio alfa pendu-
lar; ii) dos comboios de alta velocidade ICE2, EUROSTAR, TGV, TALGO, THALYS, 
ETR-Y, e VIRGIN; iii) dos dez comboios (A1 a A10) que constituem o HSLM-A. Foram 
consideradas velocidades no intervalo 145 km/h ( 40 m/s) a 420 km/h (1,2 x 350 km/h), à 
excepção do comboio Alfa pendular para o qual se considerou o limite superior de veloci-
dade igual a 265 km/h (1,2 x 220 km/h). 

Conforme referido na secção anterior, o método seleccionado para a realização das 
análises foi o método da sobreposição modal, tendo-se considerado os contributos dos qua-
tro primeiros modos de vibração verticais, para a avaliação da resposta em termos de des-
locamentos e acelerações, e dos nove primeiros modos para a avaliação dos esforços 
axiais. O incremento de tempo t foi tomado igual a 0,0020 s. 

Na Figura 5.31 encontram-se representados os nós e elementos da estrutura que ser-
viram de base ao controlo da resposta dinâmica. As variáveis de controlo da resposta foram 
o deslocamento e aceleração verticais a 1/2 e a 1/3 vão sob o eixo da viga principal (nó 51 
e nó 48 respectivamente), o deslocamento e aceleração verticais a 1/3 vão na longarina (nó 
87), e os esforços axiais em algumas barras da viga principal (barras 7, 10, 14 e 15). 

Figura 5.31 Nós e elementos da estrutura utilizados para controlo da resposta dinâmica 

5.7.3 Resultados

Na Figura 5.32 encontram-se representadas os registos relativos à evolução do des-
locamento vertical estático nos nós 48, 51 e 87, e do esforço axial estático nas barras 7, 10, 
14 e 15 associados à passagem dos comboios ICE2, TGV, TALGO, e Alfa pendular, em 
função do espaço percorrido. 
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Figura 5.32 Registos dos deslocamentos verticais estáticos nos nós 48, 51 e 87, e dos esfor-
ços axiais estáticos nas barras 7, 10, 14 e 15, para a passagem dos comboios ICE2, TGV, 

TALGO e Alfa pendular, em função do espaço  
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A escolha dos comboios ICE2, TGV e TALGO prende-se com o facto de serem 
representativos dos três tipos de comboios de alta velocidade: i) convencionais – ICE2; 
ii) articulados – TGV; iii) regulares – TALGO (ver secção 2.2.2.3.1). 

A observação dos gráficos permite constatar que no caso do comboio ICE2, os maio-
res valores são atingidos para a passagem da primeira e última locomotivas, com cargas 
por eixo de 195 kN, correspondendo os picos intermédios à passagem dos grupos de quatro 
eixos formados pelos dois eixos traseiros de uma dada carruagem e pelos dois eixos dian-
teiros da carruagem seguinte. 

No caso dos comboios TGV e TALGO, com cargas por eixo idênticas de 170 kN, os 
maiores valores ocorrem para a passagem do grupo de oito eixos correspondentes às loco-
motivas intermédias, com distâncias entre eixos significativamente menores. Verificam-se 
igualmente picos de resposta para a passagem das locomotivas extremas, com valores 
iguais a cerca de 95 % para o comboio TGV e 80 % para o comboio TALGO, tomando 
como referência o deslocamento vertical a meio vão (nó 51) para as locomotivas intermé-
dias.

Para o comboio Alfa pendular, verifica-se que a resposta em termos de picos é rela-
tivamente uniforme no que se refere ao deslocamento vertical a meio vão e aos esforços 
nas barras das cordas superior e inferior. Tal como para os restantes comboios, os registos 
relativos aos esforços axiais no elemento da diagonal e no montante junto ao apoio deno-
tam maior sensibilidade à passagem dos sucessivos eixos do comboio. 

Os valores máximos (em módulo) das grandezas referidas para todos os comboios 
encontram-se indicados no Quadro 5.12. 

Quadro 5.12 Valores máximos dos deslocamentos e esforços axiais estáticos para os comboios 
TGV, Talgo, alfa pendular e ICE 

Grandezas 

u (cm) N (kN) Comboios 

Nó 51 Nó 48 Nó 87 Barra 10 Barra 14 Barra 15 Barra 7 
ICE2 1,06 0,99 1,06 587,9 399,6 132,6 122,3 
TGV 1,15 1,13 1,21 601,0 416,1 102,4 122,3 

TALGO 1,26 1,14 1,20 661,4 433,5 120,0 110,2 
Alfa pendular 0,81 0,83 0,88 412,1 294,4 75,5 88,2 
EUROSTAR 1,10 1,01 1,09 596,9 402,3 118,1 123,6 

THALYS 1,15 1,13 1,21 601,1 416,7 116,9 122,3 
ETR-Y 1,03 0,97 1,04 571,7 389,5 135,5 117,3 
VIRGIN 1,11 1,10 1,18 570,5 397,9 99,9 112,6 

HSLM-A1 1,19 1,03 1,10 640,6 423,9 118,7 133,5 
HSLM-A2 1,41 1,22 1,30 759,4 502,5 139,8 153,0 
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Grandezas 

u (cm) N (kN) Comboios 

Nó 51 Nó 48 Nó 87 Barra 10 Barra 14 Barra 15 Barra 7 
HSLM-A3 1,36 1,23 1,32 735,3 486,9 143,3 140,4 
HSLM-A4 1,28 1,12 1,20 691,9 461,8 132,7 148,3 
HSLM-A5 1,10 0,98 1,05 597,5 402,9 118,7 135,2 
HSLM-A6 1,17 1,04 1,12 637,8 430,0 125,7 146,3 
HSLM-A7 1,17 1,13 1,23 649,5 451,4 144,1 149,6 
HSLM-A8 1,17 1,06 1,14 648,7 436,7 132,8 147,9 
HSLM-A9 1,29 1,25 1,36 717,9 498,9 171,1 165,6 
HSLM-A10 1,29 1,25 1,36 717,9 498,9 153,1 165,8 

Na Figura 5.33 apresentam-se registos relativos à evolução temporal do deslocamen-
to e da aceleração vertical do nó 51 para a passagem dos comboios ICE2, TGV, TALGO e 
Alfa pendular. A evolução temporal do esforço axial nas barras 10, 14, 7 e 15 encontra-se 
por sua vez representado na Figura 5.34. 

As curvas apresentadas a vermelho correspondem a velocidades para as quais ocor-
reu a ressonância da estrutura, enquanto que as curvas representadas a azul correspondem a 
velocidades para as quais não se manifestou esse fenómeno. 

Para as velocidades de ressonância verifica-se um crescimento da resposta devido à 
passagem dos grupos de eixos regularmente espaçados associados às carruagens. Este 
fenómeno é particularmente evidente para os comboios TGV e TALGO. Em termos de 
deslocamento vertical a meio vão, registaram-se valores de pico iguais a 2,65 cm, para o 
TGV, e 2,05 cm para o TALGO, o que traduz factores de amplificação dinâmica iguais a 
2,30 e 1,65, respectivamente. Refira-se ainda a propósito destes dois comboios, que o cres-
cimento regular da resposta com a passagem dos sucessivos grupos de eixos é perturbada 
pela passagem das locomotivas intermédias, o que é particularmente visível nos registos 
relativos ao deslocamento vertical a meio vão (nó 51) e ao esforço axial nas barras da cor-
da superior (barra 10) e inferior (barra 14). 

Para o comboio ICE2 verifica-se que o crescimento da resposta em situação de res-
sonância com a passagem das carruagens é pouco acentuado. Tal deve-se ao facto das car-
gas por eixo serem significativamente inferiores às cargas por eixo das locomotivas 
(112 kN contra 195 kN) e pelo facto da resposta em regime forçado associado à passagem 
das carruagens vir sobreposta à resposta em vibração livre resultante da passagem da pri-
meira locomotiva. Verifica-se ainda que a resposta máxima ocorre para a passagem da 
segunda locomotiva, atingindo-se um factor de amplificação em termos de deslocamento 
vertical a meio vão igual a 1,36. Para a velocidade em que não ocorre ressonância, o regis-



Capítulo 5 

5.46

to temporal apresenta aparência idêntica ao registo estático, nomeadamente no que se refe-
re aos instantes em que ocorrem picos da resposta. 

Finalmente refira-se que para o comboio Alfa pendular o crescimento da resposta é 
muito pouco acentuado, o que se deve principalmente ao facto do comprimento do com-
boio, igual a 151,2 m, ser muito inferior ao dos comboios ICE2, TGV e TALGO, com 
comprimentos iguais a 350,5 m, 468,1 m e 356,1 m, respectivamente. 
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Figura 5.33 Registos relativos à evolução temporal do deslocamento e da aceleração no nó 
51 para a passagem dos comboios ICE2, TGV, TALGO e Alfa pendular 
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ICE2 - Esforço Axial na Barra 10 

-1000

-500

0

500

1000

1500

0 2 4 6 8
Tempo (s)

E
sf

or
ço

 A
xi

al
 (k

N
)

v=265 km/h
v=355 km/h

ICE2 - Esforço Axial na Barra 14 

-1500

-1000

-500

0

500

1000

0 2 4 6 8

Tempo (s)

E
sf

or
ço

 A
xi

al
 (k

N
)

v=265 km/h
v=355 km/h

TGV - Esforço Axial na Barra 10 

-1000

-500

0

500

1000

1500

0 2 4 6 8

Tempo (s)

E
sf

or
ço

 A
xi

al
 (k

N
)

v=255 km/h
v=375 km/h

TGV - Esforço Axial na Barra 14 

-1500

-1000

-500

0

500

1000

0 2 4 6 8
Tempo (s)

E
sf

or
ço

 A
xi

al
 (k

N
)

v=265 km/h
v=375 km/h

TALGO - Esforço Axial na Barra 10 

-1000

-500

0

500

1000

1500

0 2 4 6 8

Tempo (s)

Es
fo

rç
o 

Ax
ia

l (
kN

)

v=265 km/h
v=355 km/h

TALGO - Esforço Axial na Barra 14 

-1500

-1000

-500

0

500

1000

0 2 4 6 8
Tempo (s)

E
sf

or
ço

 A
xi

al
 (k

N
)

v=265 km/h
v=355 km/h

Alfa-Pendular - Esforço Axial na Barra 10 

-1000

-500

0

500

1000

1500

0 1 2 3 4 5

Tempo (s)

E
sf

or
ço

 A
xi

al
 (k

N
)

v=175 km/h
v=225 km/h

Alfa-Pendular - Esforço Axial na Barra 14 

-1500

-1000

-500

0

500

1000

0 1 2 3 4 5

Tempo (s)

E
sf

or
ço

 A
xi

al
 (k

N
)

v=175 km/h
v=225 km/h

Figura 5.34 Registos relativos à evolução temporal do esforço axial nas barras 10, 14, 7 e15 
para a passagem dos comboios ICE2, TGV, TALGO e Alfa pendular 
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Figura 5.34 (continuação) Registos relativos à evolução temporal do esforço axial nas barras 
10, 14, 7 e15 para a passagem dos comboios ICE2, TGV, TALGO e Alfa pendular 
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Nas figuras seguintes apresentam-se os valores máximos do deslocamento vertical 
dos nós 48, 51 e 87 para a passagem dos comboios reais (Figura 5.35) e para a passagem 
dos comboios A1 a A10 do HSLM (Figura 5.36), em função da velocidade. A aceleração 
vertical máxima nos nós 48, 51 e 87 para a passagem dos comboios reais e dos comboios 
A1 a A10 do HSLM encontram-se ilustradas nas figuras 5.37 e 5.38. 

A observação das Figuras 5.35 e 5.36 permite constatar que apenas o 1º modo de 
vibração da estrutura parece contribuir para a resposta em termos de deslocamentos, aten-
dendo à presença de picos de ressonância apenas para este modo. Os valores máximos do 
deslocamento vertical a meio vão foram atingidos para o comboio A1 (3,35 cm) e para o 
comboio TGV (2,65 cm), respectivamente para os HSLM e comboios reais. 

Através das Figuras 5.37 e 5.38 é possível verificar que os valores máximos da ace-
leração vertical a meio vão foram atingidos para o comboio A1 (cerca de 30 m/s2) para os 
HSLM, e para o comboio TGV (cerca de 20 m/s2) para os comboios reais. São bem visí-
veis os picos de ressonância relativos ao 1º modo de vibração vertical da estrutura induzi-
dos pelos comboios TALGO (265 km/h), e pelos comboios articulados EUROSTAR, 
THALYS e TGV, todos à velocidade de 375 km/h. Os comboios convencionais, como o 
VIRGIN, ICE2 e ETR-Y não são muito agressivos para a ponte, visto possuírem um espa-
çamento entre eixos elevado (por volta dos 25 m), levando a que os picos de ressonância 
relativos ao 1º modo da estrutura apareçam fora da gama de velocidades analisadas, ou 
seja, acima dos 420 km/h. 

Os registos de acelerações referentes ao nó 48, localizado a 1/3 vão, levaram ao apa-
recimento de novos picos de ressonância associados a modos da estrutura sem participação 
para a resposta a meio vão, ou seja, o 2º e 4º modos, para além da manutenção dos picos de 
ressonância visíveis a meio vão. Saliente-se o aparecimento de um pico referente ao com-
boio HSLM-A10 aos 225 km/h com um valor de aceleração igual a cerca de 37 m/s2.
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Comboios Reais - Deslocamento Vertical do Nó 48
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Comboios Reais - Deslocamento Vertical do Nó 51
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Comboios Reais - Deslocamento Vertical do Nó 87

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

140 180 220 260 300 340 380 420
Velocidade (km/h)

D
es

lo
ca

m
en

to
 (c

m
)

VIRGIN
Alfa-Pendular
TALGO
TGV
EUROSTAR
THALYS
ICE2
ETR-Y

Figura 5.35 Valores máximos do deslocamento vertical dos nós 48, 51 e 87 para a passagem 
dos comboios reais, em função da velocidade  
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HSLM - Deslocamento Vertical do Nó 48
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HSLM - Deslocamento Vertical do Nó 87
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Figura 5.36 Valores máximos do deslocamento vertical dos nós 48, 51 e 87 para a passagem 
dos comboios A1 a A10 do HSLM, em função da velocidade  
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Comboios Reais - Aceleração Vertical no Nó 48
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Comboios Reais - Aceleração Vertical no Nó 51
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Comboios Reais - Aceleração Vertical no Nó 87
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Figura 5.37 Valores máximos da aceleração vertical dos nós 48, 51 e 87 para a passagem dos 
comboios reais, em função da velocidade  
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HSLM - Aceleração Vertical no Nó 48 
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HSLM - Aceleração Vertical no Nó 51
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HSLM - Aceleração Vertical no Nó 87
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Figura 5.38 Valores máximos da aceleração vertical dos nós 48, 51 e 87 para a passagem dos 
comboios A1 a A10 do HSLM, em função da velocidade  
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No Quadro 5.13 são apresentadas as velocidades de ressonância relativas aos HSLM 
e comboios reais em correspondência com os modos da estrutura para o nó 48.  

Quadro 5.13 Velocidades críticas referentes aos comboios reais e HSLM identificadas nos registos 
de acelerações do nó 48 em função da velocidade  

Comboios reais D Modo j i Velocidade (km/h)

EUROSTAR 18,7 1V 1 378,7
1V 1 378,7
2V 2 389,1
1V 1 378,7
2V 2 389,1

TALGO 13,1 1V 1 266,1
ICE2 26,4 2V 3 366,1

1V 3 161,3
2V 3 331,5

TGV

THALYS

VIRGIN

18,7

18,7

23,9

HSLM D Modo j i Velocidade (km/h)

1V 2 182,3
2V 2 374,5

A2 19 1V 1 384,8
1V 2 202,5
3V 5 271,1
4V 5 366,5
1V 2 222,8
2V 5 183,1
4V 4 372,8
1V 2 243,0
3V 4 406,7

A8 25 1V 2 253,1
1V 2 263,3
1V 3 175,5
1V 2 273,4
1V 3 182,3
2V 2 374,5
2V 5 224,7

A9 26

A10 27

A5 22

A7 24

A1 18

A3 20

A visualização do quadro permite verificar uma perfeita concordância entre os valo-
res das velocidades críticas indicados e as ilustradas nos gráficos das figuras 5.37 e 5.38. 
Saliente-se, no entanto, que as pequenas diferenças encontradas relacionam-se com o facto 
de terem sido utilizados incrementos de velocidade de 10 km/h, o que na vizinhança de 
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uma ressonância poderá ser demasiado para a correcta identificação dos picos de ressonân-
cia.

Em relação às acelerações máximas registadas ao nível das longarinas (nó 87), veri-
ficam-se ligeiros acréscimos comparativamente ao ponto correspondente da viga principal 
(nó 48), tendo sido registados aumentos da ordem dos 5-10 % nos picos de ressonância. 

Nas figuras 5.39 e 5.40 apresentam-se os valores máximos do esforço axial nas bar-
ras 10 e 14 para a passagem dos comboios reais e dos comboios A1 a A10 do HSLM, em 
função da velocidade. 

A observação das figuras permite identificar que os valores máximos do esforço 
axial nas barras 10 e 14 foram atingidos para o comboio A1, para os HSLM, e para o com-
boio TGV, para os comboios reais. Na barra 10 registaram-se esforços axiais de 1745 kN 
para o HSLM-A1 e de 1390 kN para o comboio TGV. Na barra 14 foram obtidos 1235 kN 
para o HSLM-A1 e de 1005 kN para o comboio TGV. 
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Figura 5.39 Valores máximos do esforço axial nas barras 10 e 14 para a passagem dos com-
boios reais, em função da velocidade 
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HSLM - Esforço Axial na Barra 10
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Figura 5.40 Valores máximos do esforço axial nas barras 10 e 14 para a passagem dos com-
boios A1 a A10 do HSLM, em função da velocidade 

Nas figuras 5.41 a 5.43 são apresentadas as envolventes do deslocamento e acelera-
ção verticais nos nós 48, 51 e 87, e do esforço axial nas barras 10 e 14, para a passagem 
dos comboios reais e dos comboios A1 a A10 do HSLM, em função da velocidade. 

A observação das figuras permite concluir que a envolvente referente ao HSLM 
cobre praticamente sempre os efeitos da envolvente relativa aos comboios reais para os nós 
e barras das vigas principais.

Em termos gerais, a envolvente dos HSLM encontra-se próxima da envolvente dos 
comboios reais, à excepção dos registos de acelerações dos nós 48 e 87 para velocidades 
entre os 145 e os 265 km/h, onde se registaram diferenças consideráveis. Este facto pode 
ser justificado por não existirem comboios reais com distâncias entre eixos capazes de 
excitarem a estrutura nessas frequências, visto o HSLM-A10 que é o comboio condicio-
nante da envolvente dos HSLM nessa gama de velocidades, ter 27 m de distância regular 
entre eixos, valor superior ao de qualquer comboio real analisado. O comboio ICE2, apesar 
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de possuir uma distância entre eixos de 26,4 m, apresenta cargas por eixo de 112 kN, valor 
muito inferior aos 210 kN do comboio HSLM-A10. 

Nó 48 - Envolventes do Deslocamento Vertical
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Nó 87 - Envolventes do Deslocamento Vertical
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Figura 5.41 Envolventes do deslocamento vertical dos nós 48, 51 e 87 para a passagem dos 
comboios reais e dos comboios A1 a A10 do HSLM, em função da velocidade  
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Nó 48 - Envolventes da Aceleração Vertical
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Nó 87 - Envolventes da Aceleração Vertical
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Figura 5.42 Envolventes da aceleração vertical dos nós 48, 51 e 87 para a passagem dos 
comboios reais e dos comboios A1 a A10 do HSLM, em função da velocidade  
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Barra 10 - Envolvente do Esforço Axial
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Barra 14 - Envolvente do Esforço Axial
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Figura 5.43 Envolventes do esforço axial nas barras 10 e 14 para a passagem dos comboios 
reais e dos comboios A1 a A10 do HSLM, em função da velocidade  

5.8 AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DA PONTE 

Nesta secção a resposta da ponte é avaliada do ponto de vista da segurança estrutu-
ral, da segurança da via e do conforto dos passageiros, tendo por base os critérios estabele-
cidos na EN1991-2 e na EN1990-prAnnexA2 (ver 2.5.2). 

5.8.1 Segurança estrutural 

Com base nos resultados da análise dinâmica, para os comboios reais e HSLM, 
foram determinadas as amplificações dinâmicas por intermédio da relação 

stadyn
'
dyn S/S , na qual dynS é o valor máximo da resposta dinâmica e staS o valor máxi-

mo da resposta estática. 
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Os valores obtidos através da análise dinâmica foram de seguida corrigidos para ter 

em conta as irregularidades da via por intermédio da relação sta
'''

dyn S,501 , cor-

respondendo '',50 à amplificação dinâmica para uma via com um estado de manutenção 

cuidado (2.5.2). O coeficiente '''
dyn ,501  será adiante designado por dyn1 .

Os resultados corrigidos relativos a cada grandeza stadyn S1  foram de seguida 

comparados com: 

1) Valor resultante da aplicação do modelo de cargas LM71 majorado pelo respecti-
vo coeficiente dinâmico x LM71); 

2) Para os comboios reais, os valores resultantes da multiplicação da resposta estáti-
ca máxima staS  pelos coeficientes de amplificação dinâmica fornecidos pela 

EN1991-2 staS1 .

Relativamente ao modelo de cargas LM71, admitindo a via com um estado de manu-
tenção cuidado, o coeficiente a adoptar é o dado pela expressão (2.2). Para os elemen-
tos estruturais das vigas principais, L  corresponde ao vão do tabuleiro, ou seja 

L  = 50,04 m, pelo que = 1,03. 

No que diz respeito aos coeficientes de amplificação dinâmica para comboios reais 
definidos na EN1991-2 (ver secção 2.5.2) recorde-se que apenas são aplicáveis para 
v < 200 km/h e quando a frequência fundamental do tabuleiro 0n  se encontra dentro de 

determinados limites (Figura 2.4). Os limites inferior inf,n0  e superior sup,n0  foram cal-

culados aplicando as expressões (2.3) e (2.4), obtendo-se para L  = 50,04 m: 

inf,n0  = 2,33 Hz e sup,n0  = 5,08 Hz. 

Verifica-se assim que neste caso a frequência fundamental, igual a 5,625 Hz, se situa 
ligeiramente acima do limite superior. Desta forma, a resposta dinâmica obtida por inter-
médio da aplicação destes coeficientes de amplificação dinâmica deverá ser entendida 
como indicativa, pois resulta da extrapolação destes coeficientes para fora do seu domínio 
de validade. 

Conforme referido em 2.5.2 o coeficiente de amplificação dinâmica é dado pela 

expressão ''' ,501 , sendo '  calculado pela expressão (2.18) com: 

v,
,,

v
nL

vK 3

0

107771
6255045022
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e ''  é calculado pela expressão (2.20), obtendo-se para v  22 m/s um valor constante 

praticamente desprezável igual a 0,0024 (0,24 %). 

A comparação entre os resultados provenientes dos três cenários apresentados é rea-
lizada na Figura 5.44 em termos do deslocamento vertical no nó 51, e nas Figuras 5.45 a 
5.47 em termos do esforço axial nas barras 10, 14 e 7, obtidas para a passagem dos com-
boios ICE2, TGV e TALGO, em função da velocidade. 

A visualização dos resultados expressos nas figuras revela que: 

i) Os resultados obtidos através da multiplicação da resposta estática máxima pelo 
coeficiente de amplificação dinâmica ( ) são inferiores aos obtidos através de 

uma análise dinâmica, mesmo para algumas velocidades inferiores a 200 km/h. 
Esta constatação é mais evidente em termos de esforços axiais, nomeadamente 
nos obtidos para a barra 7; 

ii) Os picos de ressonância dos comboios ICE2, TGV e TALGO não se encontram 
cobertos pela envolvente definida pela aplicação do coeficiente de amplificação 
dinâmica ( ), independentemente das velocidades de ressonância localizarem-se 

acima ou abaixo dos 200km/h; 

iii) Os resultados obtidos por aplicação do modelo de cargas LM71, majorado pelo 
respectivo coeficiente dinâmico , são sempre superiores aos resultados corres-
pondentes às restantes situações analisadas. 
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ICE2 - Deslocamento vertical no Nó 51
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TGV - Deslocamento vertical no Nó 51
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TALGO - Deslocamento vertical no Nó 51
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Figura 5.44 Análise comparativa do deslocamento do nó 51 para os comboios ICE2, TGV e 
TALGO obtidos através de uma análise dinâmica, por aplicação do LM71 multiplicado pelo 

coeficiente dinâmico e por aplicação do factor de amplificação dinâmica para comboios 
reais
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ICE2 - Esforço Axial na Barra 10 
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TGV - Esforço Axial na Barra 10 
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TALGO - Esforço Axial na Barra 10 
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Figura 5.45 Análise comparativa dos esforços axiais na barra 10 para os comboios ICE2, 
TGV e TALGO obtidos através de uma análise dinâmica, por aplicação do LM71 multipli-

cado pelo coeficiente dinâmico e por aplicação do factor de amplificação dinâmica para 
comboios reais 
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ICE2 - Esforço Axial na Barra 14
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TGV - Esforço Axial na Barra 14
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TALGO - Esforço Axial na Barra 14
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Figura 5.46 Análise comparativa dos esforços axiais na barra 14 para os comboios ICE2, 
TGV e TALGO obtidos através de uma análise dinâmica, por aplicação do LM71 multipli-

cado pelo coeficiente dinâmico e por aplicação do factor de amplificação dinâmica para 
comboios reais 
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ICE2 - Esforço Axial na Barra 7 
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TGV - Esforço Axial na Barra 7 
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TALGO - Esforço Axial na Barra 7
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Figura 5.47 Análise comparativa dos esforços axiais na barra 7 para os comboios ICE2, 
TGV e TALGO obtidos através de uma análise dinâmica, por aplicação do LM71 multipli-

cado pelo coeficiente dinâmico e por aplicação do factor de amplificação dinâmica para 
comboios reais 
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No Quadro 5.14 realiza-se uma comparação para os comboios reais e HSLM, dos 
valores do deslocamento vertical no nó 51 e do esforço axial na barra 10, considerando 
cada uma das três situações referidas, e tomando em conta para cada comboio apenas a 
velocidade para a qual os efeitos dinâmicos foram mais significativos. 

Quadro 5.14 Comparação dos resultados relativos ao deslocamento vertical no nó 51 e ao esforço 
axial na barra 10, para as três situações analisadas  

u – Nó 51(cm) N – Barra 10 (kN) 

staS stadyn S1 staS1 x LM71 staS stadyn S1 staS1 x LM71

EUROSTAR 1,10 2,27 1,36 3,33 597 1237 737 1742 

TGV 1,15 2,65 1,41 3,33 601 1392 737 1742 

THALYS 1,15 2,14 1,41 3,33 601 1258 737 1742 

TALGO 1,26 2,09 1,45 3,33 661 1091 761 1742 

ICE2 1,06 1,44 1,21 3,33 588 789 676 1742 

VIRGIN 1,11 1,38 1,36 3,33 571 773 700 1742 

ETR-Y 1,03 2,09 1,20 3,33 572 791 665 1742 

u – Nó 51(cm) N – Barra 10 (kN) 

staS stadyn S1 x LM71 staS stadyn S1 x LM71 

A1 1,19 3,31 3,33 641 1745 1742 

A2 1,41 3,30 3,33 759 1722 1742 

A3 1,36 1,70 3,33 735 925 1742 

A4 1,28 1,52 3,33 692 818 1742 

A5 1,10 1,28 3,33 598 702 1742 

A6 1,17 1,57 3,33 638 860 1742 

A7 1,17 2,25 3,33 650 1154 1742 

A8 1,17 2,32 3,33 649 1097 1742 

A9 1,29 2,71 3,33 718 1404 1742 

A10 1,29 2,50 3,33 718 1302 1742 
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A observação do quadro permite constatar que, nomeadamente para os comboios A1 
e A2 do HSLM, os resultados obtidos por aplicação do modelo de cargas LM71 majorado 
pelo respectivo coeficiente dinâmico   igualaram ou ultrapassaram os resultados obtidos 
por intermédio de uma análise dinâmica para as velocidades de ressonância. 

Os resultados provenientes da multiplicação da resposta estática máxima pelo coefi-
ciente de amplificação dinâmica ( ) são inferiores aos obtidos através de uma análise 

dinâmica. 

5.8.2 Segurança da via 

Nesta secção a resposta da ponte é avaliada do ponto de vista da segurança da via, o 
que envolve a verificação de estados limites relacionados com: 

1) Aceleração vertical do tabuleiro; 

2) Deformação vertical do tabuleiro; 

3) Levantamento dos apoios; 

4) Deformação longitudinal do tabuleiro; 

5) Deformação transversal do tabuleiro. 

5.8.2.1 Aceleração vertical do tabuleiro 

De acordo com a EN1990-prAnnexA2 a aceleração vertical do tabuleiro, no caso de 
pontes não balastradas, não deverá exceder 5 m/s2 ( 0,5g) (2.5.3.1). 

A observação da Figura 5.37 permite concluir que no caso do comboio Alfa Pendu-
lar este limite não é atingido para velocidades até aos 265 km/h. No caso dos comboios 
reais de alta velocidade verificou-se que o limite foi excedido para diversas velocidades, 
indicando-se no Quadro 5.15 as velocidades mais baixas correspondentes à ocorrência des-
sa situação (vlim).

No caso do HSLM verificou-se que o limite é excedido para todos os comboios (A1 
a A10) para a maioria das velocidades analisadas. 

As acelerações verticais máximas registadas são da ordem dos 40 m/s2, para os 
HSLM, e da ordem dos 20 m/s2, para os comboios reais. 
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Quadro 5.15 Velocidades limite para os diversos comboios reais 

Comboio vlim (km/h) 

ICE2 168 

EUROSTAR 333 

TGV 250 

TALGO 203 

THALYS 248 

ETR-Y 340 

VIRGIN 158 

5.8.2.2 Deformação vertical do tabuleiro 

O deslocamento vertical máximo da via devido ao modelo LM71 não deverá exceder 
cm8,33600/L . O valor máximo registado foi de 3,35 cm no nó 87, valor inferior ao 

limite regulamentar. 

No que se refere à limitação das rotações do tabuleiro, não são explicitados limites 
para esta grandeza na EN1991-2. Atendendo a que a principal consequência de uma rota-
ção excessiva do tabuleiro é a ocorrência de tensões excessivas nos carris, a EN1991-2 
especifica uma verificação directa dessas tensões, o que obrigaria ao desenvolvimento de 
modelações do sistema via-estrutura, fora do âmbito da presente dissertação, pelo que não 
se apresentam verificações relativas a este estado limite. 

5.8.2.3 Levantamento dos apoios 

Apesar de referido na EN1990-prAnnexA2 não é indicada a combinação a utilizar 
para a verificação deste estado limite, pelo que se adoptou uma combinação rara de acções, 
de acordo com a seguinte expressão: 

Rd = RG + RGr12 + 0 x RW (5.3)

em que Rd é o valor de cálculo da reacção vertical no apoio, RG é o valor da reacção verti-
cal devido às acções permanentes, RGr12 é o valor da reacção vertical devido à actuação do 
grupo de acções associadas ao tráfego ferroviário (ver Quadro 2.6) e 0 x RW  o valor raro 
da reacção vertical devida ao vento ( 0 = 0,75). 

Na Figura 5.48 apresenta-se o registo temporal referente à evolução da reacção ver-
tical para a passagem do comboio TGV à velocidade de 375 km/h, que provoca a resso-
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nância do tabuleiro. O exame da figura mostra que a reacção atinge valores negativos, veri-
ficando-se um mínimo de - 421,9 kN no instante em que a última carga abandona a ponte. 

TGV - Reacção Vertical no Nó 41_v =375km/h 
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Figura 5.48 Registo das reacções de apoio no nó 41 para a passagem do comboio TGV a 
375 km/h, em função do tempo 

Tendo em conta que RG = 285,6 kN, RW = - 22,1 kN, obteve-se Rd = - 153,0 kN 
(< 0), o que significa que ocorre levantamento do apoio. 

No Quadro 5.16 apresentam-se os valores de cálculo da reacção vertical no apoio 
para a passagem dos comboios reais para as velocidades indicadas no Quadro 5.13, refe-
rentes à ocorrência de situações de ressonância. 

Quadro 5.16 Reacção vertical no apoio para a passagem dos comboios reais 

Comboio v(km/h) Rd (kN) 

ICE2 365 220,4 

EUROSTAR 375 -157,4 

375 -153,0 
TGV

385 -96,4 

TALGO 265 19,1 

375 -71,2 
THALYS 

385 211,2 

165 214,1 
VIRGIN 

335 185,3 

 Com base nos resultados apresentados verifica-se que o levantamento dos apoios 
poderá ocorrer para a passagem dos comboios EUROSTAR, TGV e THALYS. 
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Convém salientar que ao exceder-se o valor de 1,0g em termos da aceleração vertical 
a meio vão do tabuleiro não implica que ocorra o levantamento deste. Para que tal aconteça 
seria necessário que a resultante das forças de inércia, obtida com base no campo de acele-
rações de todo o tabuleiro, excedesse o peso do tabuleiro. Tal significa que se for cumprido 
o limite regulamentar de 5 m/s2 ( 0,5g) nunca ocorrerá este fenómeno. 

5.8.2.4 Deslocamento longitudinal do tabuleiro 

De acordo com a EN1991-2, devido às acções de arranque e frenagem o desloca-
mento longitudinal relativo entre dois tramos de tabuleiro consecutivos não deverá exceder 
5 mm, pois não existem nas extremidades do tramo em estudo dispositivos que permitam a 
dilatação dos carris. 

O deslocamento longitudinal relativo máximo obtido foi de 3,82 mm (Quadro 5.7), 
logo inferior ao limite apresentado na norma. 

Outro aspecto a ter em conta refere-se ao deslocamento longitudinal do tabuleiro ao 
nível da sua face superior h , provocado pelo modelo de cargas LM71, cujo valor não 

deverá ultrapassar 10 mm quando não é tido em conta o comportamento conjunto da via e 
da estrutura. Este deslocamento é dado pela expressão (Figura 5.49): 

HHh 21 (5.4)

Para a ponte em estudo tem-se: 1  = 4,57 x 10-3 rad, 2  = 3,97 x 10-3 rad, 

 = 9,4 mm, H= 1,65 m, em que H é a distância entre o eixo de rotação do aparelho de 
apoio e a face superior da longarina, donde resulta que h  = 23,5 mm, ou seja superior a 

10 mm, pelo que não se cumpre a verificação de segurança da via em relação a este estado 
limite.  
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H
1 2

h

Figura 5.49 Representação esquemática da forma de obtenção do deslocamento longitudinal 
relativo entre dois tramos de tabuleiro consecutivos 

5.8.2.5 Deformação transversal do tabuleiro 

De acordo com a EN1990-prAnnexA2, o deslocamento transversal do tabuleiro T

e a rotação de extremidade no plano horizontal H  deverão ser controlados atendendo às 

seguintes combinações raras de acções: 

i) Acção variável base: tráfego ferroviário 

WW,GrGT 014 (5.5)

WW,GrGH 014 (5.6)

ii) Acção variável base: vento 

14140 GrGr,WGT (5.7)

14140 GrGr,WGT (5.8)

em que T  é o valor de cálculo do deslocamento transversal do tabuleiro, H  é o valor de 

cálculo da rotação de extremidade do tabuleiro, G  é o valor do deslocamento transversal 

devido às acções permanentes, G  é o valor da rotação de extremidade devida às acções 

permanentes, 14Gr  é o valor do deslocamento transversal devido à actuação do grupo de 

acções Gr14 associadas ao tráfego ferroviário, 14Gr  é o valor da rotação de extremidade 

devido à actuação do grupo de acções Gr14, W  é o valor do deslocamento transversal 

devido à acção do vento, W  é o valor da rotação de extremidade devido à acção do vento, 
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140 Gr,  é o factor de combinação para o grupo de acções Gr14, igual a 0,80, e W,0  é o fac-

tor de combinação para a acção do vento, igual a 0,75. 

No Quadro 5.17 encontram-se indicados os valores do deslocamento transversal a 
meio vão (nó 51) e da rotação horizontal (nó 96) (ver Figura 5.11), para as diferentes 
acções e os valores de cálculo para as duas combinações referidas. 

Quadro 5.17 Valores para as acções isoladas e de cálculo relativas ao deslocamento transversal do 
nó 51 e da rotação transversal do nó 96  

T  (cm) H  (x 10-4rad)
G 0,00 1,55 

Gr14 0,37 7,40 
W 0,34 2,44 

Combinação i) 0,63 10,78 
Combinação ii) 0,64 9,91 

Os valores condicionantes são 0,64 cm, para o deslocamento transversal e obtido 
para a combinação ii) e 10,78 x 10-4 rad, para a rotação obtida para a combinação i). 

Para velocidades de circulação superiores a 200 km/h, o raio mínimo é de 14000 m 
(ver 2.5.3.1) o que corresponde, de acordo com a expressão (2.22), a um deslocamento 
transversal máximo de 2,23 cm. A observação do Quadro 5.17 permite verificar que este 
limite não é ultrapassado para nenhuma das combinações. 

No que se refere à rotação, verifica-se igualmente que o limite não é ultrapassado, 
uma vez que a rotação máxima permitida é igual a 15,00 x 10-4 rad (ver Quadro 2.8). 

Refira-se ainda que a frequência correspondente ao 1º modo de vibração transversal 
deverá ser superior a 1,2 Hz, verificando-se que este limite é largamente cumprido pois a 
frequência transversal do tabuleiro é igual a 2,582 Hz (ver Figura 5.13). 

5.8.3 Conforto dos passageiros 

Nesta secção irá ser avaliado o conforto dos passageiros através de duas metodolo-
gias distintas: 

1) Com base nos registos de acelerações nas carruagens dos comboios ICE2 e 
Alfa Pendular, obtidas através de uma análise dinâmica com interacção ponte-
comboio; 
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2) Com base na metodologia simplificada preconizada na EN1990-prAnnexA2. 

5.8.3.1 Análise dinâmica com interacção ponte-comboio 

A EN1990-prAnnexA2 fixa limites para o valor de pico da aceleração vertical no 

interior das carruagens '
vb  iguais a 1,0 m/s2, 1,3 m/s2 e 2,0 m/s2 em correspondência com 

três níveis de conforto dos passageiros: muito bom, bom e aceitável. Estes limites poderão 
ser utilizados numa avaliação do conforto dos passageiros, em que as acelerações nas car-
ruagens são obtidas a partir da realização de análises dinâmicas considerando a interacção 
ponte-comboio. 

Este tipo de análises foram efectuadas para os comboios ICE2 e Alfa pendular. 
Foram registadas as acelerações na primeira e última carruagens, e ainda numa carruagem 
intermédia localizada aproximadamente a metade do comboio. 

Os pontos escolhidos para a obtenção dos registos de aceleração em cada carruagem 
correspondem aos pontos das caixas dos veículos sobre as suspensões secundárias. Estes 
pontos parecem os mais adequados para a avaliação do conforto dos passageiros, visto na 
maioria dos comboios o espaço destinado aos lugares de passageiros situarem-se entre os 
dois grupos de eixos das carruagens, sendo as extremidades normalmente destinadas a 
zonas técnicas, logo com menores exigências em termos de conforto. 

As incertezas associadas aos parâmetros das carruagens do comboio ICE2 levaram a 
que fossem efectuadas análises tendo em conta os parâmetros indicados no relatório D214 
do ERRI (2001) e os parâmetros indicados por Paffrath (1998) (ver 4.2.2). 

Na Figura 5.50 apresentam-se registos temporais referentes às acelerações verticais 
nas caixas das carruagens do comboio ICE2, para a velocidade de circulação de 300 km/h, 
considerando os parâmetros indicados em ERRI D214/RP9 e por Paffrath. 
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Figura 5.50 Registos de acelerações para a velocidade de 300 km/h para: a) 1ª carruagem; b) 
carruagem intermédia; c) última carruagem, função do tempo 

Na Figura 5.51 apresentam-se deformadas do sistema ponte-comboio, para diversos 
instantes da passagem do comboio ICE2 sobre a ponte à velocidade de 300 km/h. A car-
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ruagem intermédia, para a qual se registou a aceleração vertical na caixa, encontra-se 
representada a vermelho. 

t = 2,00s 

t = 2,25s 

t = 2,50s 

t = 2,75s 

t = 3,00s 

Figura 5.51 Deformadas do sistema ponte-comboio em diversos instantes da passagem do 
comboio ICE2 à velocidade de 300 km/h  

 Na Figura 5.52 apresentam-se gráficos em que se representam os valores máximos 
da aceleração vertical nas várias carruagens, em função da velocidade. Nestes gráficos 
indicam-se ainda os limites correspondentes aos diversos níveis de conforto dos passagei-
ros.

Os resultados obtidos permitem concluir que para o comboio ICE2 os níveis de ace-
leração para a primeira e última carruagens são superiores aos registados para a carruagem 
intermédia. Tal relaciona-se com o facto das cargas por eixo das locomotivas serem muito 
superiores às das carruagens. Assim, à passagem das locomotivas estão associadas maiores 
deslocamentos do tabuleiro e consequentemente as carruagens adjacentes são submetidas 
igualmente a maiores deslocamentos que provocam oscilações mais elevadas das caixas. 
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Figura 5.52 Valores máximos da aceleração vertical para: a) 1ª carruagem; b) carruagem 
intermédia; c) última carruagem, em função da velocidade 
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Para este comboio verifica-se ainda uma forte dependência da resposta em termos de 
acelerações aos parâmetros adoptados para o modelo dos veículos. Assim, para os parâme-
tros indicados pela comissão D214 do ERRI, o nível de conforto manteve-se muito bom 
para todas as velocidades analisadas. A aceleração máxima atingida foi cerca de 0,5 m/s2

para a primeira carruagem, 0,35 m/s2 para a carruagem intermédia e 0,75 m/s2 para a últi-
ma carruagem. Considerando os parâmetros indicados por Paffrath, obtiveram-se níveis de 
conforto muito bons para a primeira carruagem e para a carruagem intermédia. Já para a 
última carruagem, o nível de conforto manteve-se apenas muito bom até à velocidade de 
cerca de 250 km/h, verificando-se um nível bom entre os 250 e os 280 km/h, e aceitável 
para velocidades entre os 280 e os 340 km/h. As maiores acelerações, que em geral foram 
obtidas utilizando os parâmetros indicados por Paffrath, deve-se essencialmente ao facto 
deste autor assumir valores da rigidez para as suspensões primária e secundária superiores 
aos indicados pela comissão D214 do ERRI. 

Para o comboio Alfa pendular, o nível de conforto manteve-se muito bom para todas 
as velocidades analisadas, tendo-se obtido uma aceleração máxima de cerca de 0,60 m/s2

para a carruagem intermédia à velocidade de 250 km/h. Verificou-se ainda que as acelera-
ções para as primeira e última carruagens são idênticas. Tal deverá justificar-se essencial-
mente pelo facto do deslocamento vertical do tabuleiro para a passagem do primeiro e 
último grupos de eixos, em correspondência com os pivots das caixas da primeira e última 
carruagens onde foram registadas as acelerações, ser inferior ao deslocamento vertical pro-
vocado pelos grupos de eixos formados pelos eixos traseiros de uma carruagem e pelos 
eixos dianteiros da carruagem seguinte, e consequentemente ser inferior a excitação da car-
ruagem. 

5.8.3.2 Análise simplificada  

A avaliação do conforto dos passageiros pode ser efectuada de uma forma simplifi-
cada comparando a relação /L , em que L é o vão e  é o valor máximo do deslocamen-
to vertical do tabuleiro, sob o eixo da via carregada, para o modelo de cargas LM71 majo-
rado pelo respectivo coeficiente dinâmico com limites para esta relação indicados na 
EN1990-prAnnexA2 (ver 2.5.4). 

Para a ponte em estudo tem-se: L = 50,04 m e  x LM71 = 3,5 cm, ou seja, 
/L  = 1430. A observação da Figura 5.53, obtida com base na Figura 2.15, permite con-

cluir que o nível de conforto deverá ser muito bom até à velocidade de 210 km/h, bom até 
à velocidade de 250 km/h e aceitável para velocidades superiores a este valor.  
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Figura 5.53 Identificação dos níveis de conforto para a Ponte de Alcácer do Sal  

Refira-se que os limites indicados no gráfico da Figura 5.53 correspondem a uma 
ponte formada por uma sucessão de três ou mais tramos. No caso da ponte ser constituída 
apenas por um tramo, os limites deverão ser multiplicados por 0,70 (Figura 5.54). Nestas 
condições ter-se-ia concluído que o nível de conforto seria muito bom, até à velocidade de 
280 km/h, e bom para velocidades superiores a esta. 
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Figura 5.54 Identificação dos níveis de conforto para a um único tramo da Ponte de Alcácer 
do Sal

Comparando estes resultados com os obtidos através de uma análise com interacção 
ponte-comboio para a última carruagem do comboio ICE2, com os parâmetros referidos 
por Paffrath, verifica-se que os níveis de conforto obtidos pelas duas análises são relativa-
mente idênticos, pois o nível de conforto muito bom foi obtido a partir dos 250 km/h. 

Tomando-se para comparação os resultados obtidos para a primeira carruagem ou 
para a carruagem intermédia, verifica-se que a análise simplificada é bastante conservativa, 
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o que demonstra a sensibilidade do nível de conforto à carruagem tomada para controlo da 
aceleração, ou seja, a variabilidade espacial do conforto. 

5.9 ANÁLISE DE FADIGA 

5.9.1 Considerações gerais 

Nesta secção é efectuada uma análise de fadiga de alguns elementos estruturais das 
vigas principais do tabuleiro da ponte de Alcácer do Sal. 

A análise foi precedida de uma análise de sensibilidade do dano ao número de ciclos 
em vibração livre e à amplitude das classes do espectro de tensões. 

Foram quantificados danos para os comboios reais de alta velocidade e para os com-
boios de fadiga regulamentares definidos na EN1991-2. 

A curva de resistência à fadiga utilizada nas análises corresponde à categoria de 
detalhe 88 (ver 3.4.1.2). Apesar de esta categoria não ser indicada especificamente para 
ligações rebitadas, mas sim ligações aparafusadas, parece ser a que mais se adequa a este 
tipo de ligações. 

Na Figura 5.55 encontram-se representadas as curvas de resistência à fadiga regula-
mentares. A curva de cálculo foi obtida a partir da curva característica considerando um 
factor parcial de segurança, Mf , igual a 1,35. Conforme se pode constatar, a tensão limite 

de fadiga ( L) passou de 32 MPa para 24 MPa, pelo que para tensões inferiores a este 
último valor não ocorrem danos por fadiga. 
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Figura 5.55 Curvas de resistência consideradas na análise de fadiga 
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Os valores das tensões normais foram agravados em 3 % para atender à redução de 
área das secções devido às furações para os rebites. 

5.9.2 Análise de sensibilidade  

A análise de sensibilidade realizada teve como objectivos fundamentais: 

1) A determinação do número de ciclos em vibração livre que deverão ser contabili-
zados para a avaliação do dano. Este aspecto poderá assumir especial importância 
em situações de ressonância; 

2) Determinação da amplitude das classes de tensões mais adequada para a obtenção 
do espectro. 

5.9.2.1 Sensibilidade em relação ao número de ciclos em vibração livre 

Na Figura 5.56 encontram-se representados os espectros de tensões nas barras 10 e 
14, obtidos considerando 10, 20, 30 e 40 ciclos da resposta em vibração livre, para a passa-
gem do comboio TGV à velocidade de 375 km/h, que provoca a ressonância do tabuleiro 
(ver Figura 5.37 e Quadro 5.13). 

O exame da Figura 5.56 permite constatar que: 

i) Os espectros de tensão correspondentes a 10 e 20 ciclos apresentam diferenças 
para as classes de tensões até aos 44 MPa e superiores a 24 MPa, logo com signi-
ficado em termos de dano; 

ii) Entre os espectros de tensão correspondentes a 20 e 30 ciclos, apenas se verifi-
cam diferenças para as classes [20,24], [24,28], [28,32] (MPa); as duas classes 
acima dos 24 MPa correspondem a tensões próximas da tensão limite de fadiga, 
pelo que deverão ter um contributo reduzido para o dano;

iii) Os espectros de tensão correspondentes a 30 e 40 ciclos, apenas apresentam dife-
renças nas classes de tensão inferiores a 24 MPa, logo sem contributo para o 
dano;

À medida que se aumenta o número de ciclos em vibração livre, as classes que 
sofrem alterações correspondem a menores valores da tensão; tal está relacionado com o 
facto da amplitude dos ciclos em vibração livre ser cada vez menor com o amortecimento 
da resposta. 



Estudo do Comportamento Dinâmico da Ponte Ferroviária de Alcácer do Sal 

5.81

Barra 10_10 ciclos

28

1.5 1 1.5 1.5 1 1 1
2.5

4.5
2.5

5
7

4.5
2

0 0.5 0 0 0.5
0

5

10

15

20

25

30

35

0 - 4 8 - 12 16 - 20 24 - 28 32 - 36 40 - 44 48 - 52 56 - 60 64 - 68 72 - 76

 (MPa)

Fr
eq

uê
nc

ia
Barra 14_10 ciclos

38

2 1 1 1.5 1.5 1
2.5

5 4
6.5 5.5

3.5
1.5

0 0 0.5
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 - 4 8 - 12 16 - 20 24 - 28 32 - 36 40 - 44 48 - 52 56 - 60 64 - 68

 (MPa)

Fr
eq

uê
nc

ia

Barra 10_20 ciclos

28

1.5 1 1.5 1.5 1 1 1.5

6
8

5 5
7

4.5
2

0 0.5 0 0 0.5
0

5

10

15

20

25

30

35

0 - 4 8 - 12 16 - 20 24 - 28 32 - 36 40 - 44 48 - 52 56 - 60 64 - 68 72 - 76

 (MPa)

Fr
eq

uê
nc

ia

Barra 14_20 ciclos

38

2 1 1 1.5 1.5 1.5

6.5
8

6.5 6.5 5.5
3.5

1.5
0 0 0.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 - 4 8 - 12 16 - 20 24 - 28 32 - 36 40 - 44 48 - 52 56 - 60 64 - 68

 (MPa)

Fr
eq

uê
nc

ia

Barra 10_30 ciclos

28

1.5 1 1.5 1.5 2

6 5.5 6
8

5 5
7

4.5
2

0 0.5 0 0 0.5
0

5

10

15

20

25

30

35

0 - 4 8 - 12 16 - 20 24 - 28 32 - 36 40 - 44 48 - 52 56 - 60 64 - 68 72 - 76

 (MPa)

Fr
eq

uê
nc

ia

Barra 14_30 ciclos

38

2 1 1 2

6 6 7 8
6.5 6.5 5.5

3.5
1.5

0 0 0.5
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 - 4 8 - 12 16 - 20 24 - 28 32 - 36 40 - 44 48 - 52 56 - 60 64 - 68

 (MPa)

Fr
eq

uê
nc

ia

Barra 10_40 ciclos

28

1.5 1
2

6.5 6.5 6 5.5 6
8

5 5
7

4.5
2

0 0.5 0 0 0.5
0

5

10

15

20

25

30

35

0 - 4 8 - 12 16 - 20 24 - 28 32 - 36 40 - 44 48 - 52 56 - 60 64 - 68 72 - 76

 (MPa)

Fr
eq

uê
nc

ia

Barra 14_40 ciclos

38

2 1
3

9
7 6 7 8

6.5 6.5 5.5
3.5

1.5
0 0 0.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 - 4 8 - 12 16 - 20 24 - 28 32 - 36 40 - 44 48 - 52 56 - 60 64 - 68

 (MPa)

Fr
eq

uê
nc

ia

Figura 5.56 Espectros de tensão nas barras 10 e 14 considerando 10, 20, 30 e 40 ciclos de 
resposta em vibração livre para a passagem do comboio TGV à velocidade de 375 km/h 

No Quadro 5.18 apresentam-se valores do dano (D) para as barras 10 e 14, obtidos 
com base nos espectros de tensões correspondentes a 10, 20, 30 e 40 ciclos em vibra-
ção livre, bem como os erros relativos (  (%)) tomando como referência os valores do 
dano calculados para 40 ciclos. 
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Quadro 5.18 Dano nas barras 10 e 14 provocado pela passagem do comboio TGV à velocidade de 
375 km/h, em função do número de ciclos em vibração livre 

Barra 10 Barra 14 
Nº de Ciclos 

D (x10-6)  (%) D (x10-6)  (%) 
10 10,279 - 10,3 5,867 -10,8 
20 11,256 - 1,7 6,419 -1,3 
30 11,453 0,0 6,502 0,0 
40 11,453 - 6,502 - 

Conforme se pode constatar, o erro relativo na avaliação do dano para 20 ciclos é 
igual a -1,7 %, para a barra 10, e de -1,3 % para a barra 14, pelo que se adoptou este núme-
ro de ciclos para a realização das análises de fadiga (secção 5.9.3). À consideração de 10 
ciclos estariam associados erros relativos iguais a -10,3 %, para a barra 10, e de -10,8 %, 
para a barra 14, o que conduziria a uma subestimação do dano.  

5.9.2.2 Sensibilidade em relação à amplitude das classes do espectro de tensões 

Nesta secção é analisada a sensibilidade do dano em relação à amplitude das clas-
ses do espectro de tensões. Foram obtidos espectros de tensões considerando amplitudes de 
2, 4, 6 e 8 MPa, todas elas submúltiplos de 24 MPa, com base em registos com 30 ciclos da 
resposta em vibração livre (Figura 5.57). 
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Figura 5.57 Espectros de tensões na barra 14 em função da amplitude considerada para as 
classes do espectro de tensões 
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No Quadro 5.19 indicam-se valores do dano (D) para as barras 10 e 14, obtidas 
com base nos espectros de tensão apresentados, bem como os erros relativos (  (%)) 
tomando como referência os valores do dano calculados com base nos espectros com 
amplitude das classes de 2 MPa. 

Quadro 5.19 Dano provocado nas barras 10 e 14 pela passagem do comboio TGV à velocidade de 
375 km/h, em função da amplitude das classes do espectro de tensões 

Barra 10 Barra 14 Amplitude
(MPa) D (x10-6)  (%) D (x10-6)  (%) 

2 11,170 - 6,488 - 

4 11,453 + 2,5 6,502 + 0,2 

6 11,785 + 5,5 6,671 + 2,8 

8 11,848 + 6,1 6,655 + 2,6 

Para as análises de fadiga optou-se por classes com amplitude de 4 MPa, pois con-
duzem a erros relativos inferiores a 2,5 % e 0,2 % para as barras 10 e 14, respectivamente. 
A consideração de amplitudes de tensão iguais a 6 MPa e 8MPa conduziria a uma sobres-
timativa do dano entre cerca de 3 a 6 % para ambas as barras. 

5.9.3 Avaliação do dano 

Nesta secção apresentam-se os resultados relativos à avaliação do dano para algu-
mas barras das vigas principais do tabuleiro da ponte de Alcácer do Sal, quantificado atra-
vés do método dos danos acumulados (secção 3.2.1), para a passagem dos comboios reais 
de alta velocidade (secção 5.9.3.1) e dos comboios de fadiga definidos na EN1991-2 (sec-
ção 5.9.3.2). Apresenta-se ainda uma comparação entre os danos obtidos para um cenário 
hipotético de tráfego de comboios reais de alta velocidade e para os cenários de tráfego 
definidos regulamentarmente, ou seja, tráfego pesado, normal e ligeiro.

5.9.3.1 Comboios reais de alta velocidade 

Na Figura 5.58 apresentam-se os registos temporais relativos à evolução da tensão 
nas barras 7, 10, 14 e 15 para duas velocidades de passagem do comboio TGV: 
a) v = 165 km/h, para a qual não ocorre ressonância; b) v = 375 km/h, para a qual ocorre a 
ressonância do tabuleiro. 
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Figura 5.58 Registos da tensão normal nas barras 7, 10, 14 e 15 devido à passagem do com-
boio TGV, às velocidades de 165 km/h e 375 km/h 

Na Figura 5.59 apresentam-se, por sua vez, os espectros de tensões em correspon-
dência com os registos da Figura 5.58. 

Para v = 165 km/h verifica-se que não existem ciclos em classes de tensões superio-
res a 24 MPa, ou seja, a tensão limite de fadiga, pelo que o dano provocado será nulo. Para 
v = 375 km/h, verifica-se que existe um número significativo de ciclos contabilizados em 
classes de tensões superiores a 24 MPa, logo com contribuição para o dano. 
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Figura 5.59 Espectros de tensões nas barras 7, 10, 14 e 15 devido à passagem do comboio 
TGV às velocidades de 165 km/h e 375 km/h 

Na Figura 5.60 apresentam-se os resultados relativos à evolução do dano em função 
da velocidade. A observação da figura permite concluir que: i) só existe dano para a gama 
de velocidades [355,405] (km/h), ou seja, para velocidades em torno da velocidade de res-
sonância; ii) o dano da barra 10 (corda superior) é superior ao dano da barra 14 (corda infe-
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rior); iii) os danos das barras 7 (montante) e 15 (diagonal) são muito pequenos (da ordem 
de 10-9), logo desprezáveis. 
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Figura 5.60 Dano provocado nas barras 7, 10, 14 e 15 provocado pela passagem do comboio 
TGV, em função da velocidade 

Na Figura 5.61 apresentam-se os resultados do dano relativo às barras 10 e 14 para 
os comboios EUROSTAR, THALYS, TALGO e TGV. Para os comboios ICE2, ETR-Y e 
VIRGIN obtiveram-se danos desprezáveis (da ordem de 10-8 a 10-9) pelo que não se apre-
sentam resultados relativos a estes comboios. Para o comboio Alfa-Pendular obtiveram-se 
danos nulos até à velocidade de 265 km/h.  
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Figura 5.61 Dano provocado nas barras 10 e14 provocado pela passagem dos comboios 
EUROSTAR, THALYS, TALGO e TGV, em função da velocidade 

O exame das figuras permite concluir que só se registam danos com significado em 
torno das velocidades de ressonância. 

No Quadro 5.20 apresentam-se os valores máximos do dano para as barras 10 e 14 
obtidos para as seguintes gamas de velocidades: [145,200], ]200,240], ]240,300], 
]300,360] e ]360,420] (km/h). Os limites superiores das quatro últimas classes correspon-
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dem às velocidades de cálculo (vDS = 1,2 x vmax) para velocidades máximas no local da pon-
te iguais a 200, 250, 300 e 350 km/h. 

No mesmo quadro apresentam-se ainda os danos anuais para um cenário hipotético 
de tráfego, baseado em dados relativos à rede ferroviária de alta velocidade espanhola refe-
ridos por Aparício (2004). Este autor refere um cenário correspondente à passagem de 1 
comboio cada 5 minutos, em 2 períodos de 4 horas, 1 comboio cada 10 minutos, num 
período de 10 horas e ausência de tráfego num período de 6 horas. Este cenário equivale à 
passagem de 156 comboios/dia, ou seja, 57000 comboios/ano. 

Num estudo efectuado pela RAVE apresentam-se estimativas de tráfego ferroviário 
de alta velocidade para a futura ligação Porto – Lisboa, prevendo-se para o ano de 2012 
onze circulações de comboios/dia em cada sentido, o que equivale à passagem de cerca de 
8000 comboios/ano em ambos os sentidos. Para o ano 2030 prevê-se que o volume de trá-
fego anual possa atingir os 14000 comboios. Estes valores são bastante inferiores aos 
dados referidos por Aparício para a rede ferroviária de alta velocidade espanhola. 

Quadro 5.20 Dano por passagem e anual para as barras 10 e 14 para os comboios TGV, EUROS-
TAR, THALYS, e TALGO  

  Dano por passagem / Dano anual 

Gama de 
velocidades 

(km/h)
[145,200] ]200,240] ]240,300] ]300,360] ]360,420] 

B10 0
0

0
0

2,8632 x 10-8

1,6320 x 10-3
1,4974 x 10-8

8,5352 x 10-4
1,1256 x 10-5

6,4159 x 10-1

TGV
B14 0

0
0
0

7,4872 x 10-9

4,2677 x 10-4
0
0

6,4190 x 10-6

3,6590 x 10-1

B10 0
0

0
0

0
0

3,5132 x 10-7

2,0025 x 10-2
2,8474 x 10-6

1,6230 x 10-1

Eurostar
B14 0

0
0
0

0
0

1,2548 x 10-7

7,1520 x 10-3
1,6577 x 10-6

9,4489 x 10-2

B10 0
0

0
0

7,4872 x 10-9

4,2677 x 10-4
2,2462 x 10-8

1,2800 x 10-3
4,3127 x 10-6

2,4582 x 10-1

Thalys 
B14 0

0
0
0

7,4872 x 10-9

4,2677 x 10-4
0
0

2,7697 x 10-6

1,5787 x 10-1

B10 0
0

0
0

2,4242 x 10-6

1,3812 x 10-1
0
0

0
0

Talgo 
B14 0

0
0
0

1,0358 x 10-6

5,9041 x 10-2
0
0

0
0

A observação do quadro permite concluir que: i) o dano é nulo para as gamas 
[145,200] e ]200,240] (km/h); ii) para a gama ]240,300] (km/h) o comboio mais desfavo-
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rável é o TALGO, ao qual corresponde um dano anual igual a 1,3812 x 10-1 para a barra 
10, e 5,9041 x 10-2 para a barra 14; iii) para a gama ]300,360] (km/h) o comboio mais des-
favorável é o EUROSTAR, para o qual se obtiveram danos anuais iguais a 2,0025 x 10-2,
para a barra 10, e 7,1520 x 10-3, para a barra 14; iv) finalmente, para a gama ]360,420] 
(km/h), o comboio mais desfavorável foi o TGV, para o qual se registaram danos anuais 
iguais a 6,4159 x 10-1, para a barra 10, e 3,6590 x 10-1, para a barra 14. 

O Quadro 5.21 apresenta a vida útil (T) em anos para as barras 10 e 14 para a situa-
ção mais gravosa de cada uma das gamas de velocidades referidas. Estes valores são 
meramente indicativos pois não têm em conta o dano acumulado relativo ao período em 
que a estrutura já esteve em funcionamento, cuja avaliação se encontra fora do âmbito da 
presente dissertação 

Quadro 5.21 Vida útil das barras 10 e 14 para a situação mais gravosa das gamas de velocidades 
analisadas

 Barra 10 Barra 14 

v (km/h) Dano anual T (anos) Dano anual T (anos) 

[145,200] 0  0 

]200,240] 0  0 

]240,300] 1,3812 x 10-1 7,2 5,9041 x 10-2 16,9 

]300,360] 2,0025 x 10-2 49,9 7,1520 x 10-3 139,8 

]360,420] 6,4159 x 10-1 1,6 3,6590 x 10-1 2,7 

Através do quadro é possível constatar que a barra 10 apresenta um período de vida 
útil inferior ao da barra 14 para todas as gamas de velocidades. A gama ]360,420] (km/h) é 
a que apresenta um menor período de vida para as barras consideradas, estimando-se em 
1,6 anos a vida útil da barra 10 e 2,7 anos a vida útil da barra 14. 

5.9.3.2 Comboios de fadiga regulamentares 

Nesta secção apresentam-se os resultados relativos à avaliação do dano para as bar-
ras 7, 10, 14 e 15 provocado pelos 12 comboios de fadiga regulamentares (CF1 a CF12) 
(ver 3.4.1.2).

Para os comboios CF1 e CF2, e CF5 a CF12, o dano foi calculado com base nos 
registos de tensões obtidos através de uma análise estática multiplicados pelo coeficiente 
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de amplificação dinâmica ''' ,, 50501 . As expressões para o cálculo de '  e ''

foram apresentadas em 2.5.2. 

Para estes comboios foram igualmente avaliados os danos a partir dos registos de 
tensões obtidos através de uma análise dinâmica para a velocidade máxima de circulação 
dos comboios. Tendo em conta que para os comboios CF3 e CF4 a velocidade máxima é 
igual a 250 km/h, o dano foi avaliado como o mais desfavorável dos danos obtidos com 
base em registos de tensões provenientes de análises dinâmicas, para uma gama de veloci-
dades compreendida entre 200 km/h e 1,2 x vmax, ou seja [200,300] (km/h). 

No Quadro 5.22 apresentam-se os danos provocados pela passagem dos comboios 
de fadiga referidos às barras 7, 10, 14 e 15. 

Quadro 5.22 Dano das barras 7, 10, 14 e 15 provocado pelos comboios de fadiga regulamentares 

Dano por passagem 
Comboio de 

fadiga
v

(km/h) Barra 7 Barra 10 Barra 14 Barra 15 

CF1 200 7.4872 x 10-9 2.2800 x 10-8 1.5313 x 10-8 1.5259 x 10-7

CF2 160 0 7.4872 x 10-9 0 1.5313 x 10-8

CF3 250 0 7.4872 x 10-9 7.4872 x 10-9 1.5313 x 10-8

CF4 250 0 0 0 2.2462 x 10-8

CF5 80 3.6119 x 10-8 4.2892 x 10-7 3.0208 x 10-7 5.0992 x 10-7

CF6 100 1.3654 x 10-6 8.6547 x 10-6 5.6254 x 10-6 3.0124 x 10-6

CF7 120 4.9190 x 10-7 2.3299 x 10-5 1.7031 x 10-5 3.9284 x 10-6

CF8 100 7.4872 x 10-9 2.1215 x 10-7 3.6119 x 10-8 5.7418 x 10-8

CF9 120 0 0 0 7.4872 x 10-9

CF10 120 0 0 0 0 

CF11 120 7.4995 x 10-7 2.8964 x 10-6 2.0678 x 10-6 4.5552 x 10-6

CF12 100 4.8801 x 10-7 8.5664 x 10-7 6.6651 x 10-7 2.3789 x 10-6

A observação do quadro permite concluir que: i) em termos de comboios os maio-
res danos foram obtidos para os comboios CF6 e CF7 de mercadorias; ii) os danos obtidos 
para os comboios CF3 e CF4 (v = 250 km/h) são praticamente desprezáveis; iii) em termos 
de elementos estruturais os maiores danos foram obtidos para as barras 10 e 14. 

Os valores dos danos para a passagem isolada de cada comboio foram combinados 
de forma a obterem-se os danos anuais para os três cenários de tráfego (pesado, normal e 
ligeiro) definido pela EN1991-2 (ver Quadro 5.23). 
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Foram ainda contabilizadas as relações entre os danos referentes aos diversos cená-
rios de tráfego, tomando como referência os valores do dano obtido para o cenário de trá-
fego normal. 

Quadro 5.23 Dano anual para os três cenários de tráfego regulamentares 

 Dano anual 

Cenário de tráfego Barra 7 Barra 10 Barra 14 Barra 15 

Normal 7.5583 x 10-3 1.0765 x 10-1 7.5302 x 10-2 2.6898 x 10-2

Pesado 
1.3788 x 10-2

(+ 82,4%) 

6.3924 x 10-2

(- 40,6%) 

4.3323 x 10-2 

(- 42,5%) 

5.5906 x 10-2 

(+ 107,8%) 

Ligeiro
5.3695 x 10-5 

(- 99,3%) 

4.1000 x 10-4 

(- 99,6%) 

2.7641 x 10-4 

(- 99,6%) 

1.4764 x 10-3 

(- 94,5%) 

Através do quadro pode constatar-se que o cenário de tráfego normal é o mais des-
favorável para as barras 10 e 14, enquanto que para as barras 7 e 15 o cenário de tráfego 
pesado revelou ser o mais gravoso. Os danos registados para o cenário de tráfego ligeiro 
são muito inferiores aos danos obtidos para os outros dois cenários, praticamente despre-
záveis.

Na Figura 5.62 apresenta-se a distribuição, em termos percentuais, do contributo de 
cada comboio de fadiga para o dano total, para o cenário de tráfego normal. 

A observação da figura permite constatar que os comboios regulamentares com 
maior contributo para o dano total foram os comboios CF6 e CF7. 
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Figura 5.62 Distribuição referente ao contributo de cada comboio de fadiga para o dano total 
das barras 7, 10, 14 e 15, para o cenário de tráfego normal  

A comparação dos danos obtidos para os comboios reais (Quadro 5.20) e para os 
comboios de fadiga regulamentares (Quadro 5.22) permite constatar: i) O dano provocado 
pela passagem dos comboios reais articulados (TGV, EUROSTAR, THALYS) na gama de 
velocidades ]360-420] (km/h), cuja ordem de grandeza se situa entre os 1,0 x 10-5 e 
6,0 x 10-6 , é semelhante ao dano provocado pelos comboios de fadiga mais gravosos, ou 
seja, os comboios CF6, CF7 e CF11; ii) O dano anual para o cenário hipotético de tráfego 
de comboios reais de alta velocidade para a gama de velocidades ]360-420] (km/h) é supe-
rior ao dano de qualquer um dos cenários regulamentares. 

5.10 CONCLUSÕES

Neste capítulo foi apresentado um estudo do comportamento dinâmico da ponte 
ferroviária de Alcácer do Sal sob acção de tráfego ferroviário a alta velocidade. 

O estudo foi efectuado com base numa modelação tridimensional da ponte em que 
se procedeu à discretização do tabuleiro por intermédio de elementos de viga 3D. 
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As análises dinâmicas foram precedidas de um estudo de sensibilidade da resposta 
em relação a dois métodos disponíveis para a realização das análises dinâmicas, o método 
de Newmark e o método da sobreposição modal. 

No que se refere ao método de Newmark, a análise de sensibilidade permitiu con-
cluir que para a determinação das acelerações é necessário a consideração de um t da 
ordem de Tn/20, embora para os deslocamentos tenha sido possivel considerar um t da 
ordem de Tn/10, como é habitualmente recomendado na bibliografia. 

Conclui-se ainda que a presença de ruído numérico, manifestado pela ocorrência de 
elevadas frequências nos registos das acelerações, tornou necessário a aplicação de um fil-
tro digital do tipo passa-baixo a esses registos, com uma frequência de corte igual à fre-
quência máxima a considerar nas análises dinâmicas, ou seja, 30 Hz. 

No que respeita à aceleração máxima do tabuleiro, grandeza relevante em termos 
de estados limites relativos à segurança da via, verificou-se que depende da frequência 
máxima a considerar nas análises dinâmicas definida pela EN1990-prAnnexA2, igual a 
30 Hz para a ponte em estudo. 

 Relativamente ao método da sobreposição modal, verificou-se que para a determi-
nação do deslocamento vertical a meio vão é suficiente a consideração do contributo do 1º 
modo de vibração. No que diz respeito à aceleração vertical a meio vão, verificou-se uma 
forte dependência da resposta em relação ao número de modos considerados na análise, 
verificando-se uma tendência para o aumento da resposta com o número de modos. Pode 
ainda concluir-se que a consideração nas análises dinâmicas de contributos de modos verti-
cais com frequências superiores a 30 Hz conduz a uma sobrestimação dos valores de pico 
da aceleração. Por este motivo apenas devem ser considerados nas análises os modos abai-
xo da frequência limite de 30 Hz para as análises efectuadas pelo método de Newmark. 

Em relação aos esforços axiais, conclui-se que para as barras das cordas superior e 
inferior do tabuleiro é suficiente a consideração dos contributos dos 4 primeiros modos 
para a caracterização da resposta dinâmica relativa a esta grandeza. Ao invés, para as bar-
ras dos montantes e diagonais, verificou-se que a consideração dos 4 primeiros modos de 
vibração é manifestamente insuficiente para caracterizar a resposta dinâmica, sendo neces-
sária a inclusão de um número superior de modos, no caso presente nove. 

 A análise comparativa dos métodos de Newmark e da sobreposição modal em ter-
mos de deslocamento máximo a meio vão permitiu constatar a existência de uma concor-
dância perfeita entre os resultados obtidos por intermédio dos dois métodos. A comparação 
dos valores máximos da aceleração a meio vão permitiu observar diferenças significativas 
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entre os dois métodos, para as velocidades de ressonância correspondentes à excitação da 
estrutura com frequências diferentes das utilizadas para a construção da matriz de amorte-
cimento de Rayleigh. 

Os resultados da análise dinâmica preliminar permitiram ainda apontar o método da 
sobreposição modal como o mais adequado para a realização das análises dinâmicas, devi-
do ao menor tempo de cálculo, à não necessidade de aplicação de filtros digitais do tipo 
passa-baixo, reduzindo desta forma o tempo de pós-processamento de resultados, e à pos-
sibilidade de consideração de coeficientes de amortecimento idênticos para todos os modos 
incluídos nas análises. 

Os resultados das análises dinâmicas para a passagem do comboio Alfa pendular, 
dos comboios de alta velocidade ICE2, EUROSTAR, TGV, TALGO, THALYS, ETR-Y, e 
VIRGIN e dos comboios (A1 a A10) do HSLM-A foram avaliados do ponto de vista da 
segurança estrutural, da segurança da via e do conforto dos passageiros. 

Em termos de segurança estrutural, verificou-se que os resultados relativos a deslo-
camentos e esforços axiais obtidos através das análises dinâmicas são inferiores aos obti-
dos pelo modelo de cargas LM71 majorado pelo respectivo coeficiente dinâmico .

Relativamente à segurança da via, a resposta da ponte foi avaliada em termos dos 
estados limites relacionados com a aceleração e deformação vertical do tabuleiro, com o 
levantamento dos apoios e com a deformação longitudinal e transversal do tabuleiro. 

No que diz respeito à aceleração vertical do tabuleiro, e no caso do comboio Alfa 
pendular, conclui-se que o limite de 0,5g não foi atingido para velocidades até aos 
265 km/h. No caso dos comboios de alta velocidade verificou-se que o limite foi excedido 
para velocidades inferiores à máxima analisada, tendo-se apresentado para cada comboio 
as velocidades mais baixas correspondentes à ocorrência da situação limite. No caso dos 
comboios referentes ao HSLM verificou-se que o limite foi excedido para a maioria das 
velocidades analisadas. 

No que se refere ao estado limite de levantamento dos apoios, face aos elevados 
níveis de aceleração do tabuleiro, verificou-se que poderia ocorrer este fenómeno para as 
situações de ressonância correspondentes à passagem dos comboios EUROSTAR, TGV e 
THALYS. 

No que concerne ao deslocamento longitudinal relativo entre tramos de tabuleiro, 
verificou-se que o deslocamento provocado pelo modelo de cargas LM71, igual a 
23,5 mm, excede o limite de 10 mm quando não é tido em conta o comportamento conjun-
to da via e da estrutura. 
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Em termos de deformação transversal do tabuleiro, foram verificados todos os limi-
tes especificados regulamentarmente. 

Relativamente ao conforto dos passageiros, procedeu-se a uma avaliação com base 
numa metodologia de análise dinâmica com interacção ponte-comboio, para os comboios 
alfa pendular e ICE2, e com base na metodologia simplificada preconizada na 
EN1990-prAnnexA2.

Para o comboio ICE2 verificou-se uma forte dependência da resposta em termos de 
acelerações nas carruagens aos parâmetros do modelo do comboio. Para os parâmetros 
indicados pela comissão D214 do ERRI, o nível de conforto foi muito bom para todas as 
velocidades analisadas. Para os parâmetros indicados em trabalhos do RWTH de Aachen, 
nomeadamente Paffrath, obtiveram-se níveis de conforto para a última carruagem, a mais 
desfavorável, muito bom até à velocidade de 250 km/h, bom entre os 250 e 280 km/h e 
aceitável para velocidades entre os 280 e 340 km/h. 

Para o comboio alfa pendular, o nível de conforto foi muito bom para todas as 
velocidades analisadas. 

Esta análise permitiu ainda demonstrar a sensibilidade do nível de conforto à car-
ruagem tomada para controlo da aceleração, ou seja, a variabilidade espacial do conforto. 

A metodologia simplificada de avaliação do conforto dos passageiros preconizada 
pela EN1990-prAnnexA2 permitiu concluir que, caso a ponte fosse constituída por um 
único tramo, o nível de conforto seria muito bom até à velocidade de 280 km/h e bom para 
velocidades superiores a esta. Estes resultados são relativamente idênticos aos obtidos 
através da metodologia de análise com interacção ponte-comboio. 

No caso da ponte em estudo, em que o tabuleiro é constituído por uma sucessão de 
tramos superior a três, a análise simplificada permitiu concluir que o nível de conforto 
seria muito bom apenas até à velocidade de 210 km/h, bom até à velocidade de 250 km/h e 
aceitável para velocidades superiores a 250 km/h. 

No que se refere à análise de fadiga, foram quantificados os danos para a passagem 
dos comboios reais de alta velocidade e dos comboios de fadiga regulamentares definidos 
pela EN1991-2. Para os comboios de alta velocidade conclui-se que só se registaram danos 
com significado em torno das velocidades de ressonância referentes aos comboios 
EUROSTAR, TGV, TALGO e THALYS. A avaliação dos danos anuais para as barras das 
cordas superior e inferior e para um cenário hipotético de tráfego de 156 comboios/dia, 
conduziu a danos nulos para velocidades entre 145 e 240 km/h, um dano igual a 
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1,3812 x 10-1 para velocidades no intervalo ]240,300] (km/h), 2,0025 x 10-2, no intervalo 
]300,360] (km/h) e 6,4159 x 10-1 no intervalo ]360,420] (km/h).  

No que se refere aos comboios de fadiga CF1 a CF12 regulamentares, foram ava-
liados os danos para as barras das cordas superior e inferior e para uma diagonal e um 
montante. Os maiores danos foram registados para os comboios CF6 e CF7 de mercado-
rias, tendo-se obtido danos praticamente desprezáveis para os comboios CF3 e CF4, os 
únicos que podem circular a 250 km/h. 

Os valores dos danos para a passagem isolada dos comboios foram combinados de 
forma a obterem-se os danos anuais para os três cenários de tráfego (pesado, normal e 
ligeiro) definidos pela EN1991-2. Conclui-se que para as cordas o cenário de tráfego nor-
mal foi o mais desfavorável, enquanto que para o montante e diagonal o cenário de tráfego 
pesado foi o mais gravoso. Os danos registados para o tráfego ligeiro são muito inferiores 
aos registados para os restantes cenários sendo praticamente desprezáveis. 



6.1

CAPÍTULO 6

ESTUDO DE UMA SOLUÇÃO DE REFORÇO DA PONTE 

FERROVIÁRIA DE ALCÁCER DO SAL 

6.1 OBJECTIVOS  

A implementação duma solução de reforço estrutural da ponte de Alcácer do Sal 

surge na sequência de um inadequado desempenho estrutural para a passagem de comboios 

de alta velocidade. 

Uma das razões principais que justifica a necessidade de reforço da estrutura existen-

te prendeu-se com os elevados níveis da aceleração vertical do tabuleiro, acima dos permi-

tidos regulamentarmente, que podem colocar em risco a estabilidade da via e portanto a 

segurança de circulação dos comboios. 

Foram equacionadas três soluções de reforço estrutural, para as quais se procedeu a 

uma avaliação preliminar do desempenho, baseada principalmente na quantificação dos 

valores de pico da aceleração vertical do tabuleiro para as velocidades de ressonância refe-

rentes à passagem dos diversos comboios reais de alta velocidade. 

Para a solução que se revelou mais adequada na avaliação preliminar, procedeu-se a 

uma avaliação sistemática do desempenho em termos dos estados limites para os quais a 

estrutura revelou um desempenho inadequado, ou seja, para os estados limites relacionados 

com a segurança estrutural e com a segurança da via, esta última envolvendo os aspectos 

relacionados com a aceleração vertical, com o levantamento dos apoios e com o desloca-

mento longitudinal do tabuleiro. 



Capítulo 6 

6.2

6.2 SOLUÇÕES DE REFORÇO 

Foram equacionados três soluções de reforço estrutural (Quadro 6.1).

Quadro 6.1 Soluções de reforço 

Designação Descrição 

R0 Estrutura existente 

R1 Chapas de aço adicionais nos elementos das vigas 
principais 

R2 Laje em betão armado (e = 25 cm) 

R3 R1 + R2 

A solução R1 consistiu basicamente num aumento da rigidez global do tabuleiro, 

através do aumento da rigidez das suas vigas principais. Este aumento de rigidez foi con-

seguido à custa do aumento da área das secções das barras das cordas superior e inferior 

das vigas principais (Figura 6.1). O reforço foi materializado através da adição de chapas 

metálicas com 1 cm de espessura ligadas às existentes por soldadura ou rebites (Santos, 

1998). A introdução destas chapas correspondeu a um aumento de cerca de 50 % da área 

das secções destes elementos, o que corresponde a um aumento de cerca de 16 % da massa 

total do tabuleiro. 

10

48
0

10

Secção Tipo Corte Transversal
Caracteristicas
Geométricas

A = 0.0374 m

J= 6.0220E-6 m

Iy = 1.6035E-3 m

Iz = 1.3683E-3 m

Secção Tipo Corte Transversal
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Geométricas

Nota : Dimensões em mm
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Figura 6.1 Características geométricas das secções reforçadas  

A solução R2 consistiu num aumento da massa da estrutura, conseguido por inter-

médio de uma laje de betão com 25 cm de espessura com a largura do tabuleiro para supor-

te da via-férrea. À estrutura inicial, com 114,3 t de massa, foram adicionadas 173,4 t refe-
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rentes à massa desta laje em betão, o que se traduz num aumento de cerca de 150 % da 

massa total do tabuleiro. 

A solução R3 corresponde à aplicação simultânea das soluções R1 e R2 (Figura 6.2). 

960 615 862

2%

862 615 960

2% 2% 2% 2% 2%

Nota: dimensões em mm

Figura 6.2 Corte transversal do tabuleiro para a solução de reforço R3 

Convém também salientar que uma das preocupações na escolha das soluções de 

reforço apresentadas se relacionou com a conservação da estética original da ponte. 

As alterações de massa ou rigidez da estrutura reforçada conduzem a modificações 

das suas frequências naturais de vibração. No Quadro 6.2 encontram-se indicadas as fre-

quências naturais correspondentes aos 4 primeiros modos de vibração verticais para as 
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diversas soluções de reforço, bem como a variação percentual dos seus valores tomando 

como referência as frequências obtidas para a estrutura existente (R0). 

Quadro 6.2 Frequências naturais do tabuleiro para a estrutura existente e para as diversas soluções 
de reforço 

nj (Hz) 

Modo Vertical 
j R0 R1 R2 R3 

1 5,625 6,161 (+9,5%) 3,702 (-34,2%) 4,163 (-26,0%) 

2 11,558 11,632 (+0,6%) 7,297 (-36,9%) 7,580 (-34,4%) 

3 18,828 18,758 (-0,4%) 12,084 (-35,8%) 12,067 (-35,9%) 

4 26,249 31,507 (+20,0%) 17,958 (-31,6%) 18,016 (+31,4%) 

A observação do quadro permite constatar que para a solução R1 se verificou um 

aumento das frequências correspondentes aos 1º e 4º modos de vibração, + 9,5 % e 

+ 20,0 %, respectivamente, tendo-se mantido praticamente inalteradas as frequências cor-

respondentes aos 2º e 3º modos. No que se refere à solução R2, verificou-se um decrésci-

mo das frequências correspondentes a todos os modos, com reduções entre - 31,6 % 

e - 36,9 %. Para a solução R3, verificou-se que o aumento da massa foi preponderante rela-

tivamente ao aumento da rigidez, tendo-se igualmente verificado um decréscimo da globa-

lidade das frequências, sendo que o menor decréscimo ocorreu para a frequência corres-

pondente ao 1º modo (- 26,0 % ao invés de - 34,2 % para a solução R2). Note-se que o 

aumento (ou diminuição) das frequências naturais do tabuleiro traduzir-se-á num aumento 

(ou diminuição) das velocidades de ressonância correspondentes. 

6.3 AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO DESEMPENHO DAS SOLUÇÕES 

DE REFORÇO 

A avaliação preliminar das soluções de reforço baseou-se essencialmente na quanti-

ficação dos valores de pico da aceleração para as velocidades de ressonância referentes à 

passagem de alguns comboios reais. Conforme visto em 5.8.3 os comboios reais que con-

dicionaram a envolvente de acelerações foram: o VIRGIN, para v = 165 km/h; o TALGO, 

para v = 265 km/h; o TGV, para v = 375 km/h; e o EUROSTAR para v = 385 km/h. 
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No Quadro 6.3 encontram-se indicados os valores máximos da aceleração vertical do 

nó 87 (secção a 1/3 de vão sobre a longarina) para estes comboios, para as velocidades de 

ressonância referidas (vres (i,j) = Dnj / i) e para as diversas soluções de reforço. 

Quadro 6.3 Valores máximos da aceleração vertical do nó 87 para os comboios VIRGIN, TALGO, 
TGV e EUROSTAR para as diversas soluções de reforço 

VIRGIN

D=23,9 i=3 j=1

TALGO

D=13,1 i=1 j=1 

TGV

D=18,7 i=1 j=1 

EUROSTAR 

D=18,7 i=1 j=1 

vres (i,j) (km/h) 165 265 375 385 

a (m/s2) 9,09 14,68 19,48 23,63 RO

a (%) - - - - 

vres (i,j) (km/h) 180 290 410 405 

a (m/s2) 6,55 11,88 16,00 10,88 R1

a (%) -27,9% -19,1% -17,9% -54,0% 

vres (i,j) (km/h) 105 175 245 255 

a (m/s2) 4,83 7,22 9,28 7,26 R2

a (%) -46,8% -50,8% -52,4% -69,3% 

vres (i,j) (km/h) 120 195 275 285 

a (m/s2) 3,25 5,25 7,70 5,17 R3

a (%) -64,3% -64,2% -60,5% -78,1% 

A observação do quadro permite verificar uma redução significativa dos valores de 

pico da aceleração para a solução R1, porém insuficientes para que se situem abaixo do 

limite máximo de 5 m/s2.

A solução R2, correspondente a um aumento da massa do tabuleiro, revelou-se bas-

tante mais eficiente em relação à solução R1, tendo permitido reduções em média da 

ordem dos 50 % dos valores de pico da aceleração. No entanto, mesmo para o comboio 

TALGO a 175 km/h, continua-se a verificar que o valor de pico da aceleração (7,22 m/s2)

ultrapassa o limite regulamentar. 

Apenas para a solução R3 se obtiveram reduções que, de uma forma mais global, 

conseguiram trazer as acelerações para níveis aceitáveis, tendo-se desta forma apenas pro-

cedido a uma avaliação sistemática do desempenho desta solução. 

6.4 AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DO DESEMPENHO DA SOLUÇÃO R3

Nesta secção procede-se a uma avaliação sistemática do desempenho da solução R3. 

Em relação a cada tipo de verificação, apenas são apresentadas verificações para os estados 
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limites em relação aos quais a estrutura mostrou um desempenho inadequado. Assim, 

foram avaliados os aspectos relacionados com: 

i) Segurança estrutural; 

ii) Segurança da via, nomeadamente no que se refere ao estado limite de aceleração 

vertical do tabuleiro, ao estado limite de levantamento dos apoios e ao estado 

limite do deslocamento longitudinal do tabuleiro. 

6.4.1 Segurança estrutural 

Na Figura 6.3 apresentam-se os valores máximos do deslocamento vertical dos nós 

48, 51 e 87 para a passagem dos comboios reais e na Figura 6.4 para a passagem dos com-

boios A1 a A10 do HSLM, em função da velocidade. 

A observação das figuras referentes à ponte reforçada permite realçar duas caracte-

rísticas, que as distinguem relativamente às da ponte não reforçada. 

A primeira característica relaciona-se com a translação dos picos de ressonância para 

velocidades inferiores como resultado da diminuição das frequências naturais da ponte. 

Como exemplo, comparando as figuras 6.3 e 5.35, verifica-se que o pico de ressonância 

associado ao comboio TALGO, que para a ponte não reforçada ocorria aos 265 km/h, na 

ponte reforçada passou a ocorrer aos 195 km/h; o mesmo sucede com o pico de ressonân-

cia do comboio TGV que passou de 375 km/h para 265 km/h. 

Como consequência desta translação dos picos da resposta para velocidades mais 

baixas, verificou-se que os picos de ressonância, que na ponte não reforçada apareciam em 

velocidades próximas do limite inferior da gama de velocidades analisadas, deixaram de 

situar-se na gama de velocidades analisada. Como exemplo, o pico relativo ao comboio 

VIRGIN que surgia aos 165 km/h, não aparece na Figura 6.3 visto que passaria a ocorrer 

para a velocidade de 120 km/h, velocidade para a qual os efeitos dinâmicos são pouco sig-

nificativos.

Por outro lado, picos de ressonância que ocorriam para velocidades acima dos 

420 km/h surgem agora bem evidenciados para velocidades entre 355 e 405 km/h. Esta 

situação ocorre para os comboios com afastamentos regulares entre eixos elevados, como 

por exemplo os comboios convencionais ETR-Y, VIRGIN e ICE2, e para uma grande par-

te dos HSLM. 

Saliente-se que atendendo ao facto da frequência natural do 1º modo de vibração 

vertical da ponte original ser igual a 5,625 Hz e o limite superior da gama de velocidades 
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analisadas ser igual a 420 km/h, o afastamento máximo entre eixos teria de ser inferior a 

20,75 m para que o pico de ressonância relativo ao 1º modo ocorresse na gama [140, 420] 

(km/h). Assim, e atendendo a que a frequência natural do 1º modo de vibração vertical da 

ponte reforçada é igual a 4,163 Hz, esse afastamento passou a ser de 28 m, ou seja, um 

valor superior aos afastamentos regulares para qualquer um dos comboios reais ou HSLM. 

A segunda característica refere-se ao facto da totalidade dos picos de ressonância 

aparecerem com valores substancialmente inferiores aos verificados na ponte não reforça-

da, como consequência do aumento da massa introduzido pelo reforço estrutural. 

A comparação das figuras 6.3 e 6.4 com as figuras 5.35 e 5.36 permite verificar um 

aumento dos deslocamentos máximos absolutos, quer para os HSLM, quer para os com-

boios reais, justamente devido ao aparecimento de novos picos de ressonância em veloci-

dades elevadas e que passaram a condicionar a envolvente. Em relação aos comboios cujos 

picos foram transferidos para velocidades mais baixas, verificaram-se reduções significati-

vas. Para o comboio TGV, o deslocamento máximo do nó 87 passou de 2,36 cm para 

1,74 cm e para o comboio TALGO de 1,97 cm para 1,46 cm. 

Os deslocamentos obtidos por aplicação do modelo de cargas LM71 multiplicado 

pelo respectivo coeficiente dinâmico  são ultrapassados pelos picos de ressonância relati-

vos aos comboios A9 e A10 do HSLM, passando estes últimos a ser os condicionantes em 

termos do dimensionamento estrutural. Para os comboios reais o limite referido não é ultra-

passado para nenhuma das velocidades analisadas. 
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Comboios Reais - Deslocamento Vertical do Nó 48 
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Comboios Reais - Deslocamento Vertical do Nó 51 
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Comboios Reais - Deslocamento Vertical do Nó 87 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

140 180 220 260 300 340 380 420
Velocidade (km/h)

D
e

sl
oc

am
en

to
 (c

m
)

Virgin
Alfa-Pendular
Talgo
TGV
Eurostar
Thalys
ICE
ETR
    x LM71

Figura 6.3 Valores máximos do deslocamento vertical dos nós 48, 51 e 87 para a passagem 
dos comboios reais, em função da velocidade  



Estudo de uma Solução de Reforço da Ponte Ferroviária de Alcácer do Sal 

6.9

HSLM - Deslocamento Vertical do Nó 48 
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Figura 6.4 Valores máximos do deslocamento vertical dos nós 48, 51 e 87 para a passagem 
dos comboios A1 a A10 do HSLM, em função da velocidade  
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Nas figuras 6.5 e 6.6 apresentam-se os valores máximos do esforço axial nas barras 

10 e 14 para a passagem dos comboios reais e dos comboios A1 a A10 do HSLM. 

Comboios Reais - Esforço Axial na Barra 10 
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Comboios Reais - Esforço Axial na Barra 14 
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Figura 6.5 Valores máximos do esforço axial nas barras 10 e 14 para a passagem dos com-
boios reais, em função da velocidade 
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HSLM - Esforço Axial na Barra 10 
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Figura 6.6 Valores máximos do esforço axial nas barras 10 e 14 para a passagem dos com-
boios A1 a A10 do HSLM, em função da velocidade  

A observação das figuras permite constatar que os esforços axiais nas barras 10 e 14 

sofreram ligeiros acréscimos devido ao facto de serem mais rígidas axialmente. Esse 

aumento pode ser comprovado a título de exemplo para o comboio TGV, para o qual o 

esforço axial máximo na barra 14 igual a 1006 kN para a ponte não reforçada passou a 

valer 1115 kN. 

Em termos de comboios reais, o aparecimento dos novos picos de ressonância para 

os comboios reais do tipo convencional (VIRGIN, ICE2, ETR-Y) para velocidades eleva-

das, levou a que o valor máximo do esforço axial na barra 14 passasse de 1006 kN para 

1457 kN, ou seja, um aumento de cerca de 45 %. Saliente-se, no entanto, que apesar dos 

esforços axiais terem aumentado, as tensões nas barras diminuíram cerca de 5 % em virtu-

de do aumento considerável da área das barras. 

Outro aspecto relevante diz respeito ao facto dos esforços axiais para as velocidades 

de ressonância dos comboios reais do tipo convencional e dos comboios A6 a A10 do 
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HSLM excederem o limite imposto pela aplicação do modelo de cargas LM71 multiplica-

do pelo respectivo coeficiente dinâmico , passando a ser condicionantes para o dimensio-

namento. 

6.4.2 Segurança da via 

Nesta secção serão avaliados os aspectos relativos à segurança da via, nomeadamen-

te através da verificação dos estados limites que não obedecem as prescrições regulamenta-

res, ou seja: 

1) Aceleração vertical do tabuleiro; 

2) Levantamento dos apoios; 

3) Deslocamento longitudinal do tabuleiro. 

6.4.2.1 Aceleração vertical do tabuleiro 

Na Figura 6.7 apresentam-se os valores máximos da aceleração vertical nos nós 48, 

51 e 87 para a passagem dos comboios reais e na Figura 6.8 para a passagem dos comboios 

A1 a A10 do HSLM, em função da velocidade. 

A observação das figuras permite constatar que as acelerações máximas registadas 

no nó 87 foram de 19,7 m/s2 para o HSLM-A10 à velocidade de 405 km/h, e de 12,1 m/s2

para o comboio VIRGIN à velocidade de 365 km/h, que passou a ser o comboio real mais 

agressivo. Estes valores são bastante inferiores aos máximos registados na ponte não refor-

çada iguais a cerca de 40 m/s2, para os HSLM, e 20 m/s2 para os comboios reais (figuras 

5.37 e 5.38). 
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Comboios Reais - Aceleração Vertical no Nó 48 
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Comboios Reais - Aceleração Vertical no Nó 87 
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Figura 6.7 Valores máximos da aceleração vertical dos nós 48, 51 e 87 para a passagem dos 
comboios reais, em função da velocidade  
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HSLM - Aceleração Vertical no Nó 48 
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HSLM - Aceleração Vertical no Nó 87 
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Figura 6.8 Valores máximos da aceleração vertical dos nós 48, 51 e 87 para a passagem dos 
comboios A1 a A10 do HSLM, em função da velocidade  
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No Quadro 6.4 encontram-se indicadas as velocidades mais baixas a partir das quais 

o limite regulamentar da aceleração vertical do tabuleiro de 5 m/s2 foi excedido. Os valores 

de velocidade identificados com * correspondem a situações em que a aceleração excedeu 

em menos de 15 % o valor máximo regulamentar. 

Quadro 6.4 Velocidades limite para os diversos comboios reais 

Comboio vlim (km/h) 

ICE2 372 

EUROSTAR 253 

TGV 269 

TALGO 193*

THALYS 269 

ETR-Y 183* / 366 

VIRGIN 325 

É possivel constatar que o limite regulamentar é apenas pontualmente ultrapassado 

no intervalo de velocidades compreendido entre 140 e 250 km/h. Os comboios que condi-

cionam o presente estado limite são os comboios do tipo articulado (EUROSTAR, TGV e 

THALYS). Caso se excluam da análise estes comboios é possível garantir níveis de acele-

ração abaixo do limite regulamentar até uma velocidade da ordem dos 325 km/h. 

Em relação aos HSLM o limite regulamentar continua a não ser cumprido para toda 

a gama de velocidades analisada. 

6.4.2.2 Levantamento dos apoios 

A verificação do estado limite relativo ao levantamento dos apoios foi efectuada para 

a combinação rara de acções apresentada na secção 5.8.2.3. Esta análise foi apenas realiza-

da para a passagem do comboio TGV à velocidade de 275 km/h, que origina a ressonância 

do tabuleiro, visto que analisando apenas a gama de velocidades entre os 140 km/h e a 

velocidade limite correspondente à ocorrência do estado limite de aceleração vertical do 

tabuleiro (ver Quadro 6.4) se verificou ser o comboio mais desfavorável. Saliente-se que 

caso se considerasse a gama de velocidades entre os 140 km/h e 420 km/h a situação mais 

gravosa seria a relativa à passagem do comboio VIRGIN à velocidade de 365 km/h. 
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Na Figura 6.9 apresenta-se o registo temporal relativo à evolução da reacção vertical 

para a passagem do comboio TGV à velocidade de 275 km/h. O exame da figura mostra 

que a reacção atinge valores negativos, verificando-se um mínimo de -397,2 kN no instante 

em que a última carga abandona a ponte, ou seja, um valor cerca de 6 % inferior ao regis-

tado para a ponte sem reforço. 

TGV - Reacção Vertical no Nó 41_v =275 km/h 
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Figura 6.9 Registo temporal da reacção de apoio no nó 41 para a passagem do comboio 
TGV a 275 km/h 

Tendo em conta que a reacção vertical devido às acções permanentes (RG) aumentou 

cerca de 150 % passando a valer 719,8 kN, que a reacção vertical devida ao vento (RW)

vale 25,2 kN, o valor de cálculo da reacção vertical no apoio (Rd) passou a valer 303,7 kN 

(> 0), ou seja, não ocorre levantamento do apoio. 

6.4.2.3 Deslocamento longitudinal do tabuleiro 

De acordo com o referido na secção 5.8.2.4, o deslocamento longitudinal do tabulei-

ro ao nível da sua face superior h , provocado pelo modelo de cargas LM71, atingiu 

23,5 mm, superior a 10 mm, que corresponde ao valor máximo admissível quando não é 

tido em conta o comportamento conjunto da via e da estrutura. 

Para a ponte reforçada obteve-se: 1  = 2,54 x 10-3 rad, 2  = 3,00 x 10-3 rad, 

 = 0,71 cm, resultando por aplicação da expressão (5.4) h  = 16,2 mm, ainda superior a 

10 mm. A verificação deste estado limite passaria assim pela realização de uma análise 

com interacção via-estrutura.  
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6.5 CONCLUSÕES

Neste capítulo foi apresentado um estudo do reforço estrutural da ponte ferroviária 

de Alcácer do Sal. 

Foram apresentadas três soluções para esse reforço: i) uma solução R1 que consistiu 

basicamente num aumento da rigidez global do tabuleiro, através do aumento das secções 

das barras das cordas inferior e superior das vigas principais; ii) uma solução R2 que con-

sistiu num aumento da massa da estrutura, conseguido por intermédio de uma laje de betão 

para suporte da via-férrea e iii) uma solução R3 correspondente à aplicação simultânea das 

soluções R1 e R2. 

Estas soluções foram sujeitas a uma avaliação preliminar que se baseou essencial-

mente na quantificação dos valores de pico da aceleração vertical para as velocidades de 

ressonância referentes aos comboios reais de alta velocidade. Esta avaliação preliminar 

permitiu verificar que apenas para a solução R3 foi possivel obter reduções que, de uma 

forma global, trouxeram as acelerações para níveis aceitáveis, tendo-se portanto apenas 

procedido a uma avaliação sistemática do desempenho desta solução. 

A avaliação sistemática da solução R3 foi efectuada avaliando o desempenho estru-

tural para os estados limites em relação aos quais a estrutura revelou um desempenho ina-

dequado.

No que se refere à segurança estrutural, como consequência da redução das frequên-

cias naturais da estrutura, verificou-se a ocorrência de novos picos da resposta na gama 

355 a 420 km/h, que anteriormente ocorriam para velocidades de ressonância superiores a 

420 km/h. Os valores dos deslocamentos e esforços axiais correspondentes a esses picos 

são superiores aos provocados pelo modelo de cargas LM71 majorado pelo respectivo coe-

ficiente dinâmico, passando portanto a ser condicionantes do dimensionamento estrutural. 

Verificou-se também que excluindo estes novos picos, os picos da resposta passaram a 

ocorrer com valores inferiores (reduções da ordem dos 25 %). Apesar do aumento dos 

esforços axiais nas barras pertencentes à corda superior e inferior das vigas principais, as 

tensões nas secções diminuíram em virtude do aumento da área das mesmas. 

No que se refere à segurança da via, foram avaliados os estados limites relativos à 

aceleração vertical do tabuleiro, levantamento dos apoios e deslocamento longitudinal do 

tabuleiro.

Relativamente à aceleração máxima do tabuleiro e para os comboios reais de alta 

velocidade, foi possível aumentar consideravelmente as velocidades máximas de circula-

ção, verificando-se que as velocidades limites foram condicionadas pelos comboios tipo 
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articulado (EUROSTAR, TGV e THALYS) com valores entre os 253 e os 269 km/h. Caso 

se excluíssem das análises estes comboios, seria possível aumentar a velocidade máxima 

de circulação até aos 325 km/h. 

Em termos de levantamento dos apoios, analisando a situação para a gama de velo-

cidades entre os 140 km/h e a velocidade limite correspondente à ocorrência do estado 

limite de aceleração vertical do tabuleiro, verificou-se que a situação mais desfavorável 

correspondia à passagem do TGV a 275 km/h. Para este caso constatou-se que o valor de 

cálculo da reacção é positivo, pelo que não ocorre levantamento dos apoios. 

Finalmente, o deslocamento longitudinal relativo entre tramos adjacentes provocado 

pelo modelo de cargas LM71 passou de 23,5 mm para 16,2 mm, valor ainda superior ao 

limite regulamentar igual a 10 mm. Nestas condições, a verificação deste estado limite 

envolveria a realização de uma análise com interacção via-estrutura. 
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CAPÍTULO 7

CONCLUSÕES

7.1 CONCLUSÕES GERAIS 

O principal objectivo da presente dissertação foi o estudo do comportamento dinâ-

mico de pontes sob acção de tráfego ferroviário de alta velocidade. 

Com esse objectivo procedeu-se à implementação de metodologias de análise dinâ-

mica, tendo em vista a avaliação numérica dos efeitos dinâmicos resultantes do tráfego fer-

roviário a alta velocidade, que tendem a aumentar consideravelmente para velocidades su-

periores a 200 km/h, como resultado essencialmente dos efeitos de ressonância. 

A regulamentação europeia mais recente, nomeadamente a EN1991-2 (2003) e a 

EN1990-prAnnexA2 (2002), definem os procedimentos a ter em conta na análise dinâmica 

deste tipo de estruturas, bem as verificações de segurança a efectuar tendo em conta os 

aspectos relacionados com a segurança estrutural, segurança da via e conforto dos passa-

geiros. Na EN1991-2 é apresentado um fluxograma que permite verificar a necessidade ou 

não de realizar uma análise dinâmica da ponte, verificando-se que no caso de velocidades 

superiores a 200 km/h, na maioria das situações é obrigatória a realização de uma análise 

dinâmica. 

No caso de pontes situadas em linhas cujo dimensionamento deva atender às especi-

ficações de interoperabilidade, as análises dinâmicas deverão ser realizadas atendendo a 

modelos específicos, os designados High Speed Load Model (HSLM). 



Capítulo 7 

7.2

Na EN1991-2 e EN1990-prAnnexA2 são indicadas as verificações de segurança a 

efectuar, relacionadas com critérios relacionados com a segurança estrutural, com a segu-

rança da via, envolvendo a verificação de estados limites relacionados com a aceleração 

vertical do tabuleiro, com o levantamento dos apoios, com a deformação vertical, longitu-

dinal e transversal do tabuleiro, bem como do conforto dos passageiros. 

Um estado limite relevante para a vida útil da estrutura é o da fadiga, que deverá ser 

verificado com base nos resultados de análises dinâmicas, no caso de pontes projectadas 

para velocidades superiores a 200 km/h, em especial para as velocidades em que ocorrem 

ressonâncias da estrutura. A este propósito, e no caso de pontes metálicas, os eurocódigos 

prevêem dois níveis de análise: i) uma preliminar, que consiste numa verificação indirecta 

da resistência à fadiga, comparando a máxima amplitude de tensão devida ao tráfego com 

um limite de resistência do detalhe do elemento estrutural; ii) uma detalhada, na qual após 

quantificados os espectros de tensão, classificados os detalhes em estudo, procede-se ao 

cálculo da vida útil para cada detalhe através do método dos danos acumulados, ou do 

método da tensão equivalente de danos, e à sua comparação com a vida útil exigida. A 

aplicação do método da acumulação de danos envolve a quantificação dos espectros de 

tensão. Para o efeito é necessário proceder a uma contagem dos ciclos de tensão, tendo-se 

procedido para o efeito à implementação e validação do método da gota de água (“rain-

flow”) numa folha de cálculo EXCEL. 

A análise da resposta dinâmica do sistema ponte-comboio pode ser efectuada recor-

rendo a diversas metodologias, nomeadamente metodologias analíticas, numéricas, simpli-

ficadas e empíricas. Em relação às metodologias de análise numérica, numa grande parte 

das situações é possível recorrer à análise do comportamento com base em metodologias 

de cargas móveis. Para o efeito foi implementada este tipo de metodologia no programa de 

cálculo comercial Robot Millenium, tendo-se para o efeito desenvolvido um conjunto de 

programas em VBA, que por intermédio de ferramentas de programação ROS, permitiram 

a transferência de dados directamente para o Robot. 

No que se refere às metodologias de análise simplificadas, procedeu-se à implemen-

tação dos métodos DER e LIR numa folha de cálculo EXCEL, e à sua aplicação prática ao 

estudo de uma ponte simplesmente apoiada com 15 m de vão. A boa concordância dos re-

sultados obtidos com os obtidos através de uma análise dinâmica, permitiu demonstrar a 

grande utilidade que estes métodos podem ter para o pré dimensionamento de pontes situa-

das em vias de alta velocidade, permitindo avaliar de uma forma rápida e simples os efeitos 

dinâmicos a que estas estruturas estão sujeitas. 
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As comparações efectuadas permitiram verificar a existência de uma boa concordân-

cia entre os resultados obtidos através das diferentes metodologias, nomeadamente para 

velocidades de ressonância. Para estas velocidades, os valores máximos obtidos por inter-

médio dos métodos simplificados (DER e LIR) são na quase totalidade das situações, supe-

riores em cerca de 10-20% aos valores obtidos através de uma análise dinâmica, sendo que 

em ressonância os valores máximos da resposta obtidos pelo método DER são ligeiramente 

superiores aos obtidos pelo método LIR. Em termos de deslocamentos, o método LIR não 

se revelou capaz de realizar uma estimativa conservativa dos seus valores, sendo para o 

efeito aconselhada a utilização do método DER. 

A principal aplicação da presente dissertação foi o estudo do comportamento dinâ-

mico da ponte ferroviária de Alcácer do Sal, uma ponte metálica do tipo “bowstring”, situ-

ada na linha do Sul, sob acção do tráfego ferroviário a alta velocidade. As análises foram 

efectuadas com base numa modelação tridimensional do tabuleiro por intermédio de ele-

mentos de viga 3D. 

As análises dinâmicas foram precedidas de um estudo de sensibilidade da resposta 

em relação a dois métodos disponíveis para a realização das análises dinâmicas, o método 

de Newmark e o método da sobreposição modal. 

O estudo de sensibilidade permitiu concluir que, no que se refere ao método de 

Newmark, é necessária a consideração de um t da ordem de Tn/20, para a determinação 

das acelerações, enquanto para a determinação dos deslocamentos é suficiente um t da 

ordem de Tn/10, tal como é habitualmente referido na bibliografia. 

A presença de ruído numérico, devido à contribuição de frequências elevadas, tornou 

necessário a aplicação de um filtro digital aos registos das acelerações, com uma frequên-

cia de corte igual à frequência máxima a considerar nas análises dinâmicas, ou seja, 30 Hz. 

Relativamente ao método da sobreposição modal, foi suficiente a consideração do 

contributo do 1º modo de vibração para a determinação do deslocamento vertical a meio 

vão. Ao invés, para a determinação da aceleração vertical, verificou-se uma forte depen-

dência da resposta em relação ao número de modos considerados na análise, verificando-se 

uma tendência para o aumento da resposta com o número de modos. 

Além disso, verificou-se que a consideração nas análises dinâmicas de contributos de 

modos verticais com frequências superiores a 30 Hz conduz a uma sobrestimação dos valo-

res de pico da aceleração, pelo que apenas deverão ser considerado nas análises os modos 

com frequências abaixo dos 30 Hz, para a avaliação desta grandeza. Em termos de esforços 

axiais, concluiu-se que para as barras das cordas é suficiente a consideração dos contribu-
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tos dos 4 primeiros modos para a resposta dinâmica, ao contrário do que sucede para as 

barras dos montantes e diagonais, para as quais é necessário considerar o contributo de 

nove modos de vibração. 

A análise comparativa dos métodos de Newmark e da sobreposição modal eviden-

ciou uma concordância perfeita dos resultados em termos de deslocamento máximo a meio 

vão. Em relação à aceleração a meio vão ocorreram diferenças significativas, nomeada-

mente para as velocidades de ressonância correspondentes à excitação da estrutura com 

frequências diferentes das utilizadas para a construção da matriz de amortecimento de Ray-

leigh.

Atendendo ao menor tempo de cálculo, à não necessidade de aplicação de filtros aos 

registos de acelerações, de que resulta um menor tempo na fase de pós-processamento de 

resultados, e à possibilidade de adoptar coeficientes de amortecimento iguais para os dife-

rentes modos que entram nas análises, considerou-se o método da sobreposição modal 

como o mais adequado para a realização das análises dinâmicas. 

As análises dinâmicas foram efectuadas para a passagem do comboio Alfa pendular, 

dos comboios em circulação na rede europeia de alta velocidade e dos comboios A1 a A10 

do HSLM-A. Os resultados dessas análises foram avaliados do ponto de vista da segurança 

estrutural, da segurança da via e do conforto dos passageiros. 

Em termos da segurança estrutural, verificou-se que os deslocamentos e esforços 

axiais obtidos através das análises dinâmicas são inferiores aos obtidos pela aplicação do 

modelo de cargas LM71 majorado pelo respectivo coeficiente dinâmico .

Em relação à segurança da via, em termos do estado limite de aceleração vertical do 

tabuleiro, verificou-se que o limite de 5 m/s2 foi excedido para a grande parte dos com-

boios reais, conduzindo a limitações da velocidade na ponte. Para os comboios referentes 

ao HSLM o limite foi ultrapassado praticamente para quase todas as velocidades da gama 

analisada. Em relação ao levantamento dos apoios, atendendo às elevadas acelerações a 

que foi submetido o tabuleiro, verificou-se a possibilidade da ocorrência deste fenómeno 

para os comboios articulados em situações de ressonância. No que se refere à deformação 

longitudinal do tabuleiro, foi excedido o limite regulamentar; em relação à deformação 

transversal foram cumpridos todos os limites. 

No que diz respeito ao conforto dos passageiros, procedeu-se à sua avaliação com 

base na metodologia simplificada apresentada na EN1990-prAnnexA2 e com base numa 

análise dinâmica com interacção ponte-comboio, para a passagem dos comboios ICE2 e 

Alfa pendular. 
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Os resultados da análise com interacção ponte-comboio permitiram demonstrar a 

existência de uma forte dependência da resposta em termos de acelerações nas carruagens 

aos parâmetros utilizados para a modelação do comboio, nomeadamente no que se refere 

ao amortecimento e rigidez considerado para as suspensões. A utilização de parâmetros 

indicados pela comissão D214 do ERRI conduziu à obtenção de um nível de conforto mui-

to bom para todas as velocidades analisadas, ou seja, até à velocidade de 360 km/h, ao con-

trário do que sucedeu nas análises considerando os parâmetros referidos por Paffrath, para 

os quais se obtiveram níveis de conforto de muito bom apenas até à velocidade de 

250 km/h. 

A metodologia simplificada para a avaliação do conforto permitiu concluir que, caso 

a ponte fosse constituída por um único tramo, o nível de conforto seria muito bom até à 

velocidade de 280 km/h, valor semelhante aliás ao obtido através da metodologia de análi-

se com interacção ponte-comboio. Para a ponte em estudo, constituída por uma sucessão 

de tramos superior a três, o nível de conforto seria muito bom apenas até à velocidade de 

210 km/h, bom até à velocidade de 250 km/h e aceitável para velocidades superiores a 

250 km/h. 

No que se refere à análise da fadiga, foram quantificados os danos para a passagem 

dos comboios reais de alta velocidade e dos comboios de fadiga regulamentares. Os resul-

tados referentes aos comboios de alta velocidade demonstraram que os danos apenas têm 

significado para velocidades próximas das velocidades de ressonância. No que se refere 

aos comboios de fadiga, os maiores danos foram registados para os comboios de mercado-

rias CF6 e CF7. A comparação dos danos obtidos para a passagem isolada dos comboios 

de alta velocidade demonstrou que os danos provocados pela passagem dos comboios arti-

culados para velocidades entre 360 e os 420 km/h, é da ordem de grandeza do dano provo-

cado pelos comboios de fadiga regulamentares mais gravosos. 

O estudo de uma solução de reforço da ponte ferroviária de Alcácer do Sal teve 

como principal objectivo reduzir os elevados níveis da aceleração vertical do tabuleiro, de 

modo a situá-los abaixo do limite regulamentar de 5 m/s2. Foram equacionadas três solu-

ções de reforço distintas, que consistiram basicamente num aumento da rigidez global do 

tabuleiro através de um aumento da área das secções das vigas principais (R1), num au-

mento da massa através da colocação de uma laje de betão como suporte da via férrea (R2) 

e de uma solução R3 correspondente à aplicação simultânea das soluções R1 e R2. 

Foi efectuada uma avaliação preliminar do desempenho das diversas soluções, base-

ada na quantificação dos valores de pico da aceleração vertical para as velocidades de res-
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sonância referentes a alguns comboios reais. Este procedimento permitiu efectuar a selec-

ção da solução de reforço R3 como a única adequada. 

A avaliação sistemática do desempenho da solução R3 foi efectuada avaliando a res-

posta dinâmica da estrutura em termos dos estados limites em relação aos quais teve um 

desempenho inadequado. Essa avaliação permitiu verificar, em termos de segurança da via, 

uma diminuição considerável dos níveis de aceleração do tabuleiro para os comboios reais, 

passando a ser possível a circulação sobre a ponte até velocidades de 255 km/h. Caso fos-

sem excluídos das análises os comboios do tipo articulado (EUROSTAR, TGV e 

THALYS) a velocidade poderia ser aumentada até aos 325 km/h. 

No que se refere aos HSLM, os valores das acelerações permaneceram com valores 

muito elevados para a maiorias das velocidades analisadas. Caso fosse exigida para esta 

ponte o cumprimento das especificações de interoperabilidade, o reforço da ponte seria 

praticamente inviável, quer por razões técnicas quer por razões económicas. 

7.2 PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

No contexto dos estudos realizados apresentam-se algumas sugestões com vista ao 

desenvolvimento de trabalhos futuros: 

i) As rotinas desenvolvidas para interface com o programa Robot Millenium são 

susceptíveis de melhoramentos à medida que vão sendo implementados novos 

comandos do ROS, nomeadamente os que já foram incluídos na versão 17.5 do 

programa. Assim, por forma a minimizar-se os tempos totais de análise, será 

efectuada a junção numa única rotina das rotinas correspondentes às fases de pré-

processamento, de cálculo e de pós-processamento; 

ii) A avaliação dos efeitos dinâmicos de tráfego na ponte ferroviária de Alcácer do 

Sal foi efectuada por via numérica. No seguimento do estudo efectuado, afigura-

se com interesse a instalação de um sistema de medição na ponte, tendo em vista 

uma comparação dos resultados obtidos por via numérica e experimental. Esta 

comparação terá especial interesse para a avaliação das acelerações do tabuleiro, 

devido à sensibilidade demonstrada por esta grandeza à frequência de corte con-

siderada nas análises; 

iii) O sistema de medição poderia ser instalado igualmente por um período mais lon-

go, tendo em vista avaliar as tensões provocadas pelo tráfego actual na ponte, 
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com vista a quantificação dos espectros de tensões, e consequente avaliação do 

dano;

iv) Para o controlo dos níveis de vibração induzidos pela passagem dos comboios de 

alta velocidade, poderá ter interesse o estudo de sistemas do tipo activos, semi-

activos ou passivos, que poderiam constituir uma alternativa às soluções de refor-

ço estrutural, nos casos em que os estados limites condicionantes estivessem rela-

cionados com níveis excessivos da aceleração vertical do tabuleiro; Esta solução 

poderá ter especial interesse para pontes situadas em troços de vias existentes, e 

que possam vir a ser integradas em linhas de alta velocidade; 

v) O desenvolvimento de metodologias simplificadas para a avaliação da resposta 

dinâmica do sistema ponte-comboio é também uma das tarefas que se pretende 

desenvolver, especialmente no que se refere à avaliação das acelerações nas car-

ruagens;

vi) A aceleração nas carruagens, medida do nível de conforto dos passageiros, reve-

lou-se muito sensível aos parâmetros utilizados para a modelação dos comboios, 

nomeadamente no que se refere às características de amortecimento e rigidez das 

suspensões. Nesse sentido teria interesse o desenvolvimento de modelações esto-

cásticas da resposta dinâmica do sistema ponte-comboio, tendo em vista uma ava-

liação probabilística do nível de conforto. Esta modelação envolveria uma carac-

terização estatística das diversas variáveis passíveis de influenciar a resposta 

dinâmica do sistema. 
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