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RESUMO 

O transporte ferroviário pertence à categoria dos sistemas de transporte de massas, 

permitindo a deslocação de um elevado número de pessoas numa única viagem. Embora os 

benefícios (de natureza económica, social e ambiental) inerentes ao transporte ferroviário 

sejam evidentes, a sua implementação e exploração suscitam preocupações de carácter 

ambiental, motivadas pela geração e propagação de vibrações e ruído, com consequente 

reflexo no conforto e qualidade de vida dos habitantes nas imediações da infraestrutura. 

Neste contexto, a presente dissertação inclui um conjunto de metodologias, essencialmente 

numéricas, que permitem, de uma forma versátil e abrangente, a simulação de todo o meio 

de interesse, desde a fonte de vibração (interação veículo-via) ao recetor (edifício e espaços 

acústicos interiores).  

Após um enquadramento geral do tema, com a exposição dos aspetos basilares da 

problemática em estudo, é apresentada a metodologia adotada para a consideração da 

interação dinâmica veículo-via, sendo inserida de seguida a temática da modelação do sistema 

via-maciço. A este respeito, é desenvolvido um modelo numérico baseado no acoplamento 

entre o Método dos Elementos Finitos (FEM) e o Método das Soluções Fundamentais (MFS), 

ambos formulados à luz do conceito 2.5D, para a modelação do sistema via-maciço, tirando 

partido das especificidades próprias de cada método.  

Adicionalmente à modelação do domínio elastodinâmico, o espaço acústico é igualmente alvo 

de análise. Deste modo, um conjunto de metodologias numéricas para modelação acústica, 

baseadas no FEM e no MFS, são apresentadas. Estas ferramentas estão aptas a interagir de 

uma forma integrada com os modelos numéricos de previsão de vibrações, permitindo 

englobar, na mesma análise, vibrações e ruído re-radiado induzidos por tráfego ferroviário. A 

exposição da formulação das diferentes metodologias numéricas referenciadas é intercalada 

com a apresentação de exemplos de aplicação práticos, tanto de caráter numérico como de 

caráter experimental. 

Por fim, e tendo como cenário de base o Campo Experimental do Carregado, é apresentado 

um extenso estudo de caraterização de uma estrutura construída nas proximidades da linha 

férrea, com propósito meramente experimental. A sua construção integral possibilitou a 

validação experimental da estratégia de modelação adotada para a incorporação da interação 

solo-estrutura, assente num modelo de parâmetros condensados. Mediante as possibilidades 

conferidas pelo caso em estudo, a resposta dinâmica do sistema maciço-estrutura induzida 

pela passagem do comboio Alfa-Pendular, e medida experimentalmente, é replicada 

numericamente, permitindo aferir a adequabilidade das metodologias de previsão de 

vibrações desenvolvidas na aplicação a casos práticos.  
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ABSTRACT 

Railway transport is a public mass transport system, allowing the movement of a large number 

of people in a single journey. Although the benefits (economic, social and environmental) 

inherent to rail transport are evident, their implementation and exploration lead to 

environmental concerns, motivated by the generation and propagation of vibrations and noise 

and their effects on the comfort and life quality of the inhabitants in the vicinity of the 

infrastructure. In this context, this document presents a set of methodologies, essentially 

numerical, allowing simulating the whole propagation medium, from the vibration source (the 

vehicle-track interaction) to the receiver (building and its interior acoustic environment). 

After the contextualization of the topic, with a brief explanation of the fundamental aspects 

involved, the methodology adopted for the evaluation of vehicle-track interaction is 

presented, followed by the track-ground dynamic interaction modelling. In this respect, a 

numerical model that results from coupling the Finite Element Method (FEM) with the Method 

of Fundamental Solutions (MFS), both formulated on the 2.5D domain, is presented. The main 

feature of this methodology is its ability to deal with any generic track-ground cross-section 

and soil properties in an efficient way, allowing to model large domains with a reasonable 

computational cost.  

Additionally to the modeling of the elastodynamic domain, the acoustic space is also object of 

analysis. Thus, a set of numerical methodologies for acoustic modelling, based on the FEM and 

MFS are presented. These tools are able to interact, in an integrated way, with the numerical 

models used for the prediction of vibrations, allowing to include, in the same analysis, 

vibrations and re-radiated noise induced by railway traffic. The presentation of the 

formulation of the different numerical methodologies referenced is complemented with 

illustrative application examples. 

Finally, an extensive experimental characterization of a structure built next to a railway line, 

in an experimental test site near Carregado, for which a complete characterization of the 

geotechnical ground and the railway was previously evaluated, is presented. The construction 

of the structure, with an experimental purpose, allows the experimental validation of a 

simplified methodology to incorporate the soil-structure interaction problem, based on a 

lumped parameter model. The dynamic response of the soil-structure system induced by the 

passage of the Alfa-Pendular train, experimentally measured, is replicated by the numerical 

model, making it possible to assess the suitability of the vibration prediction methodologies 

developed in the application to real cases. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO DO TEMA 

O número elevado de projetos de linhas férreas, à superfície e subterrâneas, e o aumento de 

tráfego ferroviário em circulação em ambiente urbano, exigem às comunidades científica e 

técnica o aprofundamento dos conhecimentos acerca dos fenómenos dinâmicos, desde a 

geração e propagação de vibrações até à sua interferência com edificações próximas e o 

consequente incómodo gerado nos seus ocupantes. Porém, só recentemente estas questões 

têm recebido a devida atenção da comunidade científica, destacando-se os elevados 

financiamentos por parte da União Europeia (UE), como os projetos RIVAS [1] e CargoVibes 

[2] recentemente concluídos, assistindo-se neste momento a um forte incremento da 

investigação nesta área incentivado pelo programa Shift2Rail, enquadrado no Programa-

Quadro Horizonte 2020 da UE. Estes investimentos estão assentes numa perspetiva de 

aumento significativo do volume de tráfego ferroviário, perspetivando-se um incremento da 

capacidade instalada, a nível europeu, na ordem dos 100%. A nível nacional, verifica-se 

igualmente um forte investimento na ferrovia. O programa Ferrovia 2020, em execução, tem 

alocados fundos na ordem dos 2700 milhões de euros. O Programa Nacional de Investimentos 

2030 (PNI 2030) é ainda mais ambicioso, com uma previsão de investimento na ordem dos 

4000 milhões de euros em infraestruturas ferroviárias.  

A demanda por este volume de investimento no setor ferroviário não pode ser dissociada das 

previsões de crescimento da população residente em ambiente urbano. Atualmente, e de 

acordo com dados das Nações Unidas, 55% da população mundial vive em ambiente urbano, 

sendo expectável o seu incremento para 68% em 2050, conforme ilustrado na Figura 1.1a [3]. 

Resultados análogos são encontrados para o caso específico de Portugal, com previsões a 
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apontar para valores em torno dos 80% da população a viver em meio urbano no ano 

horizonte de 2050, conforme informação ilustrada na Figura 1.1b. 

  
a) b) 

Figura 1.1 – Dicotomia população urbana/população rural: a) panorama mundial; b) caso particular de Portugal [3]. 

Associado a este aumento generalizado da população a viver em meio urbano, verifica-se uma 

subida do número de grandes aglomerados populacionais, com cidades com um número de 

habitantes superior a 10 milhões de pessoas. A observação da Figura 1.2, a qual contempla 

informação acerca da percentagem de população urbana mundial e o agrupamento dos 

aglomerados populacionais em função da sua dimensão, entre o ano corrente e a previsão 

para o ano 2030, permite identificar um aumento generalizado de zonas densamente 

povoadas [3]. A gestão destes grandes aglomerados populacionais pressupõe a existência de 

um eficiente sistema de transportes, capaz de fazer deslocar grandes grupos de pessoas, onde 

a ferrovia deverá assumir um papel fundamental.  

O enquadramento do transporte ferroviário como um fator estratégico no desenvolvimento 

de cidades modernas e sustentáveis induz, assim, uma necessidade intrínseca de 

cumprimento de determinados requisitos ambientais. As vibrações e ruído induzidos por este 

meio de transporte de massas podem, assim, ser inseridos nos requisitos de sustentabilidade 

ambiental. De facto, estudos estatísticos realizados no Japão destacam que 14% das queixas 

da população referentes a vibrações (e ruído re-radiado ou ruído estrutural) são causadas 

pelos sistemas de transporte ferroviário urbano [4]. Por outro lado, estudos mais recentes 

realizados nos Estados Unidos da América, a cargo da Transportation Research Board [5], 

notam uma baixa taxa de queixas acerca destes fenómenos registadas nas diferentes 

entidades administradoras de transporte ferroviário. No entanto, este baixo número de 

reclamações não se reflete nas taxas de prevalência de incómodo descrito como elevado e 

obtidas em inquéritos realizados às populações residentes nas proximidades de diferentes 

troços ferroviários, onde se podem atingir valores na ordem dos 13%. Baseada nesta 

dicotomia de resultados, esta entidade conclui que as pessoas afetadas têm pouca apetência 

para reclamar junto das entidades responsáveis e/ou as operadoras de transporte porque 
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estas não apresentam um procedimento adequado para o registo das queixas. Neste sentido, 

destaca-se a agência de transportes canadiana (Canadian Transportation Agency) pela 

disponibilização de um guia prático para apresentação das queixas respeitantes a ruído e 

vibrações induzidos por tráfego ferroviário [6]. 

 
a) 

 
b) 

Figura 1.2 – Percentagem de população urbana mundial e identificação dos aglomerados populacionais em função da sua 

dimensão: a) ano 2018; b) previsão para o ano 2030 [3]. 

No âmbito deste problema, diversos autores têm centrado a sua investigação na avaliação da 

resposta humana face a vibrações induzidas por tráfego ferroviário, sendo unânimes na 

conclusão dos efeitos adversos de que uma exposição continuada (dia-após-dia) a estes 

fenómenos conduz, nomeadamente no que a incómodos e perturbações na qualidade do 

sono dizem respeito [7-11] e a sua influência, a longo prazo, no incremento de problemas 

cardiovasculares [12]. Um estudo alemão, referenciado por Croy et al. [9], revela que o 

número de pessoas a reportar fortes dificuldades em adormecer devido a ruído (e ruído re-

radiado) cresceu de 18% para 23%, entre 1998 e 2003. Nesta perspetiva, o gráfico apresentado 

na Figura 1.3 pretende exemplificar a perceção das pessoas à exposição a vibrações e ruído 

https://www.otc-cta.gc.ca/eng


Introdução 

 

4 

re-radiado no interior das suas habitações, em função do nível de velocidade de vibração, 

relacionando-a com o nível de incómodo provocado [13]. 

 
Figura 1.3 – Resposta dos seres humanos a vibrações induzidas por tráfego ferroviário em ambiente urbano (adaptado de 

[13], dBref=10-6 in/sec). 

O estudo de medidas de mitigação eficazes, técnica e economicamente viáveis, para o 

controlo de vibrações e do ruído re-radiado induzidos em edifícios pelo tráfego ferroviário é, 

pois, um assunto de elevada importância e pertinência no contexto atual. Para tal, é 

fundamental um conhecimento sólido sobre a modelação numérica das problemáticas 

complementares em questão. Uma correta e abrangente ferramenta numérica de previsão 

deverá ser capaz de simular, de uma forma integrada, os fenómenos de geração e propagação 

de vibrações através do maciço, a sua interação com os edifícios e, numa fase mais avançada, 

ser capaz de prever os níveis de vibração e ruído re-radiado alcançados no interior dos 

mesmos. A Figura 1.4 apresenta, de uma forma gráfica, a globalidade do meio envolvido, 

desde a fonte geradora de vibrações, a sua propagação através do maciço geotécnico e 

posterior resposta estrutural/acústica sob a forma de vibrações e ruído re-radiado. 

 
Figura 1.4 – Representação esquemática: emissão, propagação e receção de vibrações e ruído re-radiado ao longo da 

globalidade do sistema. 
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Apenas após o desenvolvimento de modelos abrangentes, que possibilitem tratar 

corretamente as problemáticas associadas ao tráfego ferroviário em ambiente urbano, é 

possível abordar a mitigação de vibrações, mais concretamente as vibrações estruturais e o 

ruído daí resultante. A abordagem conjunta destes dois tipos de fenómenos é fundamental, 

pois, tal como expresso nos manuais elaborados pela Federal Railroad Administration (FRA) 

[13] e pela Federal Transit Administration (FTA) [14], a existência de níveis aceitáveis de 

vibrações no interior dos edifícios não é por si só garantia da inexistência de incómodos 

atribuídos ao ruído estrutural, ou vice-versa. Os dois fenómenos estão assim interligados, 

sendo fundamental o seu estudo integrado. 

 

1.2. MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS 

O desenvolvimento socioeconómico das sociedades atuais introduz, no que à qualidade de 

vida diz respeito, requisitos cada vez mais exigentes. A propensão das pessoas em tolerar 

fontes indutoras de incómodos adicionais ao seu dia-a-dia é cada vez mais reduzida, sendo 

notório um grande contraste com os hábitos de décadas passadas. Não sendo exceção, a 

tolerância a vibrações e ruído re-radiado no interior das habitações é cada vez mais reduzida, 

não só pelas perturbações causadas nas pessoas, como também devido à potencial 

desvalorização patrimonial provocada pela incidência destes fenómenos. 

Neste panorama geral, o autor encontra uma oportunidade para o desenvolvimento de um 

estudo abrangente, centrado no desenvolvimento e validação de ferramentas numéricas de 

previsão e análise de vibrações e de ruído re-radiado no interior de edifícios e que 

possibilitem, ao mesmo tempo, o estudo de medidas de mitigação que tenham como alvo a 

redução conjunta dos fenómenos indicados. O estudo geral do sistema, desde a fonte de 

geração de vibrações até ao recetor, e posterior análise da eficiência de medidas de mitigação 

de vibrações e ruído re-radiado devem ser salientados, existindo, de facto, uma lacuna na 

bibliografia da especialidade de trabalhos e modelos com este nível de abrangência. 

A nível institucional, a existência de um grupo dinâmico associado à ferrovia revela-se um fator 

essencial para o sucesso deste trabalho, permitindo adquirir as competências necessárias para 

o seu desenvolvimento. A possibilidade de dar sequência aos trabalhos desenvolvidos no 

âmbito das teses de doutoramento de Alves Costa [15], Lopes [16] e Barbosa [17] permite tirar 

partido de uma base de conhecimento sólida e consolidada, a qual é expandida no presente 

trabalho. 

Face ao enquadramento do tema proposto e às caraterísticas particulares enumeradas, o 

objetivo principal da presente investigação desenvolve-se em torno da obtenção de um 

modelo numérico global que permita, de uma forma versátil e abrangente, a simulação de 

todo o meio envolvido, desde a fonte de vibração (interação veículo-via) ao recetor 

(edifício/espaço acústico). Deste modo, especial destaque é dado ao modelo acústico, 
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representando este uma clara mais-valia na abrangência que se pretende dar a este trabalho. 

Neste contexto global, objetivos específicos podem ser enumerados de forma a tratar com 

maior detalhe o alcance pretendido para a presente dissertação: 

 Formulação, desenvolvimento, implementação e validação de uma metodologia 

numérica eficiente para a obtenção da resposta dinâmica do sistema comboio-via-

maciço-edifício; 

 Formulação, desenvolvimento, implementação e validação experimental de um 

modelo numérico acústico que permita a análise da geração e propagação da pressão 

sonora originada pela vibração estrutural dos elementos do edifício; 

 Elaboração de caso de estudo que, através de um estudo integrado desde a fonte ao 

recetor, permita tratar a problemática associada às vibrações e ruído re-radiado na sua 

globalidade, não descurando a análise da eficiência de uma medida de mitigação no 

tratamento simultâneo dos fenómenos indicados; 

 Formulação, implementação numérica e validação experimental de ferramenta 

numérica para consideração do mecanismo de interação solo-estrutura; 

 Conceção, implementação e exploração de um campo experimental onde são 

avaliadas e, posteriormente, interpretadas as vibrações induzidas numa estrutura, 

propositadamente concebida para o efeito, devido ao tráfego ferroviário; 

 Aplicação de modelo híbrido para previsão e análise de vibrações e ruído re-radiado 

no interior de edifícios. 

 

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O presente documento é composto por um total de nove capítulos, que se apresentam com 

uma sequência lógica e intrinsecamente interligados. Assim, no presente capítulo, o primeiro, 

há um enquadramento do tema numa perspetiva da sua relevância social e técnica e 

identificação dos principais contributos a dar nesta área, baseados numa extensa revisão 

bibliográfica que se expõe no Capítulo 2.  

O Capítulo 3 apresenta uma síntese das metodologias numéricas desenvolvidas no seio do 

grupo de investigação, mais concretamente o método 2.5D baseado no acoplamento FEM-

PML. Este método permite dotar o autor de uma ferramenta numérica essencial na previsão 

de vibrações geradas por tráfego ferroviário, à superfície ou em túnel, e a sua propagação 

através do maciço geotécnico. Adicionalmente, uma outra ferramenta numérica é 

desenvolvida de uma forma integral. Esta é baseada no acoplamento FEM-MFS, apresentando 

este último método uma grande utilidade em lidar com domínios de grande dimensão. Pese 

embora o método FEM-MFS tenha já sido aplicado por Amado-Mendes et al. [18] no contexto 

da previsão de vibrações induzidas por tráfego, o desenvolvimento e implementação de um 
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modelo com carácter generalista, que permita contemplar meios estratificados, corresponde 

a um contributo original do autor. 

Os Capítulos 4 e 5 versam sobre a formulação e técnicas de modelação referentes ao ruído re-

radiado. É aqui que o problema do ruído re-radiado é primeiramente abordado. Neste âmbito, 

um conjunto de metodologias numéricas para modelação acústica, baseadas no Método dos 

Elementos Finitos e no Método das Soluções Fundamentais, são apresentadas. Estas 

ferramentas estão aptas a interagir de uma forma integrada com os modelos numéricos de 

previsão de vibrações anteriormente referidos, permitindo englobar na mesma análise 

vibrações e ruído re-radiado induzidos por tráfego ferroviário. Após a formulação, 

implementação e validação teórica dos modelos desenvolvidos, sentiu-se ainda a necessidade 

de desenvolver um trabalho de validação experimental (em laboratório) da metodologia 

numérica desenvolvida.  

Com base nas ferramentas numéricas apresentadas nos capítulos anteriores, o Capítulo 6 

apresenta uma primeira aplicação prática: um estudo numérico que envolve uma análise 

integrada de todo o domínio de análise, desde a fonte de geração de vibrações à resposta do 

recetor (edifício) sob a forma de vibrações e ruído re-radiado. Adicionalmente, o efeito da 

inserção de uma manta resiliente sob a laje da via-férrea é analisado, de forma a averiguar a 

eficácia desta medida de mitigação na atenuação da energia transmitida ao maciço geotécnico 

e consequente impacto na resposta do edifício sob a forma de vibrações e ruído re-radiado. 

O Capítulo 7 corresponde a um capítulo dedicado exclusivamente à caraterização 

experimental do Campo Experimental do Carregado, sendo complementar ao 

desenvolvimento do Capítulo 8. Deste modo, o Capítulo 7 desenvolve-se em torno da 

apresentação dos resultados alcançados relativamente à caracterização do maciço geotécnico 

e de uma edificação construída nas imediações da infraestrutura ferroviária, estando a sua 

conceção e construção integralmente associadas ao desenvolvimento da presente tese de 

doutoramento. Adicionalmente, a temática de interação solo-estrutura é alvo de uma 

exposição detalhada, com especial realce para as atividades experimentais desenvolvidas que 

permitem a validação da metodologia adotada. Como referido, os principais resultados e 

validações apresentadas neste capítulo são tidas como condições base, permitindo abordar 

diretamente o problema de vibrações induzidas por tráfego ferroviário no Capítulo 8. Aqui, e 

após uma primeira exposição dos registos de vibrações medidos experimentalmente num 

conjunto alargado de pontos de observação, o modelo numérico 2.5D FEM-MFS, apresentado 

no Capítulo 3, é alvo de validação experimental, juntamente com a validação do modelo de 

interação solo-estrutura e do modelo 3D FEM do edifício quando sujeitos a ações de tráfego. 

A combinação de resultados experimentais e numéricos num único modelo de previsão, 

denominado por modelo híbrido, é igualmente alvo de abordagem neste capítulo, tendo como 

principal objetivo o desenvolvimento de uma metodologia de elevada flexibilidade de análise 

e aplicação a casos práticos e que permita, simultaneamente, reduzir o grau de incertezas 
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associado ao processo de previsão. Ao nível do ruído re-radiado, é apresentado um estudo 

numérico de previsão de níveis de pressão sonora no interior de um espaço acústico 

concebido no interior da estrutura edificada.   

Por último, no Capítulo 9, é apresentada uma síntese das principais conclusões da dissertação 

e são indicadas propostas de investigação futura no âmbito da temática abordada. 
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VIBRAÇÕES E RUÍDO ESTRUTURAL INDUZIDOS POR 

TRÁFEGO FERROVIÁRIO: PERSPETIVA GERAL 

 

 

2.1. GENERALIDADES 

O problema de vibrações e ruído (estrutural ou re-radiado) excessivos associado à operação 

de infraestruturas ferroviárias assume-se de enorme relevância e motivo da preocupação das 

diversas entidades gestoras ferroviárias, desde o momento de conceção de um novo projeto 

de transporte ferroviário à própria gestão diária das linhas existentes. Estas preocupações 

assumem um papel determinante, especialmente em meios urbanos, causando apreensão no 

que concerne ao conforto de habitantes em edifícios adjacentes à infraestrutura, 

funcionamento de equipamentos sensíveis a vibrações e, no limite, danos arquitetónicos ou 

estruturais em edifícios. 

O tráfego ferroviário ligeiro é suscetível de induzir níveis de velocidade de vibração superiores 

a cerca de 76 dB, no interior de edificações existentes na sua proximidade, tal como 

representado na Figura 2.1. Tais valores são superiores ao limite de perceção, que se encontra 

próximo de 70 dB (ref. 10-8 m/s). 
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Figura 2.1 – Níveis de vibração associados a diferentes atividades humanas e suas consequências (adaptado de 

[13]). 

Sem embargo do anteriormente referido, a perceção humana de vibrações e ruído depende 

de um conjunto alargado de fatores, que começa desde logo na distância à fonte indutora, a 

tipologia de tráfego e a sua velocidade de circulação, qualidade e nível de manutenção da via, 

tipologia e qualidade de construção. De uma forma genérica, o Quadro 2.1 sintetiza os limites 

de velocidade de vibração e ruído re-radiado usualmente preconizados na avaliação de 

conforto em edifícios quando sujeitos a vibrações induzidas por atividades de tráfego. Os 

valores apresentados referem-se a edifícios com utilização residencial. Como é evidente, 

edificações com funcionalidades distintas apresentam níveis de tolerância também eles 

distintos face a vibrações.  

Quadro 2.1 – Resposta humana para diferentes níveis de vibração e ruído estrutural (adaptado de [13].  

Nível de 

Velocidade de 

Vibração 

(ref. 10-8 m/s) 

Nível de Ruído 

(ref. 20x10-6 Pa) 
Resposta Humana 

Baixa 

Freq.  

Média 

Freq.  

73 VdB 25 dBA 40 dBA 

Próximo do nível de perceção para a maioria dos humanos. Ruído de 

baixa frequência, normalmente inaudível. Ruído de média frequência, 

excessivo para zonas de descanso/dormida. 

83 VdB 35 dBA 50 dBA 

Limite entre o pouco percetível e o distintamente percetível. Muitas 

pessoas acham estes níveis de vibração induzidas por tráfego ferroviário 

inaceitáveis. Ruído de baixa frequência aceitável para áreas de dormida. 

Relativamente ao ruído de média frequência, existe o relato de incómodo 

em zonas silenciosas 

91 VdB 45 dBA 60 dBA 

Vibrações aceitáveis apenas se houver muito poucas passagens por dia. 

Ruído de baixa frequência geralmente inaceitável para zonas de 

dormida. Ruído de média frequência inaceitável, mesmo para o caso de 

poucas passagens. 

A informação constante nos parágrafos anteriores permite quantificar objetivamente as 

problemáticas em estudo no que à resposta humana diz respeito, sendo um ponto de partida 

 

Tráfego rodoviário em geral

Veículos pesados em lombas de trânsito

Comboios urbanos (limite superior)

Comboios urbanos (limite inferior)

Actividades de construção

(ex. equipamento de estaleiro)

Explosões em actividades de construçãoDanos não estruturais em edifícios sensíveis

Dificuldade em actividades de leitura

Incómodo em residentes,

eventos pouco frequentes

Limite para equipamentos sensíveis

Incómodo em residentes,

eventos frequentes

60

70

80

90

100

110

Nível de

Velocidade*

Fontes típicas

(15 m de distância do receptor)Resposta humana/estrutural

* Nível de velocidade RMS em dB (ref 10  m/s)
-8
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para um capítulo transversal a todo o documento, o qual apresenta uma perspetiva geral das 

diferentes temáticas abordadas e os principais contributos encontrados na bibliografia da 

especialidade. Assim, e ao longo das próximas secções, há um contínuo foco em transmitir a 

pertinência do presente trabalho e a sua inserção no desenvolvimento do estado do 

conhecimento, não descurando a referência ao contributo dado pelo grupo de investigação 

que o autor integra, nos diversos temas abordados. Em maior detalhe, a abordagem seguida 

incide na recolha, síntese e análise de informação relativa às seguintes cinco vertentes 

principais: i) aspetos inerentes à geração e propagação de vibrações induzidas por tráfego 

ferroviário; ii) modelação numérica da resposta dinâmica do sistema comboio-via-maciço 

geotécnico-edificação, face a ações de tráfego; iii) interação acústica entre o meio propagante 

no interior de edifícios (ar) e os elementos estruturais circundantes; iv) avaliação experimental 

de vibrações e ruído re-radiado; v) medidas de mitigação de vibrações e ruído re-radiado no 

interior de edifícios. 

 

2.2. GERAÇÃO E PROPAGAÇÃO DE VIBRAÇÕES 

A ocorrência de vibrações e ruído significativos em edifícios localizados na proximidade de 

linhas ferroviárias é uma problemática recorrente, induzindo incómodo nos seus habitantes, 

perturbação no funcionamento de equipamentos sensíveis ou, mesmo, em situações 

extremas, danos em edifícios sensíveis [19-22]. A complexidade inerente ao problema exige, 

além da compreensão plena dos fenómenos envolvidos na dinâmica da via-férrea, o 

desenvolvimento de modelos para a previsão da resposta dinâmica do sistema composto pelo 

veículo, via-férrea, maciço geotécnico e estruturas adjacentes à via, baseados em formulações 

numéricas ou semi-analíticas, não descurando as metodologias empíricas como um 

complemento a estes modelos, tal como o exposto em Lombaert et al. [23] ou Thompson et 

al.[24].  

Assim, ao longo da última década, assistiu-se a um considerável desenvolvimento e 

sistematização do conhecimento técnico-científico relativo à geração e propagação de 

vibrações induzidas por tráfego ferroviário, situação para a qual pode hoje afirmar-se que 

existe uma base de conhecimento consolidada [25]. Neste contexto, Lombaert et al. [23] 

abordam de uma forma exaustiva os principais conceitos envolvidos nestes fenómenos, 

salientando-se a referência aos mecanismos de excitação derivados da ação dinâmica induzida 

pelo tráfego ferroviário. Esses mecanismos podem ser classificados sob a forma de: excitação 

quasi-estática, dinâmica e paramétrica, sendo dada uma importância residual a este último 

aquando da existência de irregularidades na via e no veículo [26, 27], indo ao encontro da 

classificação referida em Auersch [28]. De uma forma breve e geral, a excitação quasi-estática 

deve-se ao movimento das cargas correspondentes ao peso próprio do comboio por eixo. Este 

tipo de excitação apresenta magnitude constante ao longo do tempo e o carácter dinâmico 

da resposta é apenas induzido pela variação temporal dos campos de tensão e deformação 
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experimentados num ponto fixo do domínio à medida que o veículo se movimenta. Em 

contraponto com a excitação quasi-estática, a excitação dinâmica deve-se às forças de inércia 

que se geram no veículo, conforme representado na Figura 2.2. Este mecanismo de excitação 

pode ter diferentes causas, sendo as mais habituais as irregularidades geométricas ou de 

rigidez da via e as próprias imperfeições das rodas do comboio. De entre os mecanismos de 

excitação dinâmica, é comum a referência à excitação paramétrica, sendo esta originada pelo 

caráter discreto do suporte do carril (a menos de uma solução de via com carril embebido). 

Esta condição origina assim uma força de interação dinâmica, podendo ser diferenciada das 

anteriores dada a sua dependência de um parâmetro geométrico da via. 

 

Figura 2.2 – Mecanismo de geração de excitação dinâmica do veículo devido às irregularidades da via [15]. 

Relativamente à modelação do veículo, diferentes modelos têm sido apresentados ao longo 

dos últimos anos. A sua complexidade está diretamente relacionada com o objetivo do estudo, 

aumentando, em regra, à medida que a análise está mais direcionada para questões de 

conforto dos passageiros e segurança da circulação [15]. No âmbito de análises de interação 

veículo-via, a utilização de modelos simplificados, assentes em formulações de dinâmica 

multicorpo, onde o veículo é constituído por um conjunto de corpos rígidos interligados por 

elementos flexíveis, são, por norma, adequados à finalidade pretendida [29-31]. No entanto, 

modelos mais elaborados, assentes no método dos elementos finitos [32, 33] ou numa 

formulação híbrida (combinando o método dos elementos finitos com os modelos multicorpo) 

[34] podem igualmente ser empregues. A acrescentar a esta variedade na formulação, pode-

se ainda salientar o facto de os modelos de veículos poderem ser tridimensionais ou 

bidimensionais, conforme o seu âmbito de aplicação [35]. Para finalizar esta breve referência 

à modelação do comboio, uma nota final referente aos diversos parâmetros mecânicos 

constituintes de um dado modelo. A sua completa caraterização nem sempre é viável pelas 

mais variadas razões, desde a indisponibilidade de informação por parte das entidades 

responsáveis pelo material circulante, dos próprios fabricantes e até mesmo pela dificuldade 

de realização de ensaios de caraterização experimental. Assim, e tendo sempre presente o 

objetivo de estudo pretendido, a adoção de modelos simplificados, onde apenas parte dos 

componentes do veículo são modelados, é uma forma de ultrapassar as dificuldades 

enumeradas, permitindo a obtenção de resultados consistentes, tal como expresso em Colaço 

et al. [36]. 
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No que aos modelos numéricos para modelação do sistema via-maciço diz respeito, adiante-

se, desde já, e sem prejuízo da exposição posterior, que grande parte deles tira partido de 

métodos baseados em elementos finitos (FEM – do inglês Finite Element Method) e elementos 

de contorno ou de fronteira (BEM – do inglês Boundary Element Method) [23, 37]. A utilização 

conjunta destes métodos permite ainda explorar as vantagens inerentes a cada um: o BEM 

usado essencialmente na modelação de domínios de grande dimensão (normalmente o 

maciço geotécnico) e o FEM a um nível mais localizado, em zonas de geometrias irregulares 

e/ou constituídos por materiais com comportamento complexo [38]. A outro nível, e apesar 

de o problema associado à geração e propagação de vibrações induzidas por tráfego 

ferroviário ser um problema claramente tridimensional, a imensa variabilidade de modelos 

numéricos encontrados na bibliografia da especialidade pode ser organizada tendo por base 

o seu carácter bidimensional ou tridimensional.  

Os modelos numéricos bidimensionais, como os apresentados por Alves Ribeiro et al. [39] e 

Paixão et al. [40] para o estudo do comportamento dinâmico de zonas de transição aterro-

estrutura, ou o apresentado por Yang et al. [41] (Figura 2.3) para a avaliação da evolução do 

estado de tensão induzido pela passagem dos comboios, apresentam uma clara limitação 

resultante do facto de o amortecimento por radiação não ser adequadamente considerado, 

uma vez que a aplicação de uma carga pontual à superfície de um maciço é um problema 

claramente tridimensional, originando a propagação de ondas com frente de onda distinta da 

identificada em meios bidimensionais. Assim sendo, um modelo deste tipo não contempla de 

uma forma correta a atenuação da amplitude de vibração devido ao espalhamento da energia 

pelo volume tridimensional [15]. Nejati et al. [42] apresentam igualmente um modelo 

numérico 2D baseado no método das diferenças finitas para a previsão de vibrações à 

superfície induzidas pelo movimento de veículos em túneis ferroviários, sofrendo o mesmo 

tipo de limitação no que à simulação da propagação de onda diz respeito.  

 
Figura 2.3 – Exemplo de modelo bidimensional baseado no Método dos Elementos Finitos [41] 

O recurso a modelos tridimensionais convencionais é, pois, a via natural para ultrapassar as 

referidas limitações. Dentre estes, Powrie et al. [43] recorrem a um modelo tridimensional 
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numérico, tirando partido das potencialidades de uma malha de elementos finitos na 

discretização da estrutura ferroviária. No entanto, o recurso a uma malha deste tipo pode ser 

um fator dissuasivo da sua utilização, devido à maior morosidade do processo de cálculo. 

Ressalva-se, ainda, que o modelo numérico tridimensional apresentado por estes autores 

considera a aplicação das cargas do comboio de uma forma estática, não sendo capaz de 

simular os efeitos de movimento da ação, bem como a inerente excitação dinâmica. Katou et 

al. [44] apresentam igualmente um modelo 3D baseado no método das diferenças finitas, 

onde a introdução das cargas induzidas pelas rodas do veículo é efetuada recorrendo a uma 

função avaliada experimentalmente. Recentemente, Galvín et al. [45-47] apresentam 

modelos numéricos totalmente tridimensionais baseados na combinação do FEM e do BEM 

(Figura 2.4) para o estudo do efeito das vibrações em zonas com descontinuidades locais, onde 

os mecanismos de excitação dinâmico e quasi-estático são atendidos de uma forma realista, 

tal como no modelo apresentado por Xia et al. [31]. Na mesma linha de abordagem, Yaseri et 

al. [48] apresentam um modelo tridimensional onde o Método dos Elementos Finitos, usado 

na modelação da via, é combinado com o método denominado SBFEM (Scaled Boundary Finite 

Element Method, na terminologia anglo-saxónica), com a particularidade de ser orientado 

para a análise de geração e propagação de vibrações originadas em túneis ferroviários. Já 

Kouroussis et al. [49, 50] apresentam um modelo de previsão tridimensional onde a 

tridimensionalidade do problema (nomeadamente do solo) é atendida através da adoção de 

elementos finitos e infinitos numa formulação 3D. De uma forma geral, os modelos numéricos 

verdadeiramente tridimensionais são mais vocacionados para o estudo de pontos singulares 

da via, como zonas de transição, uma vez que a sua aplicação acarreta custos computacionais 

não compatíveis com o tempo de análise normalmente requerido em aplicações correntes.  

 

Figura 2.4 – Modelo tridimensional FEM-BEM: a) Via balastrada; b) Discretização do sistema via-solo; c) Detalhe da 

discretização [45]. 

Nos casos onde seja admissível considerar a estrutura como invariante e infinita ao longo da 

direção longitudinal, a adoção de modelos numéricos baseados no conceito 2.5D pode 

apresentar uma clara vantagem para a realização dos estudos paramétricos. Este conceito alia 

a rapidez de processamento de cálculo com a consideração da tridimensionalidade existente 

no problema, sendo claramente uma mais-valia para este tipo de análises [51-54]. A aplicação 

do conceito 2.5D, nas condições enumeradas, apenas exige a discretização da secção 

transversal do problema, visto que se tira partido da transformada de Fourier em relação às 
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variáveis tempo e espaço (na direção longitudinal). Esta combinação de procedimentos 

permite obter a resposta tridimensional do problema, através da repetição do cálculo para 

diferentes números de onda/frequências. A aplicação deste conceito no presente contexto 

(análise de vibrações induzidas por tráfego ferroviário) tem ganho alguma popularidade, 

sendo que diferentes autores o têm aplicado na formulação de modelos baseados no método 

dos elementos finitos e, mais recentemente, através do método dos elementos de contorno 

ou de uma combinação de ambos, permitindo obter modelos muito eficientes [38, 53, 55-57]. 

No que à geração de vibrações em túneis diz respeito, e apesar da eficiência conseguida com 

o acoplamento dos métodos FEM-BEM em aplicações onde a fonte e o recetor se encontram 

afastados, tal como recentemente proposto por Coulier et al. [58] ou Jin et al. [59], alguns 

autores têm, recentemente, centrado a sua pesquisa em técnicas de modelação sem malha, 

como é o caso do Método das Soluções Fundamentais (MFS – do inglês Method of 

Fundamental Solutions), evitando assim alguns problemas de instabilidade numérica 

atribuídos ao BEM [17]. A metodologia de análise é frequentemente implementada com 

recurso ao acoplamento entre os métodos FEM e MFS, retirando partido da adequabilidade 

do MFS para a simulação da propagação das vibrações em grandes domínios e da versatilidade 

do FEM na modelação de geometrias complexas, como o caso do sistema via-túnel [18]. 

Refira-se que a aplicabilidade do MFS, tal como o BEM, está condicionada ao conhecimento 

das funções de Green apropriadas para o caso em estudo. A esse respeito, uma referência 

deverá ser feita aos trabalhos desenvolvidos por Tadeu et al. [60-62], no âmbito do 

desenvolvimento de funções de Green no domínio 2.5D. 

Cabe ainda salientar, sem embargo do anteriormente referido e, de uma forma mais 

pormenorizada, que o grupo de investigação onde o autor se enquadra tem dado um 

contributo significativo nesta área, tendo sido desenvolvidos métodos numéricos avançados 

para a previsão de vibrações induzidas por tráfego ferroviário, os quais contemplam os 

mecanismos de geração e de propagação de vibrações. De entre este grupo de trabalhos, 

destaca-se a Tese de Doutoramento de Alves Costa [15], onde é apresentado um modelo 

numérico tridimensional, especialmente concebido para a análise do comportamento 

dinâmico de vias férreas superficiais, incluindo a propagação de vibrações e a interação 

dinâmica via-veículo. Este modelo é baseado no método dos elementos finitos e dos 

elementos de contorno (Figura 2.5), sendo estes formulados no domínio 2.5D, apresentando 

aquele autor diversos estudos nesta área [25, 63-65]. Mais recentemente, Barbosa [17] 

apresenta um modelo numérico num enquadramento semelhante, com a particularidade das 

soluções fundamentais (funções de Green), usadas no método dos elementos de contorno, 

serem obtidas com recurso ao método TLM (do inglês Thin-Layer Method), combinado com o 

PML (do inglês Perfectly Matched Layer) [66]. Um outro trabalho na mesma linha de análise 

foi desenvolvido por Correia dos Santos [67], com a particularidade de o modelo numérico 

FEM-BEM ser inteiramente tridimensional e formulado no domínio do tempo. Ainda no 

âmbito da formulação no domínio do tempo, deverá ser dado destaque aos estudos 
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apresentados por Fernández Ruiz et al. [68], recorrendo ao programa comercial Plaxis, onde 

vários membros do grupo de investigação, incluindo o próprio autor, deram um significativo 

contributo. 

 
Figura 2.5 – Acoplamento FEM-BEM [15]. 

Mais recentemente e no âmbito do estudo de problemas de vibrações induzidas por tráfego 

ferroviário em túneis, Lopes [16] apresentou um modelo numérico no domínio da frequência 

baseado no método dos elementos finitos conjugado com o método das camadas de absorção 

perfeita (FEM-PML), ambos formulados com base no conceito 2.5D, conforme representado 

na Figura 2.6. Este modelo é especialmente apto para a simulação tridimensional da 

propagação de ondas elásticas no sistema túnel-maciço, permitindo a realização de estudos 

numéricos no âmbito da propagação de vibrações no maciço geotécnico [69, 70]. Convém, no 

entanto, ressalvar que a eficiência destes modelos em problemas que envolvam grandes 

domínios de discretização acarreta elevados custos computacionais, tornando-se os modelos 

sem malha anteriormente expostos mais adequados [18, 58]. 

 

Figura 2.6 – Modelação numérica de estrutura com desenvolvimento infinito e invariante numa direção, através da técnica 

2.5D FEM-PML [16]. 

De acordo com o anteriormente referido, os modelos baseados no conceito 2.5D impõem 

como condição basilar para a sua aplicação a existência de uma dimensão do problema com 

carácter invariante (e infinito). Apesar desta técnica ser largamente aplicada nos problemas 

em estudo com enorme sucesso, conforme corroboram os diversos exemplos anteriormente 

CL

2.5D FEM

2.5D BEM

Maciço estratificado
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enunciados, são introduzidas inevitáveis simplificações de forma a alcançar tal premissa. 

Neste aspeto em particular, salienta-se o caso de vias-férreas balastradas onde as travessas 

assumem um carácter discreto e, como tal, é necessário recorrer a uma formulação contínua 

equivalente para estes elementos de modo a permitir aplicar a metodologia 2.5D [15]. Nos 

casos onde tais simplificações não sejam admissíveis ou, pelo contrário, se pretenda 

comprovar a sua admissibilidade, o recurso a modelos periódicos pode ser vantajoso, evitando 

assim o uso de modelos verdadeiramente tridimensionais de elevado custo computacional 

[71]. Grande parte destes modelos exploram a periocidade através da transformada de 

Floquet, limitando a discretização a uma única célula de referência da estrutura, conforme 

descrito em diversos trabalhos da especialidade [71-73]. Modelos como o apresentado por 

Hussein & Alves Costa [74] consideram o carácter periódico de uma via-férrea em laje 

flutuante descontínua, composta por uma sucessão de unidades, através de uma metodologia 

analítica que tira vantagem das condições de fronteira do problema associadas à periocidade 

do mesmo. Mais recentemente, no seio do grupo de investigação foi desenvolvida uma 

metodologia de análise totalmente tridimensional, assente na formulação FEM-PML, com 

condições de periodicidade na direção de desenvolvimento da via. Esta metodologia está 

especialmente vocacionada para a análise de estruturas tridimensionais periódicas, conforme 

ilustrado na Figura 2.7 [75]. 

 

 

a) b) 

Figura 2.7 – Esquema ilustrativo do funcionamento do modelo numérico 3D FEM-PML periódico: a) divisão do modelo 

global segundo a sua periodicidade; b) condições de fronteira periódicas impostas na célula unitária [75] 

Ao longo da presente secção apenas foram referenciados modelos numéricos para a avaliação 

e análise de vibrações induzidas por tráfego ferroviário. Tal facto deve-se aos contínuos 

desenvolvimentos na capacidade computacional, essencial para a aplicabilidade destes 

modelos. Todavia, a aplicação de modelos semi-analíticos é igualmente possível e desejável, 

tirando partido da sua maior eficiência computacional. O desenvolvimento destes modelos 

teve um grande incremento após a introdução do conceito de “rigidez equivalente do solo”, 

proposta por Dieterman e Metrikine [76, 77], tendo Sheng et al. [30] proposto um eficiente 

modelo semi-analítico tridimensional, onde a interação veículo-via-maciço é considerada. 

Apesar de todos os esforços despendidos nestes modelos, a sua aplicabilidade a casos reais, 
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onde existe grande complexidade geométrica, é todavia limitada [78], motivo pelo qual não é 

aqui dado grande desenvolvimento na exposição destes métodos. 

A adicionar aos modelos numéricos e semi-analíticos referidos anteriormente, é conveniente 

fazer uma breve referência aos modelos empíricos. Neste âmbito, as administrações 

ferroviária e rodoviária norte-americanas (FRA e FTA) [13, 14] apresentam diferentes 

metodologias para a previsão de níveis de vibração com diferentes graus de detalhe e alcance, 

tendo como objetivo principal a verificação dos níveis de incomodidade. Assim, e numa escala 

crescente com o nível da complexidade de análise, são indicados os seguintes procedimentos: 

i) avaliação preliminar; ii) avaliação geral; iii) avaliação detalhada. O terceiro nível de análise 

já engloba medições experimentais, conforme será oportunamente discutido no decorrer do 

presente documento. A adequabilidade de cada um dos tipos de análise é função do tipo e 

escala do projeto, a fase de desenvolvimento e o próprio meio envolvente, sendo que a análise 

preliminar permite definir a área de estudo para uma subsequente avaliação do impacto das 

vibrações no meio ambiente envolvente. Nos locais identificados na análise preliminar como 

potencialmente problemáticos são, então, adotados os procedimentos de análise geral e 

detalhada com o objetivo de aferir com maior acuidade o potencial impacto que a exploração 

da rede ferroviária possa apresentar nas infraestruturas envolventes. Ao nível da análise geral, 

é possível estimar os níveis de vibração no interior dos edifícios partindo de curvas empíricas 

que relacionam o nível de vibração à superfície do maciço em função da distância à via (curvas 

semelhantes podem igualmente ser encontradas em Connolly et al. [79]). O nível de vibrações 

no interior dos edifícios é posteriormente avaliado tendo em conta fatores de ajuste 

propostos pelas referidas entidades.  

Por último, é ainda apresentado um detalhado procedimento de avaliação do nível de 

vibração no interior de edifícios baseado em funções de densidade de força, avaliadas a partir 

da circulação do comboio sobre a via, e funções de transferência do maciço circundante, as 

quais têm em consideração o efeito da formação geológica local na propagação das vibrações 

[13]. Tendo por base a filosofia inerente a estas propostas, Verbraken et al. [80] apresentam 

um conjunto de expressões analíticas para a definição das funções referidas, considerando 

diferentes condições de aplicação da força de impacto usada na determinação da função de 

transferência. Estas expressões foram devidamente validadas através de modelos numéricos, 

estabelecendo assim uma conexão entre modelos numéricos e modelos empíricos, 

constituindo assim uma nova classe de modelos, designados por modelos híbridos. Estes 

modelos permitem, por um lado, tirar partido da flexibilidade de análise dos modelos 

numéricos, e por outro minimizar as incertezas associadas a aspetos específicos do local de 

estudo através da consideração de resultados provenientes de modelos empíricos, como é 

exemplo o modelo recentemente proposto por Kuo et al. [81-84], onde este conceito é 

aplicado.  
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2.3. MODELAÇÃO DA RESPOSTA DINÂMICA DO RECETOR 

Na subsecção anterior, foi dado um maior enfoque aos modelos existentes para o estudo da 

geração e propagação de vibrações induzidas por tráfego ferroviário à superfície e em túneis, 

podendo-se constatar a grande variabilidade de ferramentas disponíveis para a sua aferição. 

Todavia, quando considerada a interação do conjunto veículo-via-maciço com as estruturas 

adjacentes à via-férrea, apenas nos últimos anos este assunto mereceu atenção considerável, 

pelo que ainda se encontra numa fase de menor desenvolvimento [85]. Tal facto deve-se à 

complexidade inerente à consideração da interação dinâmica solo-estrutura (SSI – do inglês 

soil-structure interaction), que pressupõe, por exemplo, o desenvolvimento de modelos 

numéricos tridimensionais, com elevada exigência computacional para atender a todos os 

meios envolvidos [85]. Salienta-se que a necessidade por uma modelação 3D não é devida à 

consideração do efeito SSI, mas sim ao facto de as estruturas serem, regra geral, 

tridimensionais. 

Pyl et al. [86-88] foram dos primeiros autores a estudar a interação dinâmica solo-estrutura 

no contexto de vibrações induzidas por tráfego, ainda que tendo o tráfego rodoviário como 

fonte de indução de vibrações, a partir de um modelo tridimensional, baseado na técnica de 

subestruturação proposta por Aubry e Clouteau [89]. Posteriormente, Fiala et al. [19, 90, 91] 

recorreram a esta metodologia para dar resposta ao mesmo tipo de problema, mas voltado 

para as vibrações induzidas por tráfego ferroviário superficial e em túnel.  

Mais recentemente, os trabalhos desenvolvidos por Papadopoulos [92] e Papadopoulos et al. 

[93, 94] abordam a influência das propriedades locais do solo no fenómeno de interação solo-

estrutura de uma forma probabilística. A metodologia numérica FEM-PML 3D é usada no 

estudo do fenómeno indicado, no qual o sistema composto pela estrutura e o solo circundante 

é analisado de uma forma acoplada, tal como ilustrado na Figura 2.8. A excitação exterior 

aplicada e a propagação do respetivo campo de ondas gerado são simulados de uma forma 

subestruturada. No entanto, é igualmente possível concentrar num único modelo o edifício, 

o solo circulante e a via, como recentemente apresentado em Ropars et al. [95]. Neste 

exemplo, o modelo de elementos finitos tridimensional, que engloba um edifício de quatro 

pisos fundado em estacas, sobrejacente a uma linha de metro, é constituído por mais de 1.2 

milhões de elementos. A utilização de um tão elevado número de graus de liberdade levanta 

sérios problemas ao nível do esforço computacional requerido, exigindo a implementação de 

métodos iterativos para a resolução do sistema de equações. 
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Figura 2.8 – Modelo 3D FEM-PML para o caso de edifício com fundações individuais [92].  

Na tentativa de encontrar metodologias mais eficientes para a análise do fenómeno de 

interação solo-estrutura, Coulier et al. [96] propuseram uma técnica que permite conciliar o 

conceito 2.5D e a limitação intrínseca associada à condição de desenvolvimento infinito ao 

longo da direção longitudinal. A técnica proposta, originalmente aplicada em problemas de 

radiação e transmissão sonora [97], permite exportar o conceito 2.5D para casos onde a 

estrutura apresente um desenvolvimento finito. Esta técnica baseia-se na aplicação de uma 

janela espacial à resposta do problema obtida no domínio transformado (resposta no domínio 

da frequência e do número de onda), tratando-se assim de uma técnica de pós-processamento 

que permite resolver o problema com todas as vantagens anteriormente apontadas ao 

conceito 2.5D. No entanto, os autores apontam para algumas limitações da técnica proposta, 

nomeadamente, a sua inadequabilidade para atender a casos onde o comportamento modal 

da estrutura domina a sua resposta. A aplicação da técnica a casos práticos necessita, assim, 

de ser devidamente explorada de forma a averiguar a sua razoabilidade.  

No seio do grupo de investigação, estudos iniciais foram recentemente desenvolvidos por 

Lopes et al. [69, 70], onde a interação solo-estrutura é efetuada no domínio da frequência e 

de uma forma subestruturada, sendo a estrutura tridimensional modelada através de 

elementos finitos e a rigidez dinâmica do solo obtida da aplicação de duas estratégias distintas 

e com diferentes graus de complexidade: através de um lumped-parameter model (Figura 2.9) 

e através do método dos elementos de contorno (BEM). O modelo numérico tridimensional 

desenvolvido em Correia dos Santos [67] permite igualmente a consideração de edifícios nas 

imediações da linha ferroviária e a sua interação com o meio circundante, pese embora tal 

aspeto não tenha sido explorado.  
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a) b) 

Figura 2.9 – “Monkey-tail” model: a) representação esquemática do problema geral; b) esquema estrutural [69]. 

A modelação do sistema composto pelo conjunto solo-estrutura de modo a atender a cargas 

dinâmicas (não englobando as vibrações induzidas por tráfego ferroviário) tem, no entanto, 

um maior desenvolvimento, podendo ser encontradas diversas técnicas de análise para a 

consideração dos efeitos de interação solo-estrutura [98]. O seu conjunto inclui uma série de 

técnicas analíticas, semi-analíticas e numéricas, mais ou menos simplificadas, para a 

modelação do fenómeno. A este respeito, Kausel [99] apresenta uma exposição exaustiva dos 

principais desenvolvimentos sobre este tópico, enquanto que Cloteau et al. [100] apresentam 

o conjunto dos principais modelos numéricos propostos para o seu estudo, podendo-se 

destacar recentes aplicações da metodologia FEM-BEM propostas por Romero et al. [101, 102] 

ou Vasilev et al. [103], tirando este último partido do programa comercial Ansys. 

 

2.4. INTERAÇÃO ACÚSTICA ENTRE O MEIO PROPAGANTE E OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

Por último, existe ainda o problema associado à resposta dinâmica da estrutura se poder 

traduzir sob a forma de ruído re-radiado. Este é um ruído de baixa frequência, tipicamente na 

gama entre 16-250 Hz, e resulta da vibração de elementos interiores do edifício, tais como 

paredes, pavimentos ou tetos, vibração esta originada pelas ondas elásticas que se propagam 

através das fundações do edifício durante e imediatamente após a passagem de tráfego 

ferroviário (no presente caso). Este movimento vibratório, em contacto com o meio acústico, 

provoca movimentos de oscilação e flutuação do ar, que são percecionados pelo ouvido 

humano sob a forma de ruído, também designado por alguns autores por ruído estrutural ou 

re-radiado. O estudo desta problemática exige, assim, a modelação acústica do espaço interior 

da estrutura, onde o campo de pressões pode ser descrito pela equação de onda (ou equação 

de Helmholtz) [104]. Tal como exposto por Desmet e Vandepitte [105], a abordagem ao 

problema pode ser efetuada por duas vias distintas: abordagem acoplada ou abordagem 

desacoplada. Numa abordagem acoplada os domínios acústico e estrutural são tratados em 

simultâneo de forma a incluir a interação dinâmica entre a pressão do fluido e a deformação 

estrutural. Na abordagem desacoplada o problema acústico é tratado de uma forma 

unidirecional, ou seja, as vibrações estruturais interferem no campo sonoro criado, mas o 

campo acústico daí resultante não resulta em excitação adicional da estrutura. O facto de, 

regra geral, as estruturas de Engenharia Civil apresentarem elevada rigidez e massa resulta 

em reduzidos efeitos de interação vibro-acústicos, possibilitando a implementação desta 
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última estratégia, com claras vantagens ao nível do esforço computacional requerido [90, 

105]. Não obstante, o autor apresenta em Colaço et al. [106] um exemplo de validação 

numérica da abordagem desacoplada em relação à abordagem acoplada, com resultados que 

vão ao encontro do acima referido.  

Na bibliografia da especialidade, diferentes modelos numéricos têm sido propostos para a 

análise do problema acústico em meios fechados. Entre estes, os métodos mais clássicos que 

requerem a discretização do domínio ou da fronteira, tais como o método dos elementos 

finitos [105, 107, 108] ou o método dos elementos de contorno [104, 109, 110], 

respetivamente, levantam sérias exigências computacionais devido à necessidade de recorrer 

a malhas muito densas para atender a excitações de elevada frequência, estando por isso a 

sua aplicabilidade restrita a problemas de reduzida dimensão e excitações de baixa frequência 

[111]. Sem embargo, do ponto de vista computacional é preferível a adoção do BEM em 

relação ao FEM, devido à necessidade de discretização do primeiro ser apenas estendida ao 

contorno do domínio. Assim, e apesar da ressalva introduzida acerca do BEM, o recurso a 

métodos numéricos sem malha no tratamento de problemas acústicos é tido como uma nova 

linha de investigação nesta área de forma a ultrapassar as limitações enunciadas. Neste 

âmbito, António et al. [111] apresentam um exemplo de aplicação da metodologia MFS 

(Método das Soluções Fundamentais) no domínio da frequência para a modelação da equação 

de onda aplicada a um espaço fechado tridimensional. Godinho et al. [112] aplicam a mesma 

técnica no estudo da propagação sonora em espaços fechados, considerando todavia a 

possibilidade de existência de aberturas de comunicação entre estes espaços. De uma forma 

breve, o MFS pode ser tratado como um método de colocação, que aproxima a solução no 

domínio de interesse através da combinação das soluções fundamentais geradas a partir de 

um conjunto de fontes virtuais posicionadas exteriormente ao domínio, conforme 

representado na Figura 2.10. A solução é alcançada através da imposição de um conjunto de 

condições de fronteira. 

 
Figura 2.10 – Representação esquemática do MFS para problemas acústicos. 

A complexidade inerente à análise do problema acústico é amplificada quando tratada em 

conjunto com os restantes domínios anteriormente apresentados e respetivas interações: 

interação veículo-via, interação via-maciço, interação solo-estrutura. Neste âmbito, e 

considerando uma abordagem integrada de todo o meio, Fiala et al. [19, 90, 91] e Nagy et al. 
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[113] têm desenvolvido estudos nesta área, sendo mesmo dos poucos autores com trabalho 

publicado em problemas desta natureza. Porém, os modelos até então desenvolvidos 

carecem de melhorias, sobretudo do ponto de vista do modelo acústico. De facto, a obtenção 

da resposta acústica tridimensional no interior de um compartimento do edifício com recurso 

ao método dos elementos finitos, limita a análise a uma gama de frequências muito reduzida, 

deixando de ser computacionalmente eficiente para análises numa gama mais alargada, tal 

como referido em António et al. [111].  

Recentemente, o autor apresentou um trabalho abrangente nesta área, em Colaço et al. [106], 

onde é exposto um caso de estudo que incorpora a globalidade dos fenómenos associados à 

previsão de vibrações e ruído re-radiado no interior de um edifício adjacente à via-férrea. Na 

simulação da geração de vibrações e sua propagação pelo maciço e estruturas adjacentes, foi 

usado um modelo numérico 2.5D baseado no acoplamento FEM-PML, sendo a resposta 

acústica no interior do edifício obtida a partir do Método das Soluções Fundamentais, também 

ele aplicado a uma estrutura invariante e infinita numa das direções. A aplicação conceptual 

referida, possibilitou aferir a aplicabilidade e versatilidade da metodologia proposta para lidar 

com os diversos fenómenos envolvidos na problemática. Sem embargo destes objetivos, a 

existência de casos práticos que permitam, ainda que simplificadamente, a aplicação do 

conceito 2.5D não é comum. Além do mais, o campo acústico no interior do edifício simulado 

não será o mais correto por não incorporar as paredes perpendiculares à direção de 

desenvolvimento da via. Estes aspetos foram recentemente discutidos em Jean [114], tendo 

este autor proposto uma metodologia de abordagem denominada 2.75D, que combina um 

modelo modal 3D para a modelação dos volumes que constituem os espaços acústicos no 

interior de um edifício modelado através de uma metodologia 2.5D. Não obstante o 

contributo desta metodologia para a aplicação a casos de interesse prático, o autor, em Colaço 

et al. [115], apresenta a validação experimental de uma metodologia totalmente 

tridimensional para a avaliação do campo sonoro no interior de um compartimento baseada 

no MFS, evitando as soluções de compromisso anteriormente descritas. Este trabalho será 

alvo de análise detalhada no decorrer do presente documento. 

Noutro âmbito de aplicação, Ghangale et al. [116] apresentam uma metodologia de previsão 

de ruído re-radiado no interior de um túnel ferroviário, assumido como infinito, sendo um 

caso onde os pressupostos de aplicação do conceito 2.5D são verificados. O modelo numérico 

usado na modelação do espaço acústico é baseado no Método dos Elementos de Contorno.    

 

2.5. MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DE VIBRAÇÕES E RUÍDO RE-RADIADO 

Com base num conhecimento sólido sobre a modelação numérica das problemáticas 

complementares anteriormente expostas é possível abordar soluções para a sua mitigação, 

mais concretamente de vibrações estruturais e do ruído daí resultante. Em problemas desta 
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natureza, as medidas de mitigação podem ser agrupadas conforme a localização onde sejam 

inseridas. Assim, estas podem ser estruturadas em três diferentes níveis: i) ao nível da fonte 

(sistema via férrea-veículo); ii) ao nível do caminho de propagação; iii) ao nível do recetor [23, 

117].  

Apesar dos significativos avanços no estudo de medidas de mitigação, é necessária uma 

abordagem holística do problema, desde a fonte (comboio-via) até ao recetor (edifício) e que 

englobe, não só as vibrações, como também o ruído re-radiado. Só assim será possível avaliar 

a sua real eficácia, sendo certo que, em certos casos, como reportado em Lopes [16], algumas 

soluções podem atenuar o problema em determinadas gamas de frequências, mas aumentá-

lo consideravelmente noutras. A conjugação de várias medidas de mitigação, desde a fonte 

até ao recetor, é igualmente outra tarefa que uma abordagem integrada poderá atender. 

2.5.1. MEDIDAS DE MITIGAÇÃO AO NÍVEL DA FONTE 

A mitigação ao nível da fonte visa reduzir a amplitude das vibrações geradas (alterando 

igualmente o seu conteúdo em frequência), envolvendo, entre outras possibilidades, 

alterações no tipo de via (via balastrada vs via em laje) e da sua resiliência (utilização de 

palmilhas sob os carris, palmilhas sob as travessas ou mantas resilientes), melhorias ao nível 

do contacto roda-carril (redução dos defeitos das rodas e das irregularidades do carril) ou das 

propriedades do próprio veículo (massas, sistema de suspensão, etc). Na opinião do autor, a 

adoção de medidas ao nível da fonte é a forma mais eficaz de solucionar o problema de 

vibração excessiva em áreas alargadas, e deverá ser encarada, sempre que possível, como 

medida prioritária para uma intervenção desta natureza. 

De uma forma particular e ao nível do veículo, evidencia-se o papel determinante das suas 

características na geração de vibrações. Neste sentido, aponta-se o estudo publicado pelo 

autor, em Colaço et al. [118], onde se constata a elevada influência das massas não-suspensas 

na geração e propagação de vibrações (Figura 2.11), com resultados na mesma linha dos 

apresentados por Mirza et al. [119].  

  
a) b) 

Figura 2.11 – Valores máximos de Running RMS em função das massas não-suspensas para diferentes tipos de comboio em 

circulação na rede ferroviária europeia: a) ponto de avaliação localizado a 7 m da via; b) ponto de avaliação localizado a 

22.5 m da via [118]. 
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Já Kouroussis et al. [120] apontam a utilização de rodas resilientes como via para a redução 

de vibrações. No entanto, Lombaert et al. [23] alertam para a reduzida possibilidade de 

modificação das características do material circulante nos comboios convencionais de 

passageiros, sendo os comboios de mercadorias o espaço ideal para a sua implementação.  

Estes mesmos autores referem a manutenção da via e do material circulante como um aspeto 

de elevada preponderância na geração de vibrações. Cardona et al. [121], através de um 

estudo experimental, indicam uma redução do nível de vibração gerado pelo sistema 

ferroviário até 13 dB através da seleção de um nível de manutenção adequado, sendo que 

65% deste valor corresponde à manutenção do carril e 35% à manutenção das rodas.  

Ainda ao nível da fonte, mas relacionado com o esquema estrutural da própria via, podem ser 

apontadas diferentes estratégias. Ao nível da fixação do carril, a utilização de um sistema de 

fixação resiliente, tal como ilustrado na Figura 2.12, permite ganhos assinaláveis. Uma 

aplicação relativamente recente deste sistema no projecto Thameslink em Londes [122], 

conforme referenciado por parte da UIC (International Union of Railways) [123], revela ganhos 

de 13 dBA no ruído re-radiado no interior do edifício. É, contudo, necessário efetuar uma 

ressalva acerca da forma simplificada de avaliação do nível de ruído re-radiado. De facto, a 

estimativa do nível deste ruído é efetuada através de um fator de ajuste, aplicado diretamente 

ao nível de vibração avaliado no interior do edifício, sendo necessário um estudo mais 

aprofundado da validade destes fatores. 

 
 

a) b) 

Figura 2.12 – Exemplos de sistemas de fixação resilientes: a) Pandrol©; b) ORTEC GmbH© [123]. 

A utilização de palmilhas sob as travessas em vias balastradas é igualmente uma solução 

possível. Estas apresentam, em regra, uma reduzida rigidez em condição dinâmica 

(tipicamente abaixo dos 100 MN/m) e um rácio entre rigidez estática e dinâmica igualmente 

reduzido (usualmente abaixo de 1.2). Estes requisitos, associados a uma reduzida massa do 

sistema, originam um tipo de material que é indicado para o controlo de vibrações (e ruído 

re-radiado) em gamas de frequências mais elevadas, tipicamente acima dos 30 Hz (estes 

valores indicativos devem ser interpretados com a devida reserva e analisados caso-a-caso). 

Para gamas de frequências inferiores, verifica-se uma natural amplificação da resposta, pelo 

que esta solução apenas será útil em situações onde as altas frequências representam o 
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problema a solucionar [123]. Os requisitos para as palmilhas sob travessas podem ser 

encontrados na norma DIN EN 16730. Esta solução é igualmente usada na proteção da camada 

de balastro, reduzindo os custos de manutenção [124].  

A mesma função de proteção é desempenhada pela camada resiliente colocada sob o balastro 

em vias que assentam numa base rígida, como é o caso de via em túnel ou em canal (Figura 

2.13). Apesar da função principal indicada, esta camada pode igualmente ser dimensionada 

para reduzir a transmissão de vibrações ao meio circundante, sendo a sua rigidez um 

parâmetro essencial. Uma série de recomendações relativas ao uso destes elementos pode 

ser encontrado em documentos publicados pela UIC [125].  

  
a) b) 

Figura 2.13 – Exemplo da aplicação de uma manta resiliente sob a camada de balastro numa via em canal: a) representação 

esquemática; b) caso real – Munique, Alemanha [123]. 

Em relação às vias não balastradas, existem igualmente diferentes opções vocacionadas para 

a redução de vibrações e ruído re-radiado, que vão desde a simples colocação de um elemento 

resiliente sob as travessas a sistemas mais complexos, como o caso do sistema de via LVT (Low 

Vibration Track, na terminologia anglo-saxónica). Neste sistema, a travessa convencional é 

substituída por dois blocos independentes, envoltos num molde em borracha, sendo este 

conjunto parcialmente embebido na laje de selagem. Na base de cada bloco de betão, e no 

interior da caixa de borracha, é colocada uma palmilha de material resiliente, conforme 

exemplificado na Figura 2.14. 

  
a) b) 

Figura 2.14 – Esquema geral do sistema de via LVT: a) representação esquemática; b) caso real [126]. 
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Em vias não balastradas em túnel é ainda recorrente encontrar soluções de via em laje 

flutuante. Este sistema consiste na colocação de uma manta resiliente entre dois níveis de laje 

[127, 128] ou, ainda, recorrer a um sistema mais complexo, com a consideração de um sistema 

mola-amortecedor na base da laje de via, conforme exemplificado na Figura 2.15. Esta última 

medida é tida como eficiente no tratamento nas muito baixas frequências. No entanto, esta 

solução comporta custos avultados, pelo que é implementada apenas quando é demonstrado 

que todas as outras alternativas não se revelam eficientes [123].  

 
Figura 2.15 – Representação esquemática de via em laje flutuante [123]. 

Ainda ao nível da fonte, Thompson et al. [129] apresentam um trabalho desenvolvido nesta 

área, mais concretamente no estudo da influência da inserção de uma camada de maior 

rigidez no solo de suporte da via, conforme ilustrado na Figura 2.16, de forma a isolar 

dinamicamente a superestrutura. As principais conclusões apontam para um efeito positivo 

na redução da amplitude de vibração. Contudo, para frequências em torno dos 80 Hz, verifica-

se um incremento no nível de vibração devido às alterações provocadas pela introdução desta 

camada na força de interação roda-carril. Deste modo, se o controlo de ruído re-radiado é 

motivo de preocupação, esta medida de mitigação poderá não ser indicada, dependendo 

sempre da gama de frequências com maior interesse para o problema. 

 
Figura 2.16 – Representação esquemática da inserção de uma camada de maior rigidez sob a via [129]. 

Numa perspetiva geral, pode-se concluir que a eficiência das soluções apontadas é muito 

influenciada pelas suas características dinâmicas e pelas propriedades do solo onde são 

inseridas, devendo ser cuidadosamente avaliada a sua introdução para cada caso em 

particular. Neste âmbito, conclusões semelhantes podem igualmente ser encontradas em 

Alves Costa et al. [130] e Lopes et al. [70]. 
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2.5.2. MEDIDAS DE MITIGAÇÃO APLICADAS NO CAMINHO DE PROPAGAÇÃO 

A implementação de medidas de mitigação no caminho de propagação das ondas é mais 

indicada para vias superficiais. Em vias em túnel, apenas para situações onde os edifícios se 

situem a elevadas distâncias do túnel tais medidas devem ser equacionadas. O conceito desta 

tipologia de medidas passa por alterar as caraterísticas das ondas que se propagam pelo 

terreno, através da atenuação da sua amplitude ou supressão energética em algumas bandas 

de frequência, impedindo que as vibrações geradas pela interação veículo-via atinjam os 

edifícios localizados nas suas imediações ou, pelo menos, diminuam a amplitude de vibração 

incidente.  

Neste âmbito, o projeto RIVAS [1] fornece um elevado contributo na sistematização, análise 

da eficiência e aplicabilidade das medidas de mitigação correntemente usadas no meio de 

propagação [131, 132]. As medidas aqui apresentadas vão na direção dos estudos numéricos 

encontrados na bibliografia da especialidade, estando voltadas para a inclusão de trincheiras 

- Figura 2.17 - (preenchidas ou vazias), tal como nos estudos apresentados em Coulier et al. 

[22], Andersen e Nielsen [133], Adam e Von Estorff [134], Hung et al. [135, 136], Çelebi e Kirtel 

[137] ou Leonardi e Buonsanti [138]. Nestas referências, a discussão desenvolve-se acerca da 

rigidez do material de preenchimento, profundidade, espessura e posição da barreira 

enterrada. As conclusões obtidas, de uma forma geral, apontam para um melhor 

comportamento das trincheiras abertas (maior eficácia no controlo de vibrações), levantando 

estas no entanto sérios problemas de segurança, pelo que a escolha de um material de baixa 

rigidez para o preenchimento revela-se a solução de recurso com melhor desempenho. Em 

solos homogéneos, o aumento da profundidade da barreira incrementa, de um modo geral, o 

nível de atenuação das vibrações, sendo que variações na sua largura apresentam uma 

influência menos significativa. Porém, na presença de solos estratificados, um aumento da 

profundidade da barreira muito além do estrato superficial de solo não induz ganhos 

significativos. A localização da trincheira relativamente à via e ao recetor (isolamento passivo 

no caso de trincheira próxima do recetor e isolamento ativo no caso desta ser colocada junto 

à via) é um aspeto ambíguo, surgindo mesmo conclusões contraditórias, pelo que a sua 

aplicação terá de ser estudada caso a caso. Mais recentemente, Thompson et al. [139] 

apresentam um estudo muito completo e igualmente centrado na redução do nível de 

vibração por via da inserção de trincheiras, focando as suas análises no material de 

enchimento, espessura e profundidade da barreira, natureza da excitação e cenário 

geotécnico, apresentando conclusões que vão ao encontro das acima enumeradas.  
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Figura 2.17 – Parâmetros geométricos a definir no dimensionamento de trincheira [137].  

O grupo de investigação tem igualmente desenvolvido trabalho teórico nesta área, 

destacando-se o trabalho apresentado por Barbosa et al. [140], onde, para além das 

conclusões acerca da eficiência da trincheira, de acordo com a sua posição e o material de 

preenchimento, verificaram que a presença da trincheira não tem qualquer influência no 

mecanismo de interação dinâmica veículo-via. Esta conclusão apresenta uma elevada 

pertinência do ponto de vista da análise, uma vez que permite o uso de modelos 

subestruturados para consideração do domínio composto pelo veículo, via e maciço (onde se 

pode incluir ou não a trincheira).  

Outros autores têm abordado esta temática, recorrendo a estudos experimentais, idealizando 

soluções de caráter prático, como o caso da inserção de paredes no solo próximo da via, 

recorrendo a soluções de jet-grouting [141] ou soluções pré-fabricadas de painéis de 

isolamento [142], tal como ilustrado na Figura 2.18. Um estudo experimental acerca da 

eficácia da inserção de três filas de colunas de estacas paralelas à via é igualmente 

apresentado em With et al. [143], onde os registos de vibrações no solo induzidas por tráfego 

ferroviário e adquiridos antes e após a introdução da medida de mitigação são comparados. 

Deste estudo, destaca-se a conclusão relativa à eficácia da medida de mitigação no controlo 

de vibrações em função da distância à via, verificando-se a sua redução à medida que aquela 

distância aumenta. Apesar das conclusões positivas apontadas pelos estudos anteriores, a 

opção pela implementação de trincheiras é, na generalidade dos casos, a solução que 

apresenta melhores resultados [144]. 
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Figura 2.18 – Instalação de painéis pré-fabricados como medida de redução de vibrações [142]. 

Ainda no que às medidas de mitigação implementadas no caminho de propagação diz 

respeito, uma breve referência a um projeto de investigação financiado pela FCT (Fundação 

para a Ciência e a Tecnologia), em curso no seio do grupo de investigação, em colaboração 

com a Universidade de Coimbra, subordinado ao tema “Atenuação de vibrações por meta-

materiais com estrutura periódica”. Neste projeto, é objetivo de estudo o efeito protetor de 

arranjos periódicos de elementos simples para mitigar de forma significativa o efeito das 

vibrações geradas por tráfego, procurando uma correlação com resultados alcançados 

anteriormente no campo da acústica [145-147] e baseado em estudos preliminares realizados 

em Amado-Mendes et al. [148]. Estes dispositivos poderão permitir proteger blocos inteiros 

de edifícios, usando meta-materiais de grande eficiência na filtragem de algumas bandas de 

frequência, como comprovado por Castanheira-Pinto [149]. Para além do bom desempenho 

expectável, estas soluções têm ainda vantagens adicionais quando comparadas com soluções 

mais tradicionais, como trincheiras ou grandes blocos maciços enterrados, uma vez que 

apresentam uma interferência mínima nas condições preexistentes no subsolo, não 

requerendo a remoção total do terreno preexistente, revelando-se, como tal, menos 

intrusivas.  

 

2.5.3. MEDIDAS DE MITIGAÇÃO APLICADAS NO RECETOR 

Relativamente às medidas de mitigação no recetor, estas são o último conjunto de medidas, 

sendo aplicadas, regra geral, apenas quando não existem outras possibilidades [140, 150]. O 

recurso a este tipo de medidas envolve alterações no comportamento dinâmico da estrutura, 

de forma a introduzir uma atenuação das vibrações assim que estas atinjam as fundações do 

edifício ou um compartimento específico desta, isolando-o da estrutura remanescente. Fiala 

et al. [151, 152] e Talbot et al. [153] apresentam exemplos de estudos numéricos acerca de 
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diferentes medidas baseadas neste conceito, conforme representado esquematicamente na 

Figura 2.19.  

 
Figura 2.19 – Representação esquemática de medidas de mitigação de ruído estrutural e vibrações no interior dos edifícios: 

a) piso flutuante; b) isolamento completo (box-within-box) [154]. 

Também Zhao et al. [155] apresentam uma proposta de mitigação de vibrações materializada 

no aumento da rigidez das lajes dos pisos inferiores, tendo a particularidade de a solução ser 

testada com recurso a um modelo a escala reduzida. Estudo semelhante pode ser encontrado 

em Sanitate & Talbot [156]. Diferentes aplicações práticas de medidas de isolamento de 

edifícios são igualmente referenciadas na bibliografia, aplicadas a casos de caráter especial e 

isolado, tal como um condomínio de luxo adjacente à linha de metro da cidade de Nova Iorque 

[157], onde foi aplicada uma camada de um material de características elásticas na base do 

edifício, ou ainda a solução em laje flutuante encontrada para a emblemática sala de 

espetáculos Casa São Paulo, no Brasil, localizada a 100 m de um importante eixo ferroviário 

[158]. Em Portugal, o Hospital da Luz, em Lisboa, é outro exemplo de aplicação de isolamento 

no recetor, tendo sido implementado um isolamento de base que protege simultaneamente 

a estrutura da ação dos sismos e das vibrações provenientes da linha de metro existente nas 

imediações [159]. Talbot [160, 161] apresenta uma resenha dos principais aspetos a 

considerar no dimensionamento de tais elementos. A Figura 2.20 apresenta outros exemplos 

de isolamento de base referenciados na bibliografia. 

 

 
Figura 2.20 – Exemplos de isolamento de base em edifícios (adaptado de [160]). 

No âmbito do projeto de investigação NVTRAIL (Noise and vibrations induced by railway traffic 

in tunnels: an integrated approach), financiado pela FCT, o grupo de investigação tem vindo a 

desenvolver um campo experimental na cidade de Barcelona, nas proximidades da linha de 

metro desta cidade. No local de estudo, encontra-se em fase de construção um edifício para 

albergar uma biblioteca, onde foi instalado um isolamento de base, conforme se pode 
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observar na Figura 2.21, que retrata uma fase inicial da obra. O grupo de investigação tem 

acompanhado a construção deste edifício, com a realização de diversas campanhas 

experimentais de caraterização da estrutura e do maciço geotécnico, nas diferentes fases 

construtivas, com o objetivo de validar metodologias de previsão de vibrações e ruído re-

radiado num caso de estudo à escala real, não descurando a validação e análise da eficácia da 

medida de mitigação aplicada. 

  
Figura 2.21 – Isolamento de base colocado num edifício em construção na cidade de Barcelona. 

 

2.6. AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DE VIBRAÇÕES E RUÍDO RE-RADIADO 

2.6.1. RESENHA DE TRABALHOS DE CARÁCTER EXPERIMENTAL 

Em complemento de toda a exposição anterior, centrada essencialmente em abordagens 

numéricas do problema, a análise experimental é uma tarefa não menos relevante, desde logo 

pelo seu papel na validação dos modelos numéricos. Com este objetivo em particular, uma 

correta avaliação das propriedades da via e do maciço adjacente é imperativa. Para tal, 

ensaios de receptância para a caraterização dinâmica da via e ensaios de caraterização 

dinâmica do solo, como o ensaio SASW ou Cross-Hole, são correntemente realizados [63, 162-

164].  

Adicionalmente a esta caraterização local, a realização de campanhas experimentais para 

medição de vibrações induzidas pela passagem de tráfego ferroviário junto à via é uma tarefa 

sobre a qual diversas publicações são frequentemente encontradas na bibliografia. O grupo 

de investigação tem à sua disposição um campo experimental principal localizado no 

Carregado, sobre o qual já existe uma série de informação a esse respeito [15, 67, 165], com 

referências à medição de vibrações em pontos localizados quer na via-férrea, quer no terreno 

adjacente e aos instrumentos de medição. Outros autores apresentam igualmente trabalhos 

na área, dando especial enfoque aos registos experimentais numa perspetiva de validação dos 

modelos numéricos [28, 166-168] e enquadramento regulamentar [169]. Recentemente, 
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Connolly et al. [79] coligiram a informação publicada por diferentes autores acerca de registos 

de vibrações referentes a diferentes campos experimentais espalhados pela Europa. Esta 

tarefa tornou viável o seu tratamento estatístico, nomeadamente no que à elaboração de 

curvas de correlação diz respeito como, por exemplo, o decaimento da amplitude das 

vibrações com o aumento da distância do ponto de medição ao eixo da via (ver Figura 2.22), 

um pouco à imagem das curvas apresentadas nos documentos da FTA/FRA [13, 14] e alvo de 

análise em Sadeghi et al. [170].  

 
Figura 2.22 – Atenuação dos níveis de vibração em função da distância fonte-recetor [79]. 

Nos últimos anos, procedimentos de monitorização voltados para a avaliação dos efeitos 

adversos causados no Homem por uma contínua exposição a vibrações induzidas por tráfego 

ferroviário começaram a ganhar relevância. O projeto europeu CargoVibes [2] desempenhou 

nesta área um papel fulcral, permitindo a formulação de guias práticos, relacionando a 

resposta humana com a sua exposição a estes fenómenos [8, 171-174]. Smith et al. [7] 

realizaram um trabalho laboratorial de avaliação da relação entre a resposta e a exposição, 

apresentando conclusões que apontam para o risco de distúrbios no sono e do aumento do 

ritmo cardíaco em virtude da exposição a vibrações e a ruído de baixa frequência, conclusões 

semelhantes às apresentadas em Croy et al. [9]. A partir de um elevado número de relatos de 

incómodos e perturbações no sono, causados pelo ruído estrutural em moradias induzido pelo 

tráfego ferroviário em túnel (531 casos), Aasvang et al. [175] demonstram claramente a 

existência de uma relação direta entre os problemas relatados e o nível de ruído re-radiado 

detetado, sendo este estimado por intermédio de fórmulas empíricas. Neste âmbito, Sica et 

al. [176] e Waddington et al. [177], a partir de campanhas experimentais in situ, procederam 

a medições de vibrações no interior e no exterior de edifícios habitacionais, avaliando os níveis 

a que os ocupantes estão sujeitos, fornecendo relações de causa-efeito. Apesar dos esforços 

empreendidos, a avaliação da incomodidade induzida pelos fenómenos vibratórios no interior 

dos edifícios continua a ser de difícil quantificação, dependendo de um elevado número de 

fatores que diferem de indivíduo para indivíduo e da natureza do evento [178]. 

Dado o elevado interesse na obtenção da resposta dinâmica de certas estruturas sob a forma 

de vibrações (gama de frequências no intervalo 1-80 Hz), como meio de definição de limites 
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aceitáveis para os distúrbios causados nos habitantes [179], diversos autores têm realizado 

trabalhos voltados para a sua monitorização. Este facto permite a sistematização de técnicas 

de medição e equipamentos usados. Neste sentido, Sanayei et al. [180] apresentam um 

estudo experimental onde comparam as medições efetuadas na laje inferior de seis edifícios 

diferentes situados em diferentes campos experimentais, com a característica comum de 

terem uma linha ferroviária (superficial ou em túnel) adjacente. As medições são efetuadas 

recorrendo a acelerómetros verticais e tri-axiais (Figura 2.23), tendo por objetivo averiguar as 

características das componentes vertical e horizontal das vibrações, de forma a estas serem 

consideradas no dimensionamento de medidas de mitigação (nos casos onde se venha a 

revelar necessária a sua aplicação), sugerindo a componente vertical como a mais importante 

na conceção de tais medidas de forma a reduzir a transmissão de vibrações para os níveis 

superiores do edifício. Uma análise mais pormenorizada de um dos seis edifícios referidos é 

descrita em Sanayei et al. [181], onde além dos registos de monitorização em diferentes pisos 

da estrutura, as propriedades dinâmicas da mesma são apresentadas, permitindo assim a sua 

modelação numérica. Um outro trabalho experimental foi desenvolvido pela Transportation 

Research Board, onde o relatório elaborado por esta entidade [5] apresenta uma extensa 

descrição dos locais de medição, equipamentos envolvidos e procedimentos seguidos, 

permitindo a elaboração de funções empíricas para posterior estimativa de níveis de vibração. 

Em Crispino e D’Apuzzo [182] é apresentado um outro estudo experimental realizado num 

edifício histórico em Nápoles, com uma descrição pormenorizada do equipamento de 

aquisição e da posição geométrica dos pontos de medição. Com os dados recolhidos, e 

adicionalmente à averiguação dos níveis de vibração máximos em contraste com as 

especificações regulamentares, uma fórmula empírica de previsão de vibrações foi revista, 

confirmando a sua validade e utilidade na previsão de vibrações no edifício. Este estudo 

apresenta, contudo, a particularidade de a fonte de indução de vibrações ser o tráfego 

rodoviário.  

 
Figura 2.23 – Pormenor de acelerómetro tri-axial usado nas medições [180]. 

Um extenso trabalho experimental, englobando a medição de vibrações na direção vertical no 

interior de dois edifícios de elevada altura (14 e 25 pisos), localizados junto a uma linha de 

metropolitano na cidade de Shenzhen, na China, foi recentemente apresentado por Zou et al. 

[183]. Focando unicamente os registos de vibrações obtidos no interior dos dois edifícios e 

analisando a sua evolução em altura, verifica-se um ligeiro aumento dos valores de velocidade 
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de pico nos primeiros pisos (entre os pisos 1-4 e 1-6, respetivamente), uma atenuação nos 

pisos intermédios (entre os pisos 4-10 e 6-16, respetivamente) e uma amplificação nos pisos 

mais elevados. Comparando estas tendências com um dos fatores de ajuste definidos pela 

FRA [13] para a avaliação da resposta estrutural a partir do nível de vibração obtido ao nível 

das fundações do edifício, e onde é assumida uma atenuação entre 1-2 dB por piso, verifica-

se a inconsistência dos resultados, principalmente no que aos pisos mais elevados diz respeito. 

Tal conclusão vai ao encontro das objeções levantadas num trabalho numérico desenvolvido 

por Kuo et al. [81], onde os resultados obtidos, relativos à atenuação em altura do nível de 

vibrações no interior do edifício, são igualmente contraditórios com as indicações da FRA. 

Por outro lado, existem alguns estudos, embora não associados diretamente ao tráfego 

ferroviário, voltados exclusivamente para a medição de ruído de baixa frequência (na gama 

entre 16-250 Hz). Nesta perspetiva, em Pedersen et al. [184] é apresentado um trabalho 

experimental, em que são seguidas, entre outras, as orientações para medição de ruído de 

baixa frequência dos métodos sueco (baseado nos trabalhos de Simmons [185, 186]) e 

dinamarquês (baseado nos trabalhos de Jakobsen [187]). Tendo por base estes métodos, 

aquele autor propõe uma nova metodologia de avaliação, baseada na realização de medições 

em quatro cantos do compartimento, a uma distância não superior a 0,1 m de qualquer 

superfície. Este esquema de medição tem em conta os modos próprios do compartimento, e 

permite obter o nível sonoro máximo através da média dos valores medidos. A subtração de 

4 dB ao valor obtido permite obter o nível sonoro percecionado no interior do compartimento 

em análise. Por outro lado, o Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional [188] apresenta um 

extenso relatório, com uma grande componente experimental de medição de ruído de baixa 

frequência, onde propõe um novo método de medição, tendo em conta a natureza da fonte 

geradora do ruído. Este método apresenta ainda a particularidade, em relação ao proposto 

por Pedersen et al. [184], de os pontos de medição estarem localizados nas posições 

usualmente utilizadas pelos ocupantes nos períodos de descanso, existindo igualmente a 

possibilidade de medições adicionais em pontos próximos dos cantos do espaço, para 

englobar os modos próprios deste. No entanto, para a definição de valores-limite de conforto, 

estes últimos pontos de medição não são considerados, por se afastarem dos níveis 

percecionados pelos habitantes.  

2.6.2. ENQUADRAMENTO REGULAMENTAR 

Os fenómenos associados a uma exposição continuada a vibrações induzidas por tráfego 

ferroviário apresentam enquadramento regulamentar, estando diretamente associados à 

gama de frequências em que prevalecem. Assim, e de acordo com Lombaert et al. [23], numa 

gama de frequências definida no intervalo 1-80 Hz, a vibração do edifício é percecionada como 

uma vibração mecânica pelo corpo humano, existindo para estes casos, a nível internacional, 

regulamentação e normalização concreta. São exemplos a ISO 2631 (Partes 1 e 2), a norma 

norueguesa NS 8176, a norma alemã DIN 4150 ou a norma britânica BS 6472, que expõem os 



Vibrações e ruído estrutural induzidos por tráfego ferroviário: perspetiva geral 

 

36 

procedimentos práticos de avaliação do desconforto humano induzido pelas vibrações. Os 

documentos técnicos da FRA e FTA, atrás indicados, servem igualmente como manuais de 

orientação nos EUA, constituindo recomendações que seguem o mais atual estado de arte 

sobre a temática. Compete ainda referir que os indicadores adotados nas diferentes normas 

são distintos, e nem sempre facilmente comparáveis. Desde logo, a forma como é traduzida a 

amplitude de vibração varia substancialmente (consideração do valor de pico ou de um valor 

médio), sendo ainda de realçar a possibilidade de adoção de uma análise em termos de 

velocidades ou acelerações, ou a atribuição de diferentes pesos em função da gama de 

frequências da excitação pelo facto de os humanos serem mais sensíveis a determinadas 

gamas de frequências do que outras. O Quadro 2.2 resume os principais aspetos dos mais 

relevantes documentos normativos vigentes sobre a problemática de conforto humano em 

edifícios. 
Quadro 2.2  – Principais documentos normativos internacionais (adaptado de [189]). 

Caraterística 

Padrões 

Internacionais1 

ISO 2631-1: 1997;  

ISO 2631-2: 2003 

Noruega 

NS 8176: 2005 

Alemanha 

DIN 4150: 1999 

USA 

FRA (2012), FTA 

(2018) 

Reino Unido2 

BS 6472-1: 2008 

Âmbito 

Vibração de corpo 

inteiro: vibração 

contínua e induzida 

por impactos em 

edifícios. 

Transportes 

terrestres: 

conforto em 

edifícios. 

Efeito das 

vibrações em 

pessoas no 

interior de 

edifícios 

Manuais de avaliação 

de ruído e vibrações 

(projetos ferroviários 

e rodoviários). 

Exposição 

humana a 

vibrações em 

edifícios 

(outras fontes 

que não 

explosões) 

Intervalo de 

frequências 
1-80 Hz 0.5-160 Hz 1-80 Hz - 0.5-80 Hz 

Intervalo de 

tempo 

Lento (1 s) 

(recomendado) 
Lento (1 s) Rápido (0.125 s) Lento (1 s)  

Grandeza 

medida 
Acelerações 

Velocidades ou 

Acelerações 
Velocidades Velocidades Acelerações 

Indicador 

- Valor ponderado 

de r.m.s.; 

- Máximo valor de 

vibração transitória 

(“running” r.m.s.); 

- Magnitude da 

vibração. 

- Valor 

estatístico 

ponderado 

correspondente 

ao percentil 95, 

velocidades vw,95 

ou acelerações 

aw,95. 

- Força de 

vibração máxima 

ponderada 

KBFmax; 

- Força de 

vibração média 

KBFTr; 

- Determinação geral: 

Valor máximo r.m.s. 

do nível de velocidade 

Lv (VdB); 

- Análise detalhada: 

nível máximo de 

velocidade em bandas 

de terço de oitava. 

- Valor da dose 

de vibração 

Medições 
Na direção da 

maior amplitude 

Local de maior 

amplitude 

(normalmente a 

meio vão da laje) 

Três direções 

(x,y,z) 

Local de maior 

amplitude 

Próximo do meio vão 

da laje (local de maior 

amplitude de 

vibração) 

Meio vão da 

laje 

Notas: 

1. No que diz respeito à resposta humana às vibrações induzidas por tráfego ferroviário em edifícios, as características 

mencionadas encontram-se na Parte 1 geral e/ou na Parte específica 2 da ISO 2631, bem como na ISO 8041: 2005 

(atualizada em 2007). A ISO 14837-31 (2017) fornece indicações para a sistematização da avaliação de vibrações (e 

ruído re-radiado) induzidos por tráfego ferroviário. 

2. Ver também BS 6841: 1987. 
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Apesar de, a nível nacional, se encontrar em vigor a NP-ISO 2631-1, esta não prescreve limites 

para os valores máximos de vibração a que as populações e edifícios podem estar expostos de 

uma forma continuada. Deste modo, em Portugal, é prática corrente a adoção dos critérios 

definidos pelo LNEC relativos à incomodidade nos seres humanos, nas suas habitações ou em 

locais de trabalho intelectual, sendo os valores limite adotados indicados no Quadro 2.3. 

Quadro 2.3 – Incomodidade: valores limite da velocidade (adaptado de [190]). 

Velocidade Eficaz vef 

(m/s) 

Vibrações (VdB) 

(Ref. 10-8 m/s) 
Resposta Humana 

ve f < 0,00011 VdB < 60,8 Nula 

0,00011 < ve f < 0,00028 60,8 < VdB < 68,9 Percetível, suportável para pequena duração 

0,00028 < ve f < 0,0011 68,9 < VdB < 80,8 
Nítida, incómoda, podendo afetar as condições de 

trabalho 

ve f > 0,0011 VdB > 80,8 
Muito nítida, muito incómoda, reduzindo as 

condições de trabalho 

Os valores limite para vibrações são explicitados em termos de valores máximos do Running 

RMS (root mean square) da velocidade de vibração. 

Por outro lado, as vibrações que atingem um dado edifício podem ainda ser percecionadas de 

uma forma indireta, sob a forma ruído re-radiado (tipicamente numa gama de frequências 

entre 16-250 Hz – ruído de baixa frequência), sendo este efeito particularmente sensível em 

habitações com um nível de isolamento sonoro elevado, conforme indicações presentes em 

Antunes et al. [191]. Para este caso, existe igualmente regulamentação a nível internacional, 

podendo-se apontar a norma ISO 14837-1 como a mais indicativa para esta gama de 

frequências. As recomendações do LNEC, segundo Antunes et al. [191], definem, de igual 

modo, um critério para limitar a incomodidade, o qual corresponde a assegurar um nível de 

ruído inferior a 40 dB(A) através da prescrição de um valor limite da velocidade de vibração 

normal aos elementos passíveis de excitação (paredes, pisos, tetos, etc) na gama de 

frequências acima dos 63 Hz. Tal critério é definido de acordo com a seguinte expressão:  

𝑣𝑒𝑓(𝑓 ≥ 63 𝐻𝑧) < 0,03 𝑚𝑚/𝑠 (2.1) 

Para além dos aspetos relacionados com a perceção e conforto humano, e para uma gama de 

frequências que pode ir até aos 200 Hz, as vibrações induzidas por tráfego ferroviário podem 

igualmente interferir com o normal funcionamento de equipamentos sensíveis localizados no 

interior de edifícios próximos de infraestruturas ferroviárias. A nível regulamentar, a norma 

ISO 10811 pode ser apontada como o documento de referência, onde se propõe um método 

de avaliação do nível de vibrações em edifícios com equipamentos sensíveis em 

funcionamento. Para além deste, e atendendo ao seu reiterado uso neste contexto, importa 

efetuar uma breve referência ao critério de avaliação do efeito das vibrações no normal 



Vibrações e ruído estrutural induzidos por tráfego ferroviário: perspetiva geral 

 

38 

funcionamento de equipamentos proposto por Gordon [192]. Este critério baseia-se num 

conjunto de curvas genéricas, denominadas curvas VC (vibration criterion), definidas para 

diferentes classes de equipamentos, estabelecendo limites para a velocidade de vibração em 

função da frequência, conforme ilustrado na Figura 2.24. Estas curvas são igualmente 

adotadas nos documentos da FRA e FTA atrás indicados.  

 
Figura 2.24 – Curvas genéricas VC para equipamentos sensíveis e curvas relativas a conforto de pessoas em edifícios 

definidas na norma ISO 2631 (retirado de [192]).  

Por último, cabe aqui referir que uma boa parte dos documentos normativos acima 

mencionados e outros existentes não se aplica de forma exclusiva a problemas de vibrações 

induzidas por tráfego ferroviário. Uma das poucas exceções a esta prática é dada pela FRA e 

FTA, cujos documentos têm carácter de recomendações a adotar no projeto e avaliação de 

desempenho de infraestruturas de transporte face à problemática de vibrações e ruído gerado 

na sua envolvente. 
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2.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O capítulo que agora termina apresenta uma perspetiva geral das principais linhas temáticas 

abordadas ao longo da presente Tese de Doutoramento. Deste modo, e de uma forma 

abrangente, os principais contributos existentes na bibliografia da especialidade foram 

revistos, com realce para o estado de conhecimento atual nas diferentes vertentes analisadas. 

A informação recolhida permitiu identificar as áreas de conhecimento menos desenvolvidas, 

nas quais o presente trabalho poderá dar um contributo significativo para o seu progresso. A 

síntese dos diferentes tópicos elaborada corresponde, assim, a um ponto de partida para o 

desenvolvimento dos capítulos subsequentes. 
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3 

MODELAÇÃO DO SISTEMA VEÍCULO-VIA-MACIÇO 

 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

Tal como devidamente comentado no capítulo precedente, a problemática relacionada com 

a ocorrência de níveis significativos de vibrações e ruído re-radiado em edifícios localizados na 

proximidade de linhas ferroviárias induz a necessidade de uma correta modelação numérica 

dos fenómenos envolvidos. Nesta perspetiva, no grupo de investigação do qual o autor é parte 

integrante, têm sido desenvolvidos métodos numéricos avançados para a previsão de 

vibrações induzidas por tráfego ferroviário, quer em vias superficiais, quer em túneis. Estes 

modelos, mais concretamente os desenvolvidos no âmbito das teses de doutoramento de 

Alves Costa (modelo baseado no acoplamento FEM-BEM) [15] e Lopes (modelo baseado no 

acoplamento FEM-PML) [16], permitem um estudo integrado da problemática, desde a 

geração e propagação das vibrações até à interação destas com os edifícios circundantes. 

Os modelos numéricos indicados são modelos subestruturados, para os quais dois 

submodelos são considerados, respeitantes ao veículo e ao remanescente meio, e cuja 

interação dinâmica é garantida no total respeito das condições de compatibilidade de 

deslocamentos e equilíbrio de forças ao nível dos pontos de contacto entre os dois domínios. 

Um terceiro submodelo, respeitante à incorporação, no modelo, de estruturas adjacentes à 

via-férrea, pode igualmente ser considerado, ou, em alternativa, incorporado diretamente no 

sistema de equações global do domínio (com consequente restrição na geometria das 

estruturas). Estes modelos são ainda formulados no domínio da frequência, admitindo para 

tal que o nível de deformação induzido no solo pela propagação das ondas sísmicas se situa 

no domínio das pequenas deformações, permitindo uma idealização do sistema como elástico 

e linear. Associado a este pressuposto, é igualmente assumida a estrutura ferroviária como 
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invariante e infinita ao longo da direção longitudinal, permitindo deste modo adotar o 

conceito 2.5D, o qual permite considerar a tridimensionalidade do problema tirando partido 

de um menor esforço de cálculo despendido por este tipo de modelos. A Figura 3.1 apresenta 

um fluxograma representativo da interação entre os módulos constituintes dos diferentes 

modelos numéricos referenciados. 

 

Figura 3.1 – Fluxograma representativo da interação entre os diferentes módulos dos modelos indicados (adaptado de 

[16]). 

O considerável historial de aplicação dos modelos numéricos referidos na problemática 

associada à geração e propagação de vibrações através do maciço de fundação e sua interação 

com edificações próximas permite a sua consideração como ponto de partida, assumindo a 

sua inteira validade no tratamento deste tipo de problemas, como aliás comprovam as 

diversas publicações dos autores atrás enumerados [54, 64, 69, 70]. Para tal, é conveniente 

uma apresentação prévia, não exaustiva, dos principais conceitos de base, a qual se realiza ao 

longo das próximas subsecções do presente capítulo.  

Além dos modelos numéricos anteriormente enunciados, é igualmente objetivo deste capítulo 

a exposição dos principais conceitos e fundamentação matemática de um outro modelo 

numérico baseado no acoplamento FEM-MFS. A opção pelo uso do Método das Soluções 

Fundamentais (MFS) centra-se essencialmente na sua adequabilidade em lidar com 

problemas que envolvam grandes domínios, como o caso da propagação de vibrações no 

maciço geotécnico, e a sua relativa facilidade de implementação numérica. Estudos iniciais de 

aplicação desta metodologia aos fenómenos aqui tratados foram desenvolvidos por Amado-

Mendes et al. [18] e Godinho et al. [193]. Como tal, no âmbito do presente trabalho, o método 

indicado é, numa fase inicial, sistematizado, sendo posteriormente generalizado de forma a 

atender a uma qualquer combinação de condições geotécnicas. A generalização do modelo 

constitui assim, um objetivo específico do presente trabalho. 
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3.2. MODELAÇÃO DA INTERAÇÃO DINÂMICA VEÍCULO-VIA 

3.2.1. INTRODUÇÃO GERAL 

A ação dinâmica induzida pelo tráfego ferroviário é devida a diferentes mecanismos, os quais, 

no contexto da análise de vibrações, são geralmente divididos entre mecanismos de excitação 

quasi-estática e de excitação dinâmica [28]. Como é evidente, a consideração do mecanismo 

quasi-estático é simples, pois não envolve qualquer fenómeno de interação dinâmica entre o 

material circulante e a via-férrea. Porém, a mesma conclusão não pode ser generalizada para 

o caso da excitação dinâmica. A consideração deste tipo de excitação é muito mais complexa, 

sendo necessário atender à interação entre duas estruturas distintas (comboio e via), não 

esquecendo o caráter móvel de uma delas.  

No contexto do presente trabalho, apenas o mecanismo de excitação dinâmica devido às 

imperfeições geométricas da via-férrea é considerado, não sendo atendidas as imperfeições 

dos rolamentos do próprio material circulante. Assim sendo, a compatibilidade de 

deslocamentos verticais entre o comboio e a via, admitindo a linearidade do sistema, é 

estabelecida através da seguinte equação:  

𝑢𝑟𝑜𝑑𝑎,𝑖(𝑡) = 𝑢𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙(𝑥 = 𝑐𝑡 + 𝑎𝑖) + 𝛥𝑢 (𝑡 +
𝑎𝑖

𝑐
) + 𝛥𝑦𝑖(𝑡)                Ɐ 𝑖 = 1…𝑛 (3.1) 

em que c representa a velocidade de circulação, ai é a posição geométrica da roda i no instante 

t=0 s, e Δu corresponde à irregularidade geométrica da via identificada pela roda i, no instante 

temporal t. A última parcela, 𝛥𝑦, é referente ao incremento de deslocamento induzido pela 

ação dinâmica e refletida na deformação roda-carril.  

Nas secções seguintes são apresentados os conceitos gerais da formulação adotada para a 

determinação das diferentes parcelas constituintes da equação anterior. 

 

3.2.2. EQUAÇÕES DE EQUILÍBRIO DINÂMICO DO COMBOIO 

O modelo de veículo considerado no presente trabalho foi inicialmente proposto por Zhai & 

Cai [194], sendo o sistema constituído por um conjunto de corpos rígidos conectados por meio 

de conjuntos mola-amortecedor de forma a simular o efeito mecânico das suspensões [36]. A 

Figura 3.2 apresenta esquematicamente as diversas componentes que constituem o modelo 

do veículo. 
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Figura 3.2 – Modelo de veículo completo [15]. 

Para o presente modelo, o equilíbrio e movimento do veículo podem ser sistematizados 

através da seguinte equação matricial:  

([𝐾𝑣] − 𝛺2[𝑀𝑣]){𝑢(𝛺)} = {
{0}

−{𝑁(𝛺)}
} (3.2) 

onde [𝐾𝑣] e [𝑀𝑣] representam as matrizes de rigidez complexa e de massa, respetivamente, 

sendo o detalhe de avaliação dos seus termos encontrado em Alves Costa [15, 36, 64]. Nesta 

mesma equação, os movimentos associados a cada grau de liberdade do veículo, em função 

da frequência de oscilação da carga 𝛺, são coligidos no vetor {𝑢} e as forças de interação 

veículo-via referidas anteriormente são representadas pelo vetor {𝑁}. Uma vez que nem 

todos os graus de liberdade correspondem a pontos de contacto via-veículo, é possível 

traduzir a dinâmica do veículo de uma forma condensada, permitindo estabelecer uma 

relação direta entre os deslocamentos dos diferentes pontos de contacto e respetivas forças 

de interação. Sem entrar em grandes detalhes acerca deste procedimento, uma vez que uma 

exposição exaustiva pode ser encontrada em Alves Costa [15], a matriz de receptância do 

veículo, por vezes designada por matriz de flexibilidade condensada, pode ser escrita da 

seguinte forma: 

[𝐹(𝛺)] = [𝑍]([𝐾𝑣] − 𝛺2[𝑀𝑣])−1[𝑍]𝑇 (3.3) 

onde a matriz [𝑍] corresponde à matriz de condensação dinâmica, que tem como objetivo 

reduzir o sistema de equações às variáveis nodais correspondentes aos pontos de contacto 

roda-carril. Assim, uma relação direta entre os deslocamentos dos pontos de contacto e as 

respetivas forças de interação pode ser estabelecida de acordo com a seguinte equação: 

[𝑢𝑟𝑜𝑑𝑎(𝛺)] = −[𝐹(𝛺)]{𝑁(𝛺)} (3.4) 

Adicionalmente, refira-se que, apesar da aparente simplicidade do modelo do ponto de vista 

matemático, existe uma dificuldade prática na obtenção de uma caracterização completa dos 

diversos parâmetros que o constituem. Assim, estudos preconizados por Alves Costa et al. [64] 
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mostram que a modelação da caixa do veículo não interfere significativamente na resposta 

dinâmica do sistema via-maciço quando sujeita a tráfego ferroviário. Adicionalmente, um 

estudo não determinístico realizado pelo autor, em Colaço et al. [36], aponta a adequabilidade 

da consideração de um modelo onde apenas as massas não suspensas do veículo (massas dos 

eixos) são consideradas. De facto, tal como demonstrado, as massas não suspensas são o 

parâmetro essencial ao nível do veículo na geração de vibrações, com particular relevância 

ainda para o afastamento do ponto de observação à via férrea, devido ao facto da prevalência 

do mecanismo de excitação dinâmico. As massas semi-suspensas, em virtude do isolamento 

conferido pela suspensão primária, não apresentam influência relevante no mecanismo 

dinâmico de geração de vibrações. Sem embargo do anteriormente referido, na gama de 

frequências mais baixas, e associado a modos naturais do veículo que envolvem movimento 

vertical do bogie, o efeito das massas semi-suspenas tem algum peso, embora reduzido. 

Conclui-se, assim, que a adoção de um modelo simplificado, como o representado na Figura 

3.3, é suficiente no estudo de problemas envolvendo vibrações originadas por tráfego 

ferroviário. 

 
Figura 3.3 – Modelo com apenas massas suspensas [15]. 

 

3.2.3. EQUAÇÃO DE MOVIMENTO DA VIA 

À semelhança do procedimento adotado para a determinação dos deslocamentos das rodas 

do comboio, é igualmente necessário o estabelecimento da equação de movimento da via 

para determinação do deslocamento do carril nos pontos de contacto. Assim, a equação, no 

domínio da frequência, que define a resposta da via face às forças de interação veículo-via 

pode ser expressa da seguinte forma: 

{𝑢𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙(𝑥 = 𝑐𝑡 + 𝑎, 𝛺)} = [𝐴(𝛺)]{𝑁(𝛺)} (3.5) 

sendo os termos da matriz A dados por: 

𝐴𝑖𝑗(𝛺) =
1

2𝜋
∫ 𝑢𝐶𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙

𝐺 (𝑘1, 𝜔 = 𝛺 − 𝑐𝑘1). e
i(𝑎𝑖−𝑎𝑗)𝑘1d𝑘1

+∞

−∞

 (3.6) 



Modelação do sistema veículo-via-maciço 

 

46 

em que 𝑢𝐶𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙
𝐺  é o deslocamento do carril, no domínio transformado face a uma ação unitária 

que se move com a velocidade c e oscila em torno da frequência Ω. Relativamente às variáveis 

ai e aj, estas correspondem à posição dos eixos i e j do comboio para o instante temporal t=0s. 

Como se compreende, para o cálculo da matriz A é necessário o recurso ao modelo de 

simulação do terreno e da via-férrea, modelo este posteriormente apresentado. 

 

3.2.4. DEFORMAÇÃO DE CONTACTO RODA-CARRIL 

Por último, a parcela correspondente à deformação roda-carril merece um cuidado especial 

devido à natureza não linear do contacto entre estes elementos, manifestando-se uma 

dependência da rigidez em função da carga transmitida pela roda ao carril. A respeito deste 

problema é sugerido, por diversos autores, nomeadamente Esveld [195] e Thompson [196], 

um processo de linearização que tem unicamente em conta a carga estática do veículo P0, de 

acordo com a eq. (3.7). A constante de contacto, G, é dependente da geometria dos dois meios 

envolvidos, podendo ser encontrados em Alves Costa [15] valores tabelados para tal 

parâmetro. Deste modo, a rigidez Hertziana é dada por: 

𝑘𝐻 =
3

2𝐺
𝑃0

1/3
 (3.7) 

onde 𝑃0 é a força vertical correspondente à distribuição do peso do comboio por roda.  

Uma vez conhecida a rigidez de contacto, o incremento de deformação induzida pela ação 

dinâmica aplicada pelo comboio à via, 𝛥𝑦, pode ser traduzido pela seguinte equação: 

{𝛥𝑦(𝛺)} = [𝐹𝐻]{𝑁(𝛺)} (3.8) 

onde a matriz FH é a matriz de flexibilidade de contacto, matriz esta diagonal, cujos termos 

dependem da rigidez de contacto por eixo do comboio, sendo obtidos a partir do quociente 

1/2kH. 

 

3.2.5. IRREGULARIDADES GEOMÉTRICAS DA VIA 

Como anteriormente referido, as irregularidades da via (e dos veículos) potenciam o 

surgimento do mecanismo de excitação dinâmica e, por conseguinte, o nível da ação dinâmica 

aplicada à estrutura. No contexto do presente trabalho apenas as irregularidades geométricas 

distribuídas ao longo da via são abordadas, para as quais uma breve referência se impõe nesta 

fase.  

O perfil de irregularidades do carril pode ser obtido por duas vias diferentes: uma 

experimental, através da medição de irregularidades em vias existentes, e uma outra através 

da geração de perfis artificiais baseados em fórmulas empíricas. Sendo o desnivelamento 



Capítulo 3 

 

47 

longitudinal da via-férrea uma grandeza geométrica, o perfil de irregularidades do carril pode 

ser medido diretamente ao longo do seu desenvolvimento longitudinal através de 

equipamentos próprios, onde a gama de comprimentos de onda com interesse para o 

problema assume um papel fulcral na seleção do equipamento requerido. A este respeito 

sugere-se a consulta de Correia dos Santos et al. [165] onde informação complementar pode 

ser recolhida. 

Alternativamente, e fruto da experiência acumulada pelas diversas administrações 

ferroviárias na medição e tratamento estatístico de um elevado número de medições, o perfil 

de irregularidades pode ser simulado através de um processo estocástico que recorre a 

funções de densidade espectral de potência (𝑆𝑟𝑧𝑧) [15, 16]. Assim, e atendendo ao teorema 

da representação espectral [197], o perfil de irregularidades pode ser gerado através da 

sobreposição de funções sinusoidais: 

𝛥𝑢(𝑥) = ∑𝛿𝑢𝑗e
i
2𝜋
𝜆𝑗

𝑥
𝑁

𝑗=1

 (3.9) 

onde 𝜆𝑗 corresponde ao comprimento de onda no interior do intervalo de interesse, 𝑁 é o 

número total de harmónicos considerado e 𝛿𝑢𝑗 é a entidade complexa que reflete a amplitude 

do harmónico correspondente, definida do seguinte modo:  

𝛿𝑢𝑗 = 𝐴𝑗e
−i𝜃𝑗  (3.10) 

em que 𝜃𝑗  é o ângulo de fase, valor aleatório e variável no intervalo ]0,2𝜋[ e 𝐴𝑗 é a amplitude 

de um dado harmónico: 

𝐴𝑗 = √2𝑆𝑟𝑧𝑧(𝑘1𝑗)𝛥𝑘1 (3.11) 

em que 𝛥𝑘1 corresponde ao incremento de número de onda. 

Conforme referido, a experiência acumulada pelas diversas administrações ferroviárias 

possibilitou a sistematização de diversas funções de densidade espectral de potência, 

definidas tipicamente em função da qualidade da via, podendo-se destacar as propostas da 

FRA (Federal Railroad Administration), as propostas pela SNCF (Administração Ferroviária 

Francesa) e as resultantes de estudos preconizados por Braun e Hellenbroich [198]. Uma 

descrição exaustiva destas propostas pode ser encontrada em Alves Costa [15], sendo que, no 

decorrer deste trabalho, será dado especial destaque à proposta da FRA. 
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3.2.6. EQUAÇÕES GERAIS DE INTERAÇÃO 

Com o objetivo de determinar as forças de interação dinâmica entre a via e o veículo, a 

compatibilidade de deslocamentos e o equilíbrio de forças entre o comboio e a via é 

estabelecido, no domínio da frequência, a partir da decomposição do perfil de irregularidades 

num conjunto de funções harmónicas. Assim, e introduzindo as equações (3.4), (3.5) e (3.8) 

na condição de compatibilidade apresentada na eq. (3.1), é gerado um conjunto de equações 

lineares cujas incógnitas (N(Ω)) correspondem às forças de interação dinâmica associadas a 

cada eixo do comboio e à irregularidade com comprimento de onda λ=2πc/Ω: 

{𝑁(𝛺)} = −([𝐹] + [𝐴] + [𝐹𝐻])  −1{𝛥𝑢(𝛺)} (3.12) 

As forças resultantes do modelo de interação indicado pela eq. (3.12) são utilizadas no modelo 

de simulação dinâmica do sistema via-maciço, seguidamente apresentado, para a obtenção 

da resposta dinâmica face à passagem do tráfego ferroviário. 

 

3.3. MODELAÇÃO DINÂMICA DO SISTEMA VIA-MACIÇO 

3.3.1. INTRODUÇÃO GERAL 

A modelação dinâmica do sistema composto pela via-férrea, maciço e estruturas envolventes 

pressupõe o uso de metodologias numéricas avançadas e, como tal, com um grau de 

complexidade que carece de uma exposição detalhada das mesmas. Dada a existência, no seio 

do grupo de investigação, de uma série de metodologias numéricas com diferentes técnicas 

integradas, devidamente fundamentadas e validadas, é possível encurtar tal exposição, 

detalhando apenas os pontos essenciais de cada metodologia. Sempre que se considerar 

oportuno, o leitor será direcionado para as referências bibliográficas indicadas para cada caso 

concreto, possibilitando assim a consulta de possíveis detalhes adicionais. 

Desde logo as metodologias existentes e já referidas apresentam uma característica em 

comum: o seu caráter tridimensional advém de uma análise 2.5D no domínio da 

frequência/número de onda, permitindo traduzir corretamente a globalidade dos fenómenos 

associados à geração e propagação de vibrações de uma forma eficiente. No entanto, este 

conceito pressupõe a existência de uma estrutura com uma secção transversal invariante ao 

longo da direção longitudinal, virtualmente infinita. Nestas condições, uma análise 2.5D 

consiste na aplicação de uma transformada de Fourier relativa à coordenada longitudinal, 

permitindo reduzir em uma dimensão o problema, e, consequentemente, a análise 3D do 

problema elasto-dinâmico é substituída pela combinação de um conjunto de análises 2D, 

desenvolvidas para diferentes números de onda. Em virtude deste processo de cálculo, apenas 

a secção transversal do problema necessita de ser discretizada, conforme ilustrado na Figura 

3.4, onde se apresenta um fluxograma com os principais passos de aplicação da metodologia 

2.5D. 
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Figura 3.4 – Esquema interpretativo dos principais passos de aplicação de metodologia 2.5D (adaptado de [15]).  

Comum aos diferentes modelos anteriormente referidos é a utilização do Método dos 

Elementos Finitos (FEM) como ferramenta de análise de meios circunscritos e de geometria 

irregular, sendo este método acoplado a uma outra metodologia numérica responsável pelo 

tratamento das fronteiras artificiais do domínio e/ou parcelas de grandes dimensões, como o 

caso do maciço geotécnico. Dado este cenário, esta secção é estruturada de forma a 

apresentar os principais conceitos associados ao FEM, seguida da apresentação das diferentes 

metodologias e respetivo processo de acoplamento. Especial enfoque será dado ao modelo 

2.5D FEM-MFS, o qual será objeto de uma descrição mais abrangente, com vista à sua 

implementação num software de cálculo, numa etapa posterior a este trabalho.  

 

3.3.2. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA FEM 2.5D 

Para a resolução de um problema elastodinâmico através do Método dos Elementos Finitos é 

geralmente útil a aplicação do princípio dos trabalhos virtuais (ou do método dos resíduos 

pesados) sobre as equações fundamentais da elastodinâmica, permitindo estabelecer as 

equações de equilíbrio, que, em conjunto com as condições de fronteira geométricas e 

mecânicas, permitem alcançar a solução do problema. Assim, para um qualquer campo de 

deslocamentos virtual 𝛿𝑢 imposto, a soma do trabalho virtual das forças internas e de inércia 

é igual ao trabalho virtual das forças externas: 

∫ 𝛿휀 𝜎 d𝑉

𝑉

+ ∫ 𝛿𝑢 𝜌 �̈� d𝑉

𝑉

= ∫ 𝛿𝑢 𝑝 d𝑆 

𝑆

 (3.13) 

Nesta igualdade, 𝛿휀 representa o campo de extensões virtuais; 𝜎 o campo de tensões; 𝑢 o 

campo de deslocamentos; 𝜌 a massa volúmica do meio e 𝑝 o campo de pressões externas 

aplicadas na superfície 𝑆. 
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De forma a contemplar o campo de deslocamentos como variável base na formulação do 

método, é necessária a introdução da relação constitutiva (relação deformação-tensão), bem 

como das relações deslocamento-deformação. Estas são definidas, respetivamente, do 

seguinte modo:  

{𝜎} = [𝐷]{휀} = [𝐷][𝐿]{𝑢} (3.14) 

{휀} = [𝐿]{𝑢} (3.15) 

onde [𝐷] corresponde à matriz de elasticidade e [𝐿] é a matriz operador diferencial do campo 

de deslocamentos, cuja constituição será discutida posteriormente para o caso 2.5D. 

Dado que a secção transversal do problema permanece no domínio não transformado no caso 

de uma formulação 2.5D (domínio yz), esta é discretizada em elementos finitos, sendo o 

campo de deslocamentos aproximado através de funções de forma e variáveis nodais, de 

modo que: 

{𝑢} =̃ [𝑁]{𝑢𝑛} (3.16) 

onde [𝑁] corresponde à matriz das funções de forma, definidas unicamente no plano da 

secção transversal, e {𝑢𝑛} é o vetor que colige os deslocamentos nodais correspondentes aos 

três graus de liberdade do elemento. No presente modelo são utilizados elementos finitos 

isoparamétricos de 8 nós, cuja formulação pode ser consultada em Alves Costa [15].  

Considerando as relações anteriores, a eq. (3.13) pode ser formulada de uma forma 

equivalente, reescrevendo, para tal, os integrais de volume como um integral sobre a 

coordenada longitudinal x (onde o domínio apresenta desenvolvimento infinito) e outro sobre 

a secção transversal 𝛺𝑦𝑧 (Figura 3.5) e introduzindo uma coordenada 𝑠 paralela ao lado do 

elemento onde é imposta a ação: 

∫ 𝛿𝑢𝑇 ( ∫ (𝐵1 +
𝜕

𝜕𝑥
𝐵2)

𝑇

𝐷 (𝐵1 +
𝜕

𝜕𝑥
𝐵2)  d𝛺

𝛺𝑦𝑧

)

+∞

−∞

𝑢𝑛 d𝑥

− 𝜔2 ∫ 𝛿𝑢𝑇 ( ∫ 𝑁𝑇𝜌 𝑁 d𝛺

𝛺𝑦𝑧

)

+∞

−∞

𝑢𝑛 d𝑥 = ∫ 𝛿𝑢𝑇 (∫ 𝑁𝑇 d𝑠

𝑠

)𝑝

+∞

−∞

d𝑥 

(3.17) 

sendo a matriz [𝐵] (𝐵 = 𝐵1 +
𝜕

𝜕𝑥
𝐵2), a matriz de deformação do elemento, obtida através da 

derivada das funções de forma, podendo a sua constituição ser encontrada em Alves Costa 

[15]. 

 



Capítulo 3 

 

51 

 
Figura 3.5 – Esquema de estrutura com desenvolvimento infinito e invariante numa direção. 

A escrita da equação dos trabalhos virtuais exposta na eq. (3.17) no domínio transformado 

pode ser efetuada considerando para tal uma transformada de Fourier da coordenada 

longitudinal 𝑥 para o número de onda 𝑘1: 

₣|𝑓(𝑥), 𝑘1| = ∫ 𝑓(𝑥) ei𝑘1𝑥

+∞

−∞

d𝑥 (3.18) 

de forma que a eq. (3.17) pode ser reescrita do seguinte modo: 

∫ 𝛿𝑢𝑇(−𝑘1, 𝜔)( ∫  𝐵(−𝑘1)
𝑇𝐷𝐵(𝑘1) d𝑆

𝛺𝑦𝑧

)

+∞

−∞

𝑢𝑛(𝑘1, 𝜔) d𝑘1

− 𝜔2 ∫ 𝛿𝑢𝑇(−𝑘1, 𝜔)( ∫ 𝑁𝑇𝜌 𝑁 d𝑆

𝛺𝑦𝑧

)

+∞

−∞

𝑢𝑛(𝑘1, 𝜔) d𝑘1

= ∫ 𝛿𝑢𝑇(−𝑘1, 𝜔)𝑝𝑛(𝑘1,𝜔)

+∞

−∞

d𝑘1 

(3.19) 

onde o vetor {𝑝𝑛} colige as forças nodais equivalentes resultantes da tensão p aplicada ao 

longo do lado do elemento finito.   

Sendo a eq. (3.19) válida para qualquer deslocamento virtual imposto 𝛿𝑢𝑇(−𝑘1, 𝜔), a seguinte 

relação pode ser definida: 

([𝐾] − 𝜔2[𝑀]){𝑢𝑛} = {𝑝𝑛} (3.20) 

onde as matrizes de rigidez e de massa ([𝐾] e [𝑀]) são dadas, respetivamente, pelas equações 

(3.21) e (3.22): 
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[𝐾] = ∫ ∫ 𝐵𝑇(−𝑘1, 𝜔)𝐷𝐵(𝑘1, 𝜔) d𝑦d𝑧

𝑦𝑧

 (3.21) 

[𝑀] = ∫ ∫ 𝑁𝑇𝜌 𝑁 d𝑦d𝑧

𝑦𝑧

 (3.22) 

Conforme referido anteriormente, a matriz [𝐵] é determinada através do produto do 

operador diferencial [𝐿] pela matriz [𝑁], a qual agrupa as funções de forma do elemento 

finito. Dado que a direção 𝑥 é submetida a uma operação de transformação para o número 

de onda k1, as derivadas relativas a essa mesma direção são avaliadas de modo analítico, 

sendo então o operador [𝐿] dado por: 

 

(3.23) 

A forma de inclusão de amortecimento material no modelo é outro aspeto que necessita de 

ser abordado, dada a especial importância que este fenómeno adquire em problemas 

dinâmicos. De uma forma simples, e atendendo ao desenvolvimento do presente modelo no 

domínio da frequência, a introdução de amortecimento no sistema pode ser efetuada através 

da consideração de parâmetros complexos, adotando, para tal, um modelo de amortecimento 

histerético. Esta introdução é aqui realizada na matriz constitutiva [𝐷], considerando 

constantes de Lamé complexas, expressas na seguinte forma: 

𝜆∗ = 𝜆(1 + 2i𝛽) (3.24) 

𝜇∗ = 𝜇(1 + 2i𝛽) (3.25) 

onde 𝛽 representa o valor de amortecimento histerético, sendo as constantes de Lamé 𝜆 e 𝜇 

dadas por:  

λ =
νE

(1 + ν)(1 − 2ν)
 

𝜇 =
E

2(1 + ν)
 

(3.26) 
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De forma a incrementar a eficiência computacional do modelo, a matriz de rigidez [𝐾] (eq. 

(3.21)) pode ser decomposta numa série de sub-matrizes, de modo a que todos os termos 

destas sejam independentes do número de onda/frequência. Deste modo, e após a 

assemblagem das matrizes de rigidez e massa de cada elemento e a introdução das respetivas 

condições de fronteira, o sistema de equações global é completamente definido através da 

eq. (3.27). 

([𝐾]1
𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

+ i𝑘1[𝐾]2
𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

+ 𝑘1
2[𝐾]3

𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
− 𝜔2[𝑀]𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙){𝑢𝑛(𝑘1, 𝜔)}

= {𝑝𝑛(𝑘1, 𝜔)} 
(3.27) 

Sendo o FEM o método normalmente usado na modelação da via-férrea, é assim oportuna, 

nesta fase, uma breve referência à modelação das travessas, das palmilhas e do carril, 

remetendo-se para Alves Costa [15] a exposição exaustiva da totalidade da formulação 

matemática. Desde já, recorde-se que a metodologia 2.5D impõe como condição de 

aplicabilidade a necessidade de a estrutura ter um carácter invariante na direção longitudinal. 

Ora, nas vias férreas balastradas, essa condição não é verificada, pois as travessas apresentam 

um carácter periódico. Assim, esta questão é contornada com a consideração de uma 

formulação contínua equivalente, onde os elementos finitos que constituem a travessa 

apresentam uma lei constitutiva que os define como se se tratassem de elementos 

ortotrópicos. No plano transversal, são utilizadas as propriedades mecânicas das travessas, 

considerando-se um comportamento elástico das mesmas. Na direção longitudinal, uma vez 

que no espaço entre travessas o material existente é o constituinte da camada de balastro, a 

rigidez do meio é considerada igual ao módulo de Young desse material. Em alternativa, existe 

a possibilidade de adoção de modelos periódicos, como o apresentado recentemente por 

Hussein & Alves Costa [74], em que a condição de invariância longitudinal da estrutura não se 

coloca. 

Igualmente de uma forma muito breve, refira-se que a simulação dos carris no presente 

modelo recorre a uma formulação semi-analítica baseada em elementos de viga do tipo 

Bernoulli-Euler. De uma forma simplificada, a ligação entre os carris e o meio subjacente 

(travessas) é suposta contínua e apenas o grau de liberdade correspondente ao deslocamento 

vertical do carril é considerado. Esta ligação é estabelecida por um conjunto mola-

amortecedor, pretendendo assim traduzir o comportamento mecânico das palmilhas [199, 

200]. 

Dado o caráter móvel da excitação, impõe-se nesta fase uma breve referência ao modo como 

este é considerado, evidenciando a formulação anteriormente apresentada na secção 

referente à modelação da interação dinâmica veículo-via. Assim, e tirando partido da 

formulação 2.5D exposta, o efeito de uma carga móvel pode ser considerado tendo 

unicamente por base a propriedade de translação da transformada de Fourier. Esta 



Modelação do sistema veículo-via-maciço 

 

54 

propriedade conduz a uma relação direta entre o número de onda e a frequência mediante o 

conhecimento da velocidade de circulação da carga móvel, sendo expressa através de: 

𝜔 = Ω − 𝑘1𝑐 (3.28) 

O procedimento exposto evita, assim, qualquer mudança no sistema de equações que traduz 

o equilíbrio do problema em estudo, sendo esta relação igualmente aplicada nos restantes 

modelos numéricos expostos nas secções seguintes. 

 

3.3.3. TRATAMENTO DE FRONTEIRAS ARTIFICIAIS ATRAVÉS DA TÉCNICA PML 

Sem embargo do conjunto de vantagens inerentes à aplicação do FEM de uma forma isolada, 

nomeadamente na análise de geometrias complexas, cabe agora referir a limitação intrínseca 

do método quando o objeto de análise compreende problemas de geodinâmica e respetiva 

simulação das fronteiras oriundas da truncatura do domínio. Com efeito, o FEM é, na sua 

génese, um método adequado ao estudo de sistemas confinados, onde as condições de 

fronteira estão totalmente definidas. Se, em análises estáticas, esta dificuldade é facilmente 

contornável através da consideração de fronteiras a distâncias suficientemente afastadas da 

zona de interesse do problema, o mesmo não ocorre na análise dinâmica, sendo fundamental 

a utilização de procedimentos especiais para o tratamento das fronteiras artificiais [16]. 

Neste âmbito, num modelo numérico baseado no acoplamento entre o Método dos 

Elementos Finitos e o Método das Camadas Absorventes (Perfect Matched Layers – PML – na 

terminologia anglo-saxónica), o domínio de interesse é discretizado através de elementos 

finitos 2.5D, sendo aplicada uma camada exterior ao domínio de interesse composta por 

elementos PML. Esta camada deverá permitir a atenuação da onda incidente sem que, no 

entanto, se verifique qualquer tipo de reflexão no contacto entre os dois domínios. Deste 

modo, a camada PML deverá ser absorvente e não refletiva, como aliás se ilustra na Figura 

3.6. A combinação das duas condições anteriormente mencionadas é alcançada através de 

uma passagem das coordenadas nodais do domínio respeitante ao PML para o domínio 

complexo, mantendo-se a equação governante do problema e, desse modo, evitando-se 

reflexões espúrias na fronteira entre os dois domínios em análise. 

 

Figura 3.6 – Representação esquemática da atenuação da onda ao incidir na camada PML [16]. 
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Atendendo ao que foi expresso no parágrafo anterior, pode então proceder-se a uma 

mudança de referencial geométrico do domínio descrito pelo PML para o domínio complexo. 

Tal relação é dada pelas seguintes funções de mudança de referencial, apenas aplicáveis às 

direções y e z (a direção x é transformada para o domínio do número de onda): 

�̅� = ∫ 𝜆𝑦(𝑦) d𝑦
𝑦

0

 (3.29) 

𝑧̅ = ∫ 𝜆𝑧(𝑧) d𝑧
𝑧

0

 (3.30) 

em que λy e λz são as funções de transformação nas direções y e z, respetivamente. 

Relativamente às derivadas das coordenadas nodais é também possível alcançar a seguinte 

relação: 

𝜕

𝜕�̅�
=

1

𝜆𝑦(𝑦)

𝜕

𝜕𝑦
 (3.31) 

𝜕

𝜕𝑧̅
=

1

𝜆𝑧(𝑧)

𝜕

𝜕𝑧
 (3.32) 

As referidas funções são derivadas através da continuidade da solução para além do domínio 

de interesse, tendo presente o cuidado de corresponderem a uma solução suave de modo a 

evitar reflexões espúrias no interior do domínio correspondente ao PML. Segundo Lopes et al. 

[70], os requisitos para tais funções são verificados adotando funções com a seguinte 

configuração: 

𝜆𝑦(𝑦) = 1 − i
𝑘0

𝑘
(

𝑦

𝐻𝑦
)

2

 (3.33) 

𝜆𝑧(𝑧) = 1 − i
𝑘0

𝑘
(

𝑧

𝐻𝑧
)
2

 (3.34) 

em que k0 é uma constante (Lopes et al. [70] recomendam k0=20); Hy e Hz correspondem à 

espessura da camada absorvente nas direções y e z, respetivamente; k corresponde ao 

comprimento de onda propagante ao longo da secção transversal do problema, o qual é dado 

por: 

𝑘 = √(
𝜔

𝐶𝑠
)
2

− 𝑘1
2 (3.35) 
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em que Cs é a velocidade de propagação das ondas de corte no terreno. 

Por último, o sistema global de equações é completamente definido após a assemblagem das 

matrizes de rigidez dinâmica, tanto dos elementos finitos, como dos elementos PML, e da 

introdução das condições de fronteira de Neumann e de Dirichlet, conforme indicado pela eq. 

(3.36).   

([𝐾𝑀𝐸𝐹
𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

(𝑘1)] + [𝐾𝑃𝑀𝐿
𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

(𝑘1, 𝜔)]

− 𝜔2([𝑀𝑀𝐸𝐹
𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

] + [𝑀𝑃𝑀𝐿
𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

(𝑘1, 𝜔)])) {𝑢𝑛(𝑘1, 𝜔)} = {𝑝𝑛(𝑘1, 𝜔)} 
(3.36) 

Após a resolução do sistema de equações, os resultados obtidos encontram-se no domínio 

transformado (número de onda/frequência), exigindo uma dupla transformada inversa de 

Fourier para converter a solução para o domínio do espaço/tempo. 

 

3.3.4. MODELO NUMÉRICO 2.5D FEM-MFS 

3.3.4.1. Formulação matemática MFS 

À semelhança do método FEM-BEM anteriormente referido, a combinação do Método dos 

Elementos Finitos com o Método das Soluções Fundamentais permite tirar partido, em 

simultâneo, das vantagens intrínsecas a cada um dos métodos. Enquanto que o FEM 

apresenta uma grande aplicabilidade na análise de domínios finitos com geometria complexa, 

como a via-férrea ou estruturas adjacentes, o MFS é um modelo claramente indicado para 

lidar com domínios indefinidos ou semi-definidos [18, 193]. Em maior detalhe, o MFS pode ser 

descrito como um método de colocação que permite a resolução de um dado problema 

elástico através de uma aproximação às suas condições de fronteira, prescritas ao longo do 

seu contorno, por via das soluções fundamentais (funções de Green), considerando fontes 

virtuais posicionadas no exterior do domínio definido e que são combinadas linearmente de 

forma a dar cumprimento às condições de fronteira impostas ao problema. 

O MFS insere-se, assim, nos chamados métodos sem malha, sendo apenas necessária a 

definição de um conjunto NS de fontes fictícias (nomeadamente nos pontos 𝑥0
(𝑚)

, com 𝑚 =

1…𝑁𝑆), posicionadas exteriormente ao domínio de análise, de modo a evitar singularidades, 

e um conjunto NP de pontos de colocação, posicionados ao longo do contorno do domínio 

elástico (nomeadamente nos pontos 𝑥𝑝
(𝑛)

, com 𝑛 = 1…𝑁𝑃), onde serão impostas as 

condições de fronteira. A Figura 3.7 representa esquematicamente a posição das fontes 

virtuais e pontos de colocação em relação a um domínio D, consoante este represente um 

domínio externo (Figura 3.7a) ou interno (Figura 3.7b). 
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a)  b) 

Figura 3.7 – Representação esquemática do MFS para problemas elásticos: a) análise de problema exterior; b) análise de 

problema interior. 

Reunidas as condições referidas, é possível escrever a resposta do meio como uma 

combinação linear entre a amplitude das fontes virtuais 𝐴𝑗
(𝑚)

, desconhecida a priori, e as 

respetivas funções de Green. Assim, e no caso de a resposta pretendida ser o deslocamento 

𝑢𝑖  de um ponto genérico 𝑥 e ao longo de uma direção 𝑖 = 𝑥, 𝑦, 𝑧, a seguinte relação pode ser 

considerada para a sua determinação: 

𝑢𝑖(𝑥, 𝑘1, 𝜔) = ∑ ∑𝐺𝑖𝑗(𝑥, 𝑥0
(𝑚)

, 𝑘1, 𝜔)

3

𝑗=1

𝑁𝑆

𝑚=1

𝐴𝑗
(𝑚)

(𝑘1, 𝜔) (3.37) 

onde 𝐺𝑖𝑗 representa a equação fundamental descrita no domínio 2.5D, que permite calcular 

o deslocamento gerado no ponto 𝑥, ao longo da direção 𝑖, originado pela aplicação de uma 

carga unitária posicionada em 𝑥0 e atuante na direção 𝑗.  

Uma interessante potencialidade deste método é o facto de permitir a incorporação de 

diferentes funções de Green, capazes de simular diferentes meios (condições geotécnicas), 

sem introduzir qualquer alteração significativa na metodologia de abordagem. A simulação 

destes meios está, contudo, dependente da existência de uma função fundamental capaz de 

traduzir analiticamente o cenário pretendido. Trabalhos anteriores, nomeadamente os 

elaborados por Amado-Mendes et al. [18] e Godinho et al. [193], este último considerando 

um espaço bidimensional, são baseados na hipótese de existência de um meio infinito e 

homogéneo (a definição de um meio semi-indefinido é garantida através da inclusão de 

condição de fronteira livre). Sendo as funções de Green para este cenário conhecidas (Tadeu 

& Kausel [60]) e expressas na eq. (3.38), a sua implementação fica facilitada. A opção pela 

consideração de funções de Green definidas para um meio indefinido traduz-se numa maior 

versatilidade de análise, permitindo a simulação de secções transversais com configurações 

díspares, desde estratos inclinados a zonas de inclusões no solo inseridas em diferentes 

D 

D 
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camadas. No entanto, esta versatilidade acarreta a necessidade de discretização da superfície 

do terreno, situação que poderia ser evitada pela consideração de funções de Green definidas 

para um meio semi-indefinido [61]. 

𝐺𝑦𝑦(𝑥, 𝑥0, 𝑘1, 𝜔) =
1

4i𝜌𝜔2
[𝑘𝑠

2𝐻0𝛽 −
1

𝑟
𝐵1 + 𝛾𝑦

2𝐵2] 

(3.38) 

𝐺𝑧𝑧(𝑥, 𝑥0, 𝑘1, 𝜔) =
1

4i𝜌𝜔2
[𝑘𝑠

2𝐻0𝛽 −
1

𝑟
𝐵1 + 𝛾𝑧

2𝐵2] 

𝐺𝑥𝑥(𝑥, 𝑥0, 𝑘1, 𝜔) = −
1

4i𝜌𝜔2
[𝑘𝑠

2𝐻0𝛽 − 𝑘1
2𝐵0] 

𝐺𝑦𝑧(𝑥, 𝑥0, 𝑘1, 𝜔) = 𝐺𝑧𝑦(𝑥, 𝑥0, 𝑘1, 𝜔) = −𝛾𝑦𝛾𝑧

1

4i𝜌𝜔2
𝐵2 

𝐺𝑦𝑥(𝑥, 𝑥0, 𝑘1, 𝜔) = −𝐺𝑥𝑦(𝑥, 𝑥0, 𝑘1, 𝜔) = −i𝑘1𝛾𝑦

1

4i𝜌𝜔2
𝐵1 

𝐺𝑧𝑥(𝑥, 𝑥0, 𝑘1, 𝜔) = −𝐺𝑥𝑧(𝑥, 𝑥0, 𝑘1, 𝜔) = i𝑘1𝛾𝑧

1

4i𝜌𝜔2
𝐵1 

Nas funções de Green aqui expostas, as variáveis intervenientes são definidas da seguinte 

forma: 𝐵𝑛 = 𝑘𝛽
𝑛𝐻𝑛𝛽 − 𝑘𝛼

𝑛𝐻𝑛𝛼; 𝑘𝛼 = √𝑘𝑝
2 − 𝑘1

2 com imag(𝑘𝛼 < 0) e 𝑘𝑝 = 𝜔/𝛼; 𝑘𝛽 =

√𝑘𝑠
2 − 𝑘1

2 com imag(𝑘𝛽 < 0) e 𝑘𝑠 = 𝜔/𝛽; 𝛼 e 𝛽 correspondem às velocidades de propagação 

das ondas P e S, respetivamente, 𝛾𝑙 =
𝜕𝑟

𝜕𝑥𝑙
= 𝑥𝑙/𝑟, sendo 𝑙 = 𝑦, 𝑧; 𝐻𝑛𝛼 = 𝐻𝑛

(2)
(𝑘𝛼𝑟); 𝐻𝑛𝛽 =

𝐻𝑛
(2)

(𝑘𝛽𝑟) (em que 𝐻𝑛
(2)

 é uma função de Hankel do segundo tipo  e ordem n); 𝑟 corresponde 

à distância entre a fonte e o ponto de resposta.   

Após a definição das funções de Green, é possível determinar as amplitudes das fontes virtuais 

𝐴𝑗
(𝑚)

, que, como já referido, são desconhecidas a priori. Para tal, são impostas, ao longo da 

fronteira do domínio, as condições de fronteira do problema em correspondência com os 

pontos de colocação anteriormente inseridos, permitindo a escrita de um sistema de 

equações lineares (com 3xNP equações e 3xNS incógnitas) da seguinte forma: 

[
𝐻(𝑘1, 𝜔)

𝐺(𝑘1, 𝜔)
] 𝐴(𝑘1, 𝜔) = [

𝜏̅(𝑘1, 𝜔)

�̅�(𝑘1, 𝜔)
] (3.39) 

onde 𝐴 representa o vetor das amplitudes das fontes virtuais; �̅� e 𝜏̅ representam, 

respetivamente, os deslocamentos e as tensões prescritas nos pontos de colocação dispostos 

ao longo da fronteira do problema; 𝐺 é a matriz que incorpora os diferentes coeficientes 



Capítulo 3 

 

59 

definidos por 𝐺𝑖𝑗 e a matriz 𝐻 agrega as funções de Green definidas para tensões. Os 

diferentes termos que constituem a matriz 𝐻 são obtidos a partir das funções de Green para 

extensões (obtidas diretamente das derivadas das funções  𝐺𝑖𝑗), sendo estas, por sua vez, 

afetadas pela relação constitutiva. Admitindo um meio elástico, linear e isotrópico, a relação 

tensão-deformação é descrita pela lei de Hook generalizada, a qual pode ser descrita da 

seguinte forma: 

𝜎𝑖𝑗 = λΔδ𝑖𝑗 + 2𝜇휀𝑖𝑗 (3.40) 

em que Δ corresponde à deformação volumétrica, dada por: 

Δ =
𝜕𝑢𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑧
 (3.41) 

e λ e 𝜇 são as constantes de elasticidade de Lamé, definidas anteriormente. O termo δ𝑖𝑗 

corresponde ao delta de Kronecker, o qual toma valores unitários para 𝑖 = 𝑗 e nulos nos 

restantes casos [15]. 

Em relação ao número de equações (3xNP) e incógnitas (3xNS), não é condição obrigatória a 

existência da seguinte igualdade: 𝑁𝑃 = 𝑁𝑆. Contudo, caso tal não se verifique, a resolução 

do sistema de equações terá de ser efetuada com recurso, por exemplo, ao método dos 

mínimos quadrados, correspondendo a uma complexidade adicional ao problema.  

 

3.3.4.2. Acoplamento FEM-MFS 

O acoplamento FEM-MFS é realizado ao longo da fronteira que separa os dois domínios de 

aplicação daqueles métodos, a qual contém o conjunto de pontos de colocação definido. 

Assim, para os nós dos elementos finitos e pontos de colocação do MFS posicionados ao longo 

da fronteira de conexão, são consideradas as condições de compatibilidade de deslocamentos 

e equilíbrio de forças, de forma a acoplar os dois métodos. Tal é garantido pelo cumprimento 

das seguintes condições: 

𝑢𝐹𝐸𝑀(𝑥, 𝜔) = 𝑢𝑀𝐹𝑆(𝑥, 𝜔) (3.42) 

𝐹𝐹𝐸𝑀(𝑥, 𝜔) = 𝐹𝑀𝐹𝑆(𝑥, 𝜔) (3.43) 

Tendo ainda por base a equação (3.27) anteriormente apresentada, e definindo 𝐸(𝑘1, 𝜔) =

𝐾1 + i𝑘1𝐾2 + 𝑘1
2𝐾3 − 𝜔2𝑀, respeitante ao equilíbrio do domínio discretizado por elementos 

finitos, a matriz de acoplamento pode ser escrita da seguinte forma: 
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[

𝐸𝑏𝑏(𝑘1, 𝜔) 𝐸𝑏𝑖(𝑘1, 𝜔) 𝑇(𝑘1, 𝜔)

𝐸𝑖𝑏(𝑘1, 𝜔) 𝐸𝑖𝑖(𝑘1, 𝜔) 0

𝜙 0 −𝐺(𝑘1, 𝜔)
] [

𝑢𝑏(𝑘1, 𝜔)

𝑢𝑖(𝑘1, 𝜔)

𝐴(𝑘1, 𝜔)
] = [

0
𝐹𝑖(𝑘1, 𝜔)

0
] (3.44) 

Neste sistema de equações, 𝜙 é uma matriz de interpolação, relacionando os deslocamentos 

nos nós do FEM, localizados sobre a fronteira, com os pontos de colocação do MFS (no caso 

de existir uma coincidência de pontos, esta matriz torna-se unitária). Detalhes sobre a sua 

elaboração podem ser consultados em Godinho et al. [193]; 𝐺(𝑘1, 𝜔) e 𝑇(𝑘1, 𝜔) são as 

matrizes do MFS anteriormente definidas (a última resulta da integração da matriz H, 

representando forças ao invés de tensões); 𝐹𝑖  representa as forças aplicadas nos nós interiores 

da malha de elementos finitos. Os índices empregues na matriz FEM, 𝐸(𝑘1, 𝜔), representam 

sub-matrizes referentes aos nós localizados sobre a fronteira de contacto (“b” – do inglês 

boundary) e aos nós interiores (“i”) da malha de elementos finitos. 

A metodologia apresentada anteriormente (baseada nos trabalhos de Amado-Mendes et al. 

[18] e Godinho et al. [193]) está formulada, como referido, para o caso de um maciço 

geotécnico homogéneo. Contudo, de forma a garantir um espectro mais alargado de aplicação 

prática da metodologia, serão expostas as linhas gerais que permitem generalizar o método 

apresentado para atender à estratificação do solo. Assim, a Figura 3.8 representa o esquema 

de pontos de colocação e fontes virtuais adotados na definição de uma sucessão de dois 

estratos.  

 
Figura 3.8 – Representação esquemática da posição das fontes virtuais e dos pontos de colocação do MFS para o caso de 

um maciço composto por dois estratos.  

A Figura 3.8 ilustra um maciço composto por dois estratos, onde cada um possui um conjunto 

de pontos de colocação e fontes compatíveis com a adoção de funções de Green definidas 

para um meio indefinido. O primeiro estrato é, assim, circunscrito por este conjunto de pontos 

dispostos à superfície do maciço (e na fronteira com a parte da estrutura modelada através 

do FEM) e na interface entre estratos, de acordo com as diretrizes gerais do método. Repare-

se que o comportamento dinâmico deste primeiro estrato poderia ser igualmente traduzido 

através de uma função de Green definida para um meio semi-indefinido, opção que evitaria a 

disposição de pontos de colocação e fontes virtuais ao longo da superfície livre. Relativamente 
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ao estrato 2, sendo este o último, apenas é necessário considerar um conjunto de pontos de 

colocação e fontes virtuais dispostos adequadamente ao longo da fronteira entre estratos. 

Como verificado, os pontos de colocação nesta fronteira são coincidentes. Uma pequena nota 

acerca da natureza do último estrato: na presente formulação o último estrato é considerado 

como um meio semi-infinito. Na presença de uma base rígida, tal hipótese deixa de ser válida. 

Analisando cada estrato individualmente, considere-se os índices t e b referentes à localização 

dos pontos de colocação e fontes virtuais no topo e na base do estrato, respetivamente. 

Assim, e para o caso do estrato superficial, a equação (3.45) traduz a condição que permite 

obter o vetor das amplitudes das fontes virtuais A, mantendo as diferentes variáveis 

intervenientes no sistema de equações o mesmo significado do anteriormente apresentado. 

[
 
 
 
 
𝐻𝑡,1(𝑘1, 𝜔)

𝐺𝑡,1(𝑘1, 𝜔)

𝐻𝑡,1(𝑘1, 𝜔)

𝐺𝑡,1(𝑘1, 𝜔)

𝐻𝑏,1(𝑘1, 𝜔)

𝐺𝑏,1(𝑘1, 𝜔)

𝐻𝑏,1(𝑘1, 𝜔)

𝐺𝑏,1(𝑘1, 𝜔)]
 
 
 
 

[
𝐴𝑡,1(𝑘1, 𝜔)

𝐴𝑏,1(𝑘1, 𝜔)
] =

[
 
 
 
 
𝜏�̅�,1(𝑘1, 𝜔)

�̅�𝑡,1(𝑘1, 𝜔)

𝜏�̅�,1(𝑘1, 𝜔)

�̅�𝑏,1(𝑘1, 𝜔)]
 
 
 
 

 (3.45) 

Da mesma forma, a determinação do vetor das amplitudes das fontes virtuais para o estrato 

2 (último estrato, no presente caso) é traduzida pela seguinte equação: 

[
𝐻𝑡,2(𝑘1, 𝜔)

𝐺𝑡,2(𝑘1, 𝜔)
] [𝐴𝑡,2(𝑘1, 𝜔)] = [

𝜏�̅�,2(𝑘1, 𝜔)

�̅�𝑡,2(𝑘1, 𝜔)
] (3.46) 

Estes dois estratos podem ser compatibilizados ao longo da sua fronteira considerando, para 

tal, as condições de compatibilidade de deslocamentos e equilíbrio de forças ao longo dos 

pontos de colocação partilhados. Assim, as seguintes relações podem ser impostas: 

�̅�𝑏,1
𝑀𝐹𝑆(𝑥, 𝜔) = �̅�𝑡,2

𝑀𝐹𝑆(𝑥, 𝜔) (3.47) 

�̅�𝑏,1
𝑀𝐹𝑆(𝑥, 𝜔) = �̅�𝑡,2

𝑀𝐹𝑆(𝑥, 𝜔) (3.48) 

Com base nestas igualdades, o acoplamento entre os estratos ao longo da fronteira em 

comum pode ser traduzido pelo seguinte sistema de equações global: 

[
 
 
 
 
𝐻𝑡,1(𝑘1, 𝜔)

𝐺𝑡,1(𝑘1, 𝜔)

𝐻𝑡,1(𝑘1, 𝜔)

𝐺𝑡,1(𝑘1, 𝜔)

𝐻𝑏,1(𝑘1, 𝜔)

𝐺𝑏,1(𝑘1, 𝜔)

𝐻𝑏,1(𝑘1, 𝜔)

𝐺𝑏,1(𝑘1, 𝜔)

0
0

−𝐻𝑡,2(𝑘1, 𝜔)

−𝐺𝑡,2(𝑘1, 𝜔)]
 
 
 
 

[

𝐴𝑡,1(𝑘1, 𝜔)

𝐴𝑏,1(𝑘1, 𝜔)

𝐴𝑡,2(𝑘1, 𝜔)

] =

[
 
 
 
 
𝜏�̅�,1(𝑘1, 𝜔)

�̅�𝑡,1(𝑘1, 𝜔)

𝜏�̅�,1(𝑘1, 𝜔)

�̅�𝑏,1(𝑘1, 𝜔)]
 
 
 
 

 (3.49) 

Tendo ainda por base a matriz de acoplamento FEM-MFS apresentada na eq. (3.44), o sistema 

de equações que traduz a globalidade do meio é dado pelo seguinte conjunto de equações: 
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[
 
 
 
 
 𝐸𝑏𝑏(𝑘1, 𝜔)

𝐸𝑖𝑏(𝑘1, 𝜔)

𝜙
0
0

𝐸𝑏𝑖(𝑘1, 𝜔)

𝐸𝑖𝑖(𝑘1, 𝜔)
0
0
0

𝑇𝑡,1(𝑘1, 𝜔)

0
𝐺𝑡,1(𝑘1, 𝜔)

𝐺𝑡,1(𝑘1, 𝜔)

𝑇𝑡,1(𝑘1, 𝜔)

𝑇𝑏,1(𝑘1, 𝜔)

0
𝐺𝑏,1(𝑘1, 𝜔)

𝐺𝑏,1(𝑘1, 𝜔)

𝑇𝑏,1(𝑘1, 𝜔)

0
0
0

−𝐺𝑡,2(𝑘1, 𝜔)

−𝑇𝑡,2(𝑘1, 𝜔)]
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
𝑢𝑏(𝑘1, 𝜔)

𝑢𝑖(𝑘1, 𝜔)

𝐴𝑡,1(𝑘1, 𝜔)

𝐴𝑏,1(𝑘1, 𝜔)

𝐴𝑡,2(𝑘1, 𝜔)]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 

0
𝐹𝑖(𝑘1, 𝜔)

0
0
0 ]

 
 
 
 

 (3.50) 

Por fim, refira-se que a incorporação no modelo de um número superior de estratos não 

apresenta dificuldades adicionais. A sua incorporação apenas exige a utilização das funções 

de Green para um meio indefinido aplicadas a cada um dos estratos, considerando uma 

adequada distribuição de pontos de colocação e fontes virtuais ao longo das suas fronteiras. 

Deste modo, a equação anterior pode ser generalizada da seguinte forma: 
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(3.51) 

A resolução do sistema de equações anterior permite obter os deslocamentos nos nós da 

malha de elementos finitos e a amplitude das fontes virtuais 𝐴𝑗. A partir deste último vetor, a 

resposta (em deslocamentos) num qualquer ponto de observação localizado no maciço 

geotécnico pode ser facilmente determinada, conforme a eq. (3.37) demonstra. 

 

3.3.4.3. Inserção das condições de simetria 

Dado o âmbito de aplicação do método apresentado, onde correntemente é possível 

encontrar planos de simetria do meio modelado, do ponto de vista numérico é vantajoso 

retirar partido desta particularidade. Deste modo, e dado o carácter linear e elástico do 

problema, sempre que as condições de simetria geométrica e mecânica são verificadas, é 

possível considerar o domínio completo de análise através da simulação de apenas uma das 

suas partes (Figura 3.9). No modelo aqui apresentado, as condições de simetria são atendidas 

no modelo numérico FEM-MFS através da combinação de dois procedimentos: 

i) Introdução de uma fronteira artificial coincidente com o plano de simetria do meio 

discretizado em elementos finitos; 
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ii) Adaptação das funções de Green de deslocamentos e tensões de forma a satisfazer 

os requisitos de simetria.  

 
Figura 3.9 – Representação esquemática do modelo numérico original e do modelo resultante da consideração das 

condições de simetria. 

Em relação à implementação das condições de simetria no método dos elementos finitos, esta 

é efetuada de uma forma direta, definindo as apropriadas condições fronteira ao longo do 

plano de simetria, dadas pela imposição do deslocamento nulo na direção ortogonal a esse 

plano [15]. 

Por outro lado, a consideração das condições de simetria no MFS é um processo bastante mais 

complexo. Uma forma de resolver o problema passa pela definição de um conjunto de pontos 

de colocação ao longo do plano de simetria, impondo deslocamento nulo na direção ortogonal 

a esse plano. No entanto, isto implica a introdução de graus de liberdade extra que não estão 

contabilizados no modelo original. Um procedimento alternativo, onde não é necessário 

proceder à discretização deste plano pode, contudo, ser adotado. Com este propósito, o 

sistema original de equações é adaptado de forma a satisfazer os requisitos de simetria. 

Neste seguimento, o sistema de equações presente em (3.39) pode ser expresso de uma 

forma alternativa, dividindo a seção transversal nas partes negativa e positiva em relação ao 

plano de simetria geométrico e mecânico:  

[

𝐻++

𝐻−+

𝐺++

𝐺−+

𝐻+−

𝐻−−

𝐺+−

𝐺−−

] {𝐴
+

𝐴−} = [

�̃�+

�̃�−

�̃�+

�̃�−

] (3.52) 

A fim de clarificar o significado da nomenclatura usada, note-se que as variáveis referentes ao 

lado simulado identificam-se pelo sobrescrito (+), ao passo que as homólogas do lado 

simétrico têm associado o sobrescrito (-). No caso específico dos termos das matrizes 𝐻 e 𝐺, 

o primeiro sobrescrito é referente à localização do ponto de colocação e o segundo à fonte 

virtual que lhe dá origem. 

CL
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Se a simetria da carga é igualmente verificada, e consequentemente a resposta do sistema, a 

seguinte relação entre deslocamentos e tensões em ambos os lados do referido plano pode 

ser definida por: 

�̃�𝑥
−(𝑘1, −y, 0, 𝜔) = �̃�𝑥

+(𝑘1, y, 0, 𝜔) 

�̃�𝑦
−(𝑘1, −y, 0, 𝜔) = −�̃�𝑦

+(𝑘1, y, 0, 𝜔) 

�̃�𝑧
−(𝑘1, −y, 0, 𝜔) = �̃�𝑧

+(𝑘1, y, 0, 𝜔) 

�̃�𝑥
−(𝑘1, −y, 0, 𝜔) = �̃�𝑥

+(𝑘1, y, 0, 𝜔) 

�̃�𝑦
−(𝑘1, −y, 0, 𝜔) = −�̃�𝑦

+(𝑘1, y, 0, 𝜔) 

�̃�𝑧
−(𝑘1, −y, 0, 𝜔) = �̃�𝑧

+(𝑘1, y, 0, 𝜔) 

(3.53) 

Ou de uma forma condensada:  

{�̃�−} = [𝑅𝑠]{�̃�
+} 

{�̃�−} = [𝑅𝑠]{�̃�
+} 

(3.54) 

Onde 𝑅𝑠 corresponde à seguinte matriz diagonal: 

[𝑅𝑠] = [
1 0 0
0 −1 0
0 0 1

] (3.55) 

Atendendo à relação anterior, o sistema de equações (3.52) pode ser reduzido a metade, 

considerando para tal a discretização de apenas um lado do domínio de análise. Assim, a 

condição de equilíbrio estrutural que satisfaz os requisitos de simetria é definida pela seguinte 

equação: 

{�̃�+} = ([𝐺++] + [𝑅𝑠][𝐺
+−]){A+} 

(3.56) 

{�̃�+} = ([𝐻++] + [𝑅𝑠][𝐻
+−]){A+} 

Como se pode verificar, as condições de simetria são introduzidas no problema através da 

manipulação das matrizes 𝐺 e 𝐻, as quais são compostas pelo contributo de dois diferentes 

termos: o correspondente ao meio discretizado e o que advém do lado oposto. 

Refira-se ainda que, por uma questão de simplicidade de implementação numérica, o plano 

de simetria geométrica do meio estrutural deverá ser normal ao eixo das coordenadas 

transversais e intersectar a origem deste. É ainda conveniente salientar que nenhum ponto 

de colocação deverá coincidir com o plano de simetria, evitando deste modo o surgimento de 

matrizes mal condicionadas que introduzam erros no cálculo [15].  
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3.3.4.4. Condições de periodicidade das fontes virtuais e pontos de colocação 

No seguimento do ponto anterior, onde a eficiência numérica do modelo é incrementada com 

a introdução das condições de simetria do sistema, é agora objetivo maximizar essa mesma 

eficiência atendendo à morfologia do Método das Soluções Fundamentais.  

Conforme evidenciado na exposição dos traços gerais do MFS, é necessária a definição de um 

conjunto de fontes virtuais e pontos de colocação de acordo com a estratificação do solo e o 

remanescente meio modelado em elementos finitos. Assim, se um número NP de pontos de 

colocação e NS de fontes virtuais é definido ao longo de uma fronteira com um espaçamento 

uniforme entre pontos consecutivos, é então possível retirar partido da periodicidade 

geométrica existente. Esta particularidade permite simplificar o cálculo das matrizes 𝐺 e 𝐻, 

na medida em que a ocorrência de um grande número de blocos repetidos permite que 

apenas um deles tenha de ser calculado, e, consequentemente, manifesta-se um ganho de 

eficiência muito significativo.   

De forma a estruturar estas indicações, a matriz 𝐻 pode ser dividida em pequenos blocos 

𝐻𝑖,𝑗  que perfazem uma matriz [3 x 3], conforme os graus de liberdade x, y e z. Em cada bloco, 

os índices 𝑖 e 𝑗 representam a interação entre a fonte virtual 𝑗 e o ponto de colocação 𝑖. Assim, 

a matriz 𝐻 pode ser sistematizada de acordo com as condições de periodicidade indicadas na 

seguinte expressão: 
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(3.57) 

Mediante a matriz indicada em (3.57), torna-se claro que apenas é necessário calcular a 

primeira coluna e a primeira linha de 𝐻, sendo as restantes posições da matriz preenchidas 

com base na periodicidade existente no afastamento entre pontos de colocação e fontes 

virtuais. No caso em que as condições de simetria são atendidas, a matriz global pode ser 

dividida na parte negativa e positiva, mediante a localização das fontes virtuais, sendo as 

condições de periodicidade introduzidas em cada uma destas sub-matrizes e, posteriormente, 

combinadas de acordo com o indicado na equação (3.56). 

 

3.3.4.5. Exemplo de verificação numérica 

i) Descrição geral 

Na corrente secção, é apresentada a verificação numérica da metodologia descrita, tendo 

como foco a modelação do sistema via-maciço. Para tal, dois cenários diferentes são 

considerados: o primeiro corresponde a uma via-férrea sobrejacente a um meio semi-infinito 



Modelação do sistema veículo-via-maciço 

 

66 

homogéneo; num segundo cenário é considerado um maciço geotécnico estratificado. As 

propriedades geométricas e geomecânicas dos sistemas são indicadas na Figura 3.10.  

  
a) b) 

Figura 3.10 – Via férrea sobrejacente a um meio (a) homogéneo e (b) estratificado. 

Os resultados alcançados pela metodologia implementada são comparados com os resultados 

obtidos pelo método numérico 2.5D FEM-PML, previamente apresentado e validado em 

trabalhos desenvolvidos por Lopes et al. [70, 201].  

ii) Resultados 

Em relação ao primeiro cenário de estudo, o campo de deslocamentos, em valores absolutos, 

induzido pela aplicação de uma carga harmónica unitária nos carris, com frequência de 

oscilação f de 25 Hz e 50 Hz, são apresentados na Figura 3.11 e Figura 3.12, respetivamente. 

Os resultados são apresentados na forma de mapas de cor, sendo os deslocamentos 

horizontal (uy) e vertical (uz) alvo de análise.  

a)  

b)  

Figura 3.11 – Campo de deslocamentos na secção de referência (x=0 m) gerados pela aplicação de uma carga harmónica de 

frequência de oscilação de 25 Hz (valores absolutos): a) uy; b) uz (esquerda: FEM-MFS; direita: FEM-PML). 
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a)  

b)  
Figura 3.12 – Campo de deslocamentos na secção de referência (x=0 m) gerados pela aplicação de uma carga harmónica de 

frequência de oscilação de 50 Hz (valores absolutos): a) uy; b) uz (esquerda: FEM-MFS; direita: FEM-PML). 

Como se pode observar, existe uma concordância excelente entre os resultados provenientes 

das duas metodologias numéricas consideradas. Esta conclusão é válida para os 

deslocamentos verticais e horizontais representados. Adicionalmente, o exemplo de 

verificação anterior é estendido a casos de cargas móveis. Para tal, é considerada uma 

velocidade de 40 m/s para a força 𝐹 exibida na Figura 3.10a. O ponto de avaliação da resposta 

é indicado na Figura 3.13.  

  
Figura 3.13 – Representação esquemática da localização do ponto de observação no maciço geotécnico. 

A Figura 3.14 apresenta o registo das componentes reais e imaginárias do deslocamento 

vertical do ponto de observação indicado na Figura 3.13, localizado à superfície do maciço e a 

uma distância de 6 m do centro da linha férrea, obtido a partir da metodologia numérica 2.5D 

FEM-MFS em comparação com o modelo 2.5D FEM-PML.  
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a) b) 

Figura 3.14 – Deslocamento vertical originado por uma carga móvel oscilante (v=40 m/s, f=25Hz): a) parte real; b) parte 

imaginária. 

Como se pode verificar pela análise da Figura 3.14, e de um ponto de vista global, existe uma 

concordância assinalável entre as respostas obtidas através das duas metodologias diferentes. 

Não obstante este comentário geral, nota-se que, com o aumento da distância ao ponto de 

observação, principalmente em zonas onde a resposta é aproximadamente nula, existe uma 

oscilação de baixa amplitude na resposta obtida pela metodologia 2.5D FEM-MFS. Esta 

ocorrência é devida a instabilidades numéricas que advêm da própria formulação da 

metodologia. O facto de ser necessário considerar pontos de colocação (e fontes virtuais) 

suficientemente afastadas do centro do problema de forma a que a truncatura do domínio 

não influencie a resposta do sistema (no presente caso, o último ponto de colocação está a 

uma distância de 35 metros do plano de simetria), induz o surgimento de termos da matriz 

global do sistema com valores extremamente reduzidos, originando deste modo 

instabilidades numéricas. Estas instabilidades manifestam-se na forma de singularidades em 

certos números de onda, sendo claramente identificadas na resposta do sistema no domínio 

transformado representada na Figura 3.15. As variações bruscas visualizadas nas curvas 

definidas, sob a forma de picos, correspondem às singularidades referidas. Se se analisar o 

condicionamento da matriz global do sistema em função do número de onda, verifica-se uma 

diminuição do número de condicionamento em concordância com a localização das 

singularidades obtidas.  

  
a) b) 

Figura 3.15 – Deslocamento vertical no domínio transformado originado por uma carga móvel oscilante (v=40 m/s, f=25Hz): 

a) parte real; b) parte imaginária. 
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Várias estratégias, de maior ou menor complexidade, foram seguidas de forma a tentar 

incrementar o grau de condicionamento das matrizes. Desde logo, foi introduzida alguma 

aleatoriedade (dentro de limites previamente definidos) no afastamento das diferentes fontes 

virtuais aos respetivos pontos de colocação, assim como foi adotada uma distribuição não 

uniforme de pontos de colocação ao longo da superfície do maciço. Sem resultados práticos, 

diferentes pré-condicionadores de matrizes foram testados. No entanto, nenhuma estratégia 

se revelou capaz de ultrapassar as limitações enumeradas. Por fim, e na tentativa de encontrar 

uma solução de compromisso, verificou-se que tais instabilidades numéricas tendem a 

dissipar-se à medida que se aumenta a profundidade do ponto de análise, sendo que um 

aumento de apenas 10 cm da profundidade do ponto de análise é suficiente para dissipar 

quase por completo estas instabilidades. Deste modo, a Figura 3.16 apresenta a resposta para 

o mesmo ponto anteriormente indicado, mas localizado a uma profundidade de 10 cm. Para 

fins de engenharia, a resposta à superfície do maciço ou a 10 cm de profundidade é idêntica, 

sendo admissível esta simplificação. Conforme se pode observar pelos resultados expostos, 

verifica-se uma excelente concordância entre os resultados obtidos pelas duas metodologias 

numéricas. 

  
a) b) 

Figura 3.16 – Deslocamento vertical originado por uma carga móvel oscilante (v=40 m/s, f=25Hz) para: a) parte real; b) 

parte imaginária. 

Em relação ao maciço estratificado representado na Figura 3.10b, a mesma comparação pode 

ser efetuada. Assim, os campos de deslocamentos induzidos pela aplicação de uma carga 

harmónica unitária são apresentados nas Figura 3.17 e Figura 3.18 para as duas frequências 

de oscilação previamente analisadas. Uma vez mais, uma excelente correspondência nas 

respostas alcançadas pelas duas ferramentas numéricas pode ser visualizada, permitindo 

validar a metodologia implementada na plataforma MatLab, como proposto no início da atual 

secção. 
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a)  

b)  

Figura 3.17 – Campo de deslocamentos na secção de referência (x=0 m) gerados pela aplicação de uma carga harmónica de 

frequência de oscilação de 25 Hz (valores absolutos): a) uy; b) uz (esquerda: FEM-MFS; direita: FEM-PML). 

 

a)  

b)  

Figura 3.18 – Campo de deslocamentos na secção de referência (x=0 m) gerados pela aplicação de uma carga harmónica de 

frequência de oscilação de 50 Hz (valores absolutos): a) uy; b) uz (esquerda: FEM-MFS; direita: FEM-PML). 

 

3.3.4.6. Desempenho do modelo numérico implementado 

Após uma exaustiva exposição matemática e verificação numérica da metodologia de cálculo 

implementada, a presente subsecção debruça-se sobre o seu desempenho computacional em 

relação ao modelo numérico 2.5D FEM-PML. Neste estudo, a resposta do sistema é avaliada 

em dois pontos do maciço posicionados a diferentes distâncias do centro da via, conforme 

ilustrado na Figura 3.19. Em relação ao modelo numérico 2.5D FEM-MFS, três diferentes 
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variantes são consideradas: 1 – Modelo global: modelo genérico; 2 – Modelo simétrico: as 

condições de simetria da estrutura são tidas em consideração pelo modelo; 3 – Modelo 

periódico: adicionalmente às condições de simetria, as condições de periodicidade das fontes 

virtuais e pontos de colocação são consideradas.  

 
Figura 3.19 – Representação esquemática dos pontos de avaliação da resposta dinâmica do sistema.  

Tendo em conta as especificidades da metodologia 2.5D FEM-PML, é necessário definir, numa 

primeira fase, a malha de elementos finitos para a avaliação da resposta nos pontos de 

observação anteriormente indicados. Para tal, duas diferentes secções transversais com 

diferentes dimensões são ilustradas na Figura 3.20. 

  
a) b) 

Figura 3.20 – Discretização da secção transversal por elementos finitos: a) malha de dimensões 7 m x 5 m; b) malha de 

dimensões 35 m x 5 m. 

De acordo com o anteriormente exposto, a Figura 3.21 apresenta, sob a forma de gráfico de 

barras, os tempos de cálculo da resposta dinâmica do ponto assinalado como A1 na Figura 

3.19 para uma carga móvel unitária e oscilante, de frequência igual a 25 Hz. Os resultados 

encontram-se adimensionalizados em função do tempo de cálculo do método 2.5D FEM-PML, 

para o qual a malha de elementos finitos de dimensões 7 m x 5 m (601 elementos finitos) 

definida foi adotada. 

 

CL

A1

7,00 m

A2

35,00 m



Modelação do sistema veículo-via-maciço 

 

72 

 
Figura 3.21 – Comparação de tempos de cálculo das diferentes versões da metodologia 2.5D FEM-MFS em comparação com 

a metodologia 2.5D FEM-PML para um ponto distanciado 7 m do plano de simetria. 

Numa análise da Figura 3.21, duas ilações principais devem ser realçadas: a primeira diz 

respeito às diferentes variantes do método 2.5D FEM-MFS. Neste caso, é possível verificar que 

a consideração das condições de simetria e de periodicidade das fontes virtuais e pontos de 

colocação torna a metodologia implementada muito mais eficiente (redução do tempo de 

cálculo em aproximadamente 20 vezes, em comparação com o modelo global). 

No entanto, este mesmo modelo continua a ser pouco eficiente em comparação com o 

método 2.5D FEM-PML. Esta segunda observação deve, contudo, ser analisada de uma outra 

perspetiva. Como referido na apresentação inicial deste capítulo, o método 2.5D FEM-MFS é 

sobretudo indicado para lidar com grandes domínios de análise, uma vez que, determinado o 

vetor correspondente à amplitude das fontes virtuais, é indiferente a posição do ponto do 

domínio no qual se pretende obter a resposta dinâmica, desde que a discretização da 

superfície livre seja suficientemente estendida de forma a dissipar o efeito de corte do 

domínio (no caso em estudo, foi considerada uma distância até 50 metros a partir do plano 

de simetria). Deste modo, uma segunda análise foi efetuada, na qual o ponto de análise se 

encontra a 35 metros do plano de simetria, conforme indicado na Figura 3.19, mantendo-se 

as mesmas condições de análise, isto é, a consideração de uma carga móvel unitária e 

oscilante, de frequência igual a 25 Hz. Deste modo, a malha de elementos finitos 

anteriormente definida para o método 2.5D FEM-PML foi redimensionada, utilizando-se nesta 

nova análise a malha indicada na Figura 3.20b, com dimensões 35 x 5 m e um total de 4101 

elementos finitos. O gráfico seguinte apresenta os tempos de cálculo obtidos tendo em conta 

os novos casos de estudo. Os tempos de cálculo continuam a ser adimensionalizados em 

relação ao método 2.5D FEM-PML com uma malha de 7 x 5 m.  
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Figura 3.22 – Avaliação do incremento do tempo de cálculo da metodologia 2.5D FEM-PML em função do aumento das 

dimensões da malha de elementos finitos para um ponto distanciado 35 m do plano de simetria. 

De acordo com os resultados obtidos, é possível verificar que o tempo de cálculo obtido para 

a metodologia 2.5D FEM-PML aumentou em cerca de 40 vezes com a consideração de uma 

malha de para 35 x 5 metros. Assim, a utilização do Métodos das Soluções Fundamentais para 

a determinação da resposta de um ponto que se situe afastado do centro da via em 35 metros 

torna-se bastante competitivo de acordo com as simulações efetuadas (sensivelmente 2/3 do 

tempo de cálculo necessário). É ainda possível verificar que, para o exemplo apresentado, a 

partir de uma distância ao centro da via de 30 metros (malha com um número total de 

elementos finitos igual a 3476), o método 2.5D FEM-MFS começa a ser vantajoso do ponto de 

vista computacional. 

Apesar da adimensionalização dos resultados anteriores não evidenciar as caraterísticas de 

processamento do computador usado, os tempos de cálculo apresentados foram obtidos 

tendo por base um computador com um processador Intel® CoreTM i7-6700K, com uma 

frequência base de 4 Hz e 4 núcleos de processamento independentes. O número de núcleos 

do processador apresenta uma elevada influência na eficiência computacional, uma vez que 

a paralelização do cálculo está contemplada no método numérico implementado, à 

semelhança do que acontece no método FEM-PML. Assim, é de todo o interesse o uso de 

computadores com um elevado número de núcleos de processamento (especialmente nos 

casos onde se verifique uma necessidade de memória RAM reduzida). Este aspeto não está 

diretamente relacionável com a análise comparativa efetuada, mas sim com a eficiência de 

cálculo global da metodologia exposta. 

 

3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No capítulo que agora termina, os conceitos inerentes à modelação do sistema veículo-via-

maciço foram sistematizados, tirando partido, em parte, de trabalhos anteriores 

desenvolvidos no seio do seio do grupo de investigação e anteriores ao presente documento. 
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Como tal, os principais conceitos matemáticos inerentes a estes foram revistos, enquadrando-

os numa sequência lógica e privilegiando uma exposição não exaustiva dos mesmos. 

A opção do autor pela elaboração de um capítulo inteiramente dedicado à exposição das 

metodologias numéricas referenciadas justifica-se, em grande medida, pelo recurso a estas 

no decorrer do presente documento. Tendo o autor acesso integral aos diferentes códigos 

numéricos, a sua adaptação às necessidades específicas do autor está assegurada, permitindo 

mesmo, em diversas situações, a sua melhoria e otimização. Reforça-se ainda o facto de estes 

códigos estarem devidamente validados pelos autores, facto corroborado pelas inúmeras 

publicações existentes, não sendo aqui apresentado qualquer exemplo neste sentido, 

considerando-se estas metodologias como consolidadas. 

Por fim, uma referência particular à modelação do sistema via-maciço por intermédio da 

metodologia 2.5D FEM-MFS, que mereceu destaque adicional no presente capítulo. O 

desenvolvimento inicial deste método resulta da colaboração do grupo de investigação com 

investigadores da Universidade de Coimbra, que originou um primeiro trabalho específico 

nesta área (Amado-Mendes et al. [18]). Na sequência deste trabalho inicial, o presente 

documento aborda em maior detalhe a formulação matemática de tal ferramenta numérica, 

propondo a sua generalização de modo a atender à estratificação do maciço geotécnico, a 

introdução das condições de simetria do problema, a consideração das condições de 

periodicidade e ainda a contemplação de vias férreas superficiais, aspetos estes de elevada 

utilidade prática.  

Deste modo, a ferramenta numérica 2.5D FEM-MFS, implementada de raiz no software 

comercial MatLab, foi devidamente verificada através da consideração de um exemplo 

teórico, com resultados satisfatórios para as condições de análise admitidas. A metodologia 

em questão é particularmente útil no estudo de domínios de grandes dimensões. De facto, 

em situações onde a resposta do solo a grandes distâncias da fonte de excitação é requerida, 

o Método das Soluções Fundamentais conjugado com o Método dos Elementos Finitos é tido 

como uma mais valia, conforme se confirmou pelas análises efetuadas em confrontação com 

a metodologia 2.5D FEM-PML existente à data no seio do grupo de investigação. 
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4 

MODELAÇÃO ACÚSTICA: FENOMENOLOGIA BÁSICA E 

MODELAÇÃO ATRAVÉS DO FEM 

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

Edifícios localizados nas imediações de uma linha ferroviária podem ser submetidos a campos 

de velocidades que provocam a vibração dos seus elementos (estruturais e não-estruturais). 

Este movimento vibratório, em contacto com o meio acústico interior, induz a propagação de 

ondas acústicas, que são percecionadas pelo ouvido humano sob a forma de ruído re-radiado, 

igualmente designado por ruído estrutural. Este é um ruído de baixa frequência, tipicamente 

na gama entre 16-250 Hz. A análise e compreensão do campo sonoro originado por este efeito 

exigem o recurso a ferramentas de modelação numérica, sendo que apenas a sua correta 

averiguação permite a análise do problema e posterior implementação de medidas de 

mitigação, técnica e economicamente viáveis, para atenuação destes fenómenos. Neste 

âmbito, o desenvolvimento de ferramentas numéricas expeditas que, de forma simples e 

eficaz, permitam o desenvolvimento de estudos neste campo do conhecimento é 

fundamental. Deste modo, o presente capítulo, o primeiro de dois capítulos dedicados 

inteiramente à modelação acústica, debruça-se essencialmente sobre conceitos base 

associados ao problema acústico, sendo o problema, numa fase posterior, formulado numa 

base FEM. 

Dado o carácter transversal que se pretende adotar para este trabalho, os modelos numéricos 

desenvolvidos exclusivamente para o tratamento da parte acústica estão devidamente 

integrados nos modelos de geração e propagação de vibrações existentes no seio do grupo de 

investigação. Esta etapa permite dotar o autor de uma metodologia de análise que 
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compreende a globalidade do problema associado à previsão de vibrações e ruído re-radiado 

induzidos por tráfego ferroviário. A Figura 4.1 apresenta, de forma esquemática, a interação 

entre as principais componentes do modelo geral, com especial enfoque para o modelo 

acústico, o qual é apresentado neste capítulo. 

 

Figura 4.1 – Representação esquemática do modelo numérico global. 

Tendo ainda por base a estratégia de modelação subestruturada seguida nos modelos 

existentes, e devidamente exposta no capítulo anterior, constitui de igual forma um objetivo 

o desenvolvimento de um modelo numérico que permita avaliar o problema acústico de uma 

forma subestruturada dos modelos referidos, mais concretamente do modelo estrutural do 

edifício. Esta estratégia de modelação possibilita uma maior versatilidade de aplicação e um 

menor esforço computacional em comparação com uma análise acoplada, onde os efeitos de 

interação estrutura-fluido são integralmente considerados em simultâneo. O facto de, regra 

geral, as estruturas correntes de engenharia apresentarem elevadas rigidez e massa, resulta, 

previsivelmente, em reduzidos efeitos de interação do meio acústico sobre o meio estrutural. 

Esta premissa possibilita, ainda que de uma forma simplificada, a implementação de uma 

estratégia desacoplada onde o problema é tratado de uma forma unidirecional, isto é, as 

vibrações estruturais interferem no campo sonoro criado, mas o campo acústico gerado não 

provoca nova excitação significativa do meio estrutural, tal como esquematicamente 

representado na Figura 4.2. Em suma, esta estratégia de modelação apenas tem em 

consideração a compatibilidade de velocidades entre o meio estrutural e o meio acústico, não 

atendendo ao equilíbrio de tensões normais (aplicadas na direção normal ao longo do 

contorno do meio estrutural) e pressões entre os dois meios. Apesar da expectável 

razoabilidade inerente a esta simplificação, é apresentado um estudo onde é avaliada a sua 

adequabilidade.  
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a) b) 

Figura 4.2 – Representação esquemática das duas diferentes metodologias de análise: a) Abordagem acoplada; b) 

Abordagem desacoplada. 

A simplificação atrás enunciada será assim alvo de validação numérica no decorrer do 

presente capítulo, considerando para tal um modelo numérico baseado no Método dos 

Elementos Finitos implementado de raiz pelo autor na plataforma MatLab.  

 

4.2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA ACÚSTICO 

Os fundamentos da acústica linear são baseados nas equações de meio contínuo. A equação 

de onda, que permite a caraterização de um campo de pressões acústicas, pode assim ser 

deduzida atendendo a duas leis fundamentais da teoria dos meios mecânicos contínuos, em 

conjunto com a consideração de uma equação constitutiva, habitualmente referida como 

equação de estado. As referidas leis estão relacionadas com o princípio da conservação da 

massa e o princípio de conservação da quantidade de movimento, de acordo com as seguintes 

expressões [104]: 

∂𝜌′

∂𝑡
+ 𝜌′∇𝜈′ = 0 (4.1) 

𝜌′
∂𝜈′

∂𝑡
+ 𝜌′(𝜈′∇)𝜈′ + ∇𝑝′ = 0 (4.2) 

onde 𝑝′ representa a pressão no meio acústico, 𝜌′ a massa volúmica do ar e ν′ a velocidade 

das partículas. Em relação às duas primeiras variáveis, há a salientar a ocorrência de pequenas 

perturbações no meio, pelo que estas resultam do somatório entre a condição inicial (de 

média constante) e a perturbação, de acordo com as equações (4.3) a (4.4). No que se refere 

à velocidade das partículas, assume-se a inexistência de qualquer fluxo ambiental, resultando 

aquela velocidade apenas das perturbações da densidade e da pressão, pelo que ν0 é nulo, 

conforme expresso na eq. (4.5). Assim, a variável ν apresenta uma quantidade muito reduzida, 

isto é, uma ordem de grandeza muito inferior à velocidade de propagação do som, vindo: 
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𝑝′ = 𝑝0 + 𝑝 (4.3) 

𝜌′ = 𝜌0 + 𝜌 (4.4) 

ν′ = ν0 + ν (4.5) 

Substituindo as variáveis presentes nas equações (4.1) e (4.2) pelas respetivas parcelas 

constituintes, de acordo com o indicado nas equações (4.3) a (4.5), e considerando apenas os 

termos de primeira ordem, as primeiras equações podem ser reescritas da seguinte forma: 

∂𝜌

∂𝑡
+ 𝜌0∇𝜈 = 0 (4.6) 

ρ0

∂𝜈

∂𝑡
+ ∇𝑝 = 0 (4.7) 

sendo assumido que os parâmetros 𝜌0 e 𝑝0 são independentes do tempo e do espaço. 

Relativamente à equação de estado, a velocidade do som (aqui definida pela variável c) pode 

ser introduzida como uma constante, relacionando as pequenas flutuações da pressão e da 

densidade, de acordo com a seguinte expressão: 

𝑝 = 𝜌𝑐2 (4.8) 

Partindo da referida equação de estado, derivando-a duas vezes em relação ao tempo, obtém-

se a seguinte relação: 

𝜕2𝑝

𝜕𝑡2
= 𝑐2

𝜕2𝜌

𝜕𝑡2
 (4.9) 

Tendo igualmente em consideração a forma linearizada do princípio de conservação da massa 

(eq. (4.6)), a equação anterior pode ser substituída pela seguinte relação: 

𝜕2𝑝

𝜕𝑡2
= −𝑐2ρ0

𝜕(∇ν)

𝜕𝑡
= −𝑐2ρ0∇

𝜕ν

𝜕𝑡
 (4.10) 

Procedendo de igual forma com a eq. (4.7), referente à forma linearizada da equação que 

traduz o princípio de conservação da quantidade de movimento, também conhecido como 

equação de Euler, obtém-se a equação de onda na sua forma mais usual: 

𝛻2𝑝 =
1

𝑐2

𝜕2𝑝

𝜕𝑡2
 (4.11) 
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Esta é uma equação diferencial parcial hiperbólica de segunda ordem, sendo a pressão 

acústica 𝑝 uma grandeza escalar. A variável c, de valor constante, corresponde à velocidade 

de propagação das ondas acústicas no meio (vulgo, velocidade do som) e 𝛻2 representa o 

operador Laplaciano, correspondente à soma das segundas derivadas parciais simples em 

ordem ao espaço.  

No âmbito do presente estudo é de todo o interesse trabalhar no domínio da frequência, pelo 

que, em problemas harmónicos, pode ser introduzida a dependência no tempo da variável 

pressão da forma indicada pela seguinte relação: 

𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧)e−i𝜔𝑡 (4.12) 

Aplicando esta expressão (e a sua segunda derivada em ordem ao tempo) na eq. (4.11), resulta 

uma equação independente do tempo, conhecida por equação de Helmholtz. Assim, a pressão 

acústica num estado estacionário  𝑝, para uma qualquer posição (𝑥, 𝑦, 𝑧) inserida num volume 

𝑉 e confinado por uma superfície de contorno Ω, é governada pela equação de Helmholtz, 

uma equação diferencial parcial de 2ª ordem representada pela eq. (4.13) [104, 105, 202]: 

𝛻2𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧) + 𝑘2𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0 (4.13) 

onde k=ω/c representa o número de onda acústico e c a velocidade de propagação do som. 

Se for considerada uma fonte acústica externa, q, no problema (fonte harmónica e de 

frequência angular ω=2πf), a equação anterior inclui um novo termo, conforme representado 

pela seguinte expressão: 

𝛻2𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧) + 𝑘2𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧) = −i𝜌0𝜔𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑧) (4.14) 

onde ρ0 corresponde à massa volúmica do fluido. 

A correta definição do campo de pressões no domínio de interesse, V, pressupõe ainda a 

imposição de condições de fronteira. Assim, três condições distintas são passíveis de 

ocorrência ao longo da superfície de contorno Ω do problema (Ω = Ω p  Ω v  Ω z), conforme 

representado na Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 – Condições de fronteira do problema acústico desacoplado. 
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- Pressão imposta (condição de fronteira de Dirichlet): 

𝑝 = �̅�                  em 𝛺𝑝 (4.15) 

- Velocidade segundo a normal, 𝑛, à fronteira imposta (condição de fronteira de 

Neumann): 

𝑣𝑛 =
i

𝜌0𝜔

𝑑𝑝

𝑑𝑛
= �̅�𝑛                 em 𝛺𝑉 (4.16) 

 

- Condição de impedância:  

𝑝 = �̅�𝑣𝑛 =
𝑣𝑛

�̅�
=

i𝑍

𝜌0𝜔

𝑑𝑝

𝑑𝑛
=

i

𝜌0𝜔�̅�

𝑑𝑝

𝑑𝑛
   em 𝛺𝑍 (4.17) 

Relativamente à última condição de fronteira, é conveniente referir, desde já, que a sua 

consideração permite a introdução de absorção ou dissipação de energia no sistema através 

da imposição de uma condição de impedância ao longo da superfície de contorno Ωz. Esta 

condição possibilita relacionar pressões e velocidades normais à fronteira, sendo neste caso 

concreto a impedância superficial, �̅�, definida pela eq. (4.18) e a admitância, A̅, pela expressão 

inversa (eq. (4.19)), conforme expresso em Godinho et al. [112]: 

�̅� =̃ 𝜌0𝑐
1 + √1 − 𝛼

1 − √1 − 𝛼
 (4.18) 

�̅� =̃
1

𝜌0𝑐
1 + √1 − 𝛼

1 − √1 − 𝛼

 
(4.19) 

onde α corresponde ao coeficiente de absorção sonora. 

 

4.3. MODELAÇÃO ACÚSTICA ATRAVÉS DO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 3D 

4.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A solução do problema acústico anteriormente enunciado pressupõe a resolução da equação 

diferencial indicada em (4.14). A obtenção de uma solução analítica para este tipo de 

problemas é apenas passível de ser alcançada para um pequeno número de problemas com 

geometrias, solicitações e condições de fronteira muito simples e particulares. Situações mais 

correntes, pelo menos em termos práticos, não cumprem tais requisitos, pelo que, para a sua 

resolução, é necessário recorrer a procedimentos numéricos, os quais procuram uma 

aproximação da solução exata. 
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O Método dos Elementos Finitos é uma destas técnicas que permite obter a solução 

aproximada daquela equação diferencial parcial num dado domínio. Este método pressupõe 

a aproximação ao problema original (determinação da pressão num qualquer ponto do 

domínio) através da discretização do domínio num conjunto de elementos, sendo as variáveis 

de campo aproximadas no interior de cada elemento através de funções interpoladoras. O 

domínio contínuo é, assim, dividido num conjunto de elementos, onde o seu número (e tipo) 

depende essencialmente do grau de acuidade pretendido para a solução. A aproximação 

introduzida por este método consiste, assim, na introdução, no domínio do elemento, de uma 

função aproximada da grandeza em substituição da função contínua 𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧): 

𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧) ≅ �̂�(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∑𝛷𝑖
𝑒(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝐶𝑖

𝑛𝑒

𝑖=1

 (4.20) 

onde 𝛷𝑖
𝑒 corresponde a um conjunto de funções de interpolação, convenientemente 

escolhidas, e 𝐶𝑖 representa o contributo de cada função interpoladora, sendo um parâmetro 

desconhecido à partida. 

Estas funções interpoladoras (geralmente polinomiais) são correntemente designadas por 

funções de forma, sendo localmente definidas dentro de pequenos subdomínios (elementos 

finitos) da área discretizada, apresentando um valor unitário no nó i e valor nulo nos restantes 

nós do mesmo elemento finito. Como tal, o parâmetro 𝐶𝑖 não é mais do que a pressão �̂�𝑖 no 

nó i do elemento. Assim, e considerando a notação 𝑁𝑖
𝑒 para as funções de forma, a expressão 

(4.20) pode ser reescrita da seguinte forma: 

𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧) ≅ �̂�(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∑𝑁𝑖
𝑒(𝑥, 𝑦, 𝑧)�̂�𝑖

𝑛𝑒

𝑖=1

 (4.21) 

Baseado na relação acima exposta, é igualmente possível expandir a relação a todo o domínio 

discretizado V. Deste modo, o campo de pressões global é aproximado de acordo com a 

seguinte expressão: 

�̂�(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∑𝑁𝑖(𝑥, 𝑦, 𝑧). �̂�𝑖 = [𝑁]{�̂�𝑖}

𝑛𝑓

𝑖=1

 (4.22) 

onde nf representa o número total de nós na discretização, [N] é o vetor das funções de forma 

globais (dimensão de [1 x nf]) e {�̂�𝑖} é o vetor que colige as pressões nodais (dimensão de [nf 

x 1]).  
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4.3.2. FORMULAÇÃO DO FEM PELO MÉTODO DOS RESÍDUOS PESADOS 

A modelação do problema acústico através do método dos elementos finitos pressupõe a 

reformulação do problema original, sendo no presente caso adotado o conceito de resíduos 

pesados, onde, através de uma função de peso, se procura a minimização do erro associado 

ao método. Tendo em conta este conceito, a equação de Helmholtz pode ser representada de 

uma forma equivalente [105, 202]. Para tal, considere-se um campo de pressões estacionário 

no domínio 𝑉 e limitado pelo contorno Ω, no qual a eq. (4.23) é válida para uma qualquer 

função de peso 𝑝,  

∫ 𝑝(𝛻2�̂� + 𝑘2�̂� + i𝜌0𝜔𝑞) dV

V

= 0 (4.23) 

A definição do integral anterior procura que o erro avaliado sobre o volume V seja nulo. Os 

erros locais são assim sucessivamente reduzidos à medida que um refinamento da malha de 

elementos finitos é introduzido, ou seja, à medida que há uma aproximação a um meio 

contínuo perfeito, traduzido pela pequena dimensão dos elementos da malha. 

A função de peso, 𝑝, inserida pode ser expandida através do mesmo conjunto de funções de 

forma anteriormente utilizadas para a definição do campo de pressões, tal como indicado na 

eq. (4.24): 

𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∑𝑁𝑖(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑝𝑖 = [𝑁]{𝑝𝑖}

𝑛𝑓

𝑖=1

 (4.24) 

Para a modelação do problema através do FEM é ainda conveniente proceder a uma 

reformulação da equação de resíduos pesados exposta, tendo como objetivo obter um 

conjunto de termos que permitam a definição das diferentes componentes que constituem o 

método. Assim, o integral presente na eq. (4.23) pode ser reescrito da seguinte forma: 

∫ [
𝜕

𝜕𝑥
(𝑝

𝜕𝑝

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑝

𝜕𝑝

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝑝

𝜕𝑝

𝜕𝑧
)] d𝑉 − ∫ (

𝜕𝑝

𝜕𝑥

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜕𝑝

𝜕𝑦

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+

𝜕𝑝

𝜕𝑧

𝜕𝑝

𝜕𝑧
) d𝑉 + ∫(𝑘2𝑝𝑝)d𝑉

𝑉𝑉𝑉

+ ∫(𝑖𝜌0𝜔𝑝𝑞)d𝑉

𝑉

= 0 

(4.25) 

Ou, de uma forma similar, 
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∫(�⃗� 𝑝�⃗� 𝑝)dV − 𝜔2 ∫ (
1

𝑐2
𝑝�̂�) d𝑉

VV

= ∫(i𝜌0𝜔𝑝𝑞)d𝑉 +

V

∫ [
𝜕

𝜕𝑥
(𝑝

𝜕𝑝

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑝

𝜕𝑝

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝑝

𝜕𝑝

𝜕𝑧
)] d𝑉

V

 

(4.26) 

Tirando ainda partido do Teorema de Divergência de Gauss, ∫ (∇⃗⃗ . Φ⃗⃗⃗ )dV = ∫ (Φ⃗⃗⃗ . n⃗ )d
ΩV

Ω, o 

último integral da eq. (4.26) pode ser reescrito da seguinte forma: 

∫ [
𝜕

𝜕𝑥
(𝑝

𝜕𝑝

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑝

𝜕𝑝

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝑝

𝜕𝑝

𝜕𝑧
)] d𝑉 =

V

∫[�⃗� (𝑝. �⃗� 𝑝)]. d𝑉 = ∫ (𝑝
𝜕𝑝

𝜕𝑛
) 𝑑

Ω

Ω

V

= − ∫ (i𝜌0𝜔𝑝𝑣 �⃗� )
Ω

dΩ 

(4.27) 

onde �⃗�  é o versor perpendicular ao contorno e orientado para o exterior do volume V.  

Por último, substituindo esta equação na eq. (4.26) obtém-se a forma fraca da equação de 

resíduos pesados: 

∫(�⃗� �̃��⃗� �̂�)dV − 𝜔2 ∫ (
1

𝑐2
�̃��̂�) dV = ∫(𝑖𝜌0𝜔�̃�𝑞)dV − ∫(i𝜌0𝜔�̃�𝑣 �⃗� )dΩ

ΩVVV

 (4.28) 

A substituição das eq. (4.22) e (4.24) e respetivos gradientes �⃗�  na forma fraca da equação de 

resíduos pesados, expressa pela eq. (4.28), possibilita a definição das matrizes de rigidez, 

massa, amortecimento e do vetor de excitação acústico de acordo com as indicações expostas 

nas próximas subsecções. A combinação destes termos permite, posteriormente, a 

elaboração do modelo numérico para obtenção da resposta do meio discretizado.  

 

4.3.2.1. Matriz de rigidez acústica 

Fazendo uma analogia com a nomenclatura usada no FEM estrutural, o primeiro integral da 

eq. (4.28) está relacionado com a matriz de “rigidez” acústica [𝐾𝑎]. Na realidade, esta 

representa uma matriz de massa inversa, relacionando a pressão e a aceleração ao invés de 

forças e deslocamentos, como comummente adotado nos problemas elasto-mecânicos. À 

parte destas questões, a eq. (4.29) representa o resultado final do desenvolvimento do 

integral, tirando partido das relações expressas pelas eq. (4.22) e (4.24) e respetivos 

gradientes. 
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∫(�⃗� 𝑝�⃗� 𝑝)dV =

V

{𝑝𝑖}
𝑇[𝐾𝑎]{�̂�𝑖} (4.29) 

onde a matriz [𝐾𝑎] exposta é dada pela seguinte igualdade: 

[𝐾𝑎] = ∫([𝐵]𝑇[𝐵])dV

V

 (4.30) 

Correspondendo a matriz [𝐵] às derivadas parciais das funções de forma, tal como indicado 

pela expressão (4.31), tendo dimensão [3 x nf], em que nf é o número de nós do elemento 

finito. 

[𝐵] = [𝜕][𝑁] (4.31) 

 

4.3.2.2. Matriz de massa acústica 

Similarmente à analogia efetuada com o modelo estrutural, no que à matriz de rigidez acústica 

diz respeito, o segundo integral da eq. (4.28) está relacionado com a matriz de “massa” 

acústica [𝑀𝑎]. Na verdade, e uma vez mais, esta matriz representa uma matriz de 

compressibilidade, relacionando a pressão com o deslocamento ao invés de forças e 

acelerações. A eq. (4.32) expressa assim o segundo termo da eq. (4.28) de uma forma 

alternativa:   

−𝜔2 ∫ (
1

𝑐2
𝑝𝑝) dV = −𝜔2{𝑝𝑖}

𝑇[𝑀𝑎]{�̂�𝑖}

V

 (4.32) 

sendo a matriz [𝑀𝑎] dada pelo seguinte integral: 

[𝑀𝑎] = ∫ (
1

𝑐2
[𝑁]𝑇[𝑁]) dV

V

 (4.33) 

onde o vetor [𝑁] corresponde ao vetor das funções de forma com dimensão [1 x nf] e c é a 

velocidade de propagação do som no fluido. 

 

4.3.2.3. Vetores de excitação acústica 

O segundo membro da eq. (4.28) está inteiramente relacionado com as fontes acústicas e 

condições de fronteira do problema. Assim, o primeiro integral do lado direito da eq. (4.28) 
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está diretamente relacionado com a presença de uma fonte acústica, podendo ser 

representado da seguinte forma:   

∫(i𝜌0𝜔𝑝𝑞)dV = {𝑝𝑖}
𝑇{𝑄𝑖}

V

 (4.34) 

onde {𝑄𝑖} é o vetor da fonte acústica, traduzido pela seguinte relação: 

{𝑄𝑖} = ∫(𝑖𝜌0𝜔[𝑁]𝑇𝑞)𝑑V

V

 (4.35) 

Relativamente ao segundo integral do segundo membro da eq. (4.28), este é o termo onde 

são consideradas as condições de fronteira do problema. Uma vez que a fronteira do problema 

pode ser representada pela soma dos integrais estendidos às superfícies de contorno Ωv, Ωp e 

Ωz, onde são impostas velocidades e impedâncias normais ao longo das superfícies Ωv e Ωz, 

respetivamente, então o integral referido pode ser substituído pela seguinte relação: 

− ∫(𝑖𝜌0𝜔𝑝𝑣 �⃗� )dΩ =

Ω

= − ∫(𝑖𝜌0𝜔𝑝𝑣 𝑛)dΩ

Ω𝑉

− ∫(𝑖𝜌0𝜔𝑝𝑣 �⃗� )dΩ

Ω𝑃

− ∫(i𝜌0𝜔𝑝�̅��̂�)dΩ

Ω𝑍

 

(4.36) 

A substituição da eq. (4.24) no primeiro integral do segundo membro da equação anterior 

origina a seguinte relação: 

− ∫(𝑖𝜌0𝜔𝑝𝑣 𝑛)dΩ

Ω𝑉

= {𝑝𝑖}
𝑇{𝑉𝑛𝑖} (4.37) 

onde, 

{𝑉𝑛𝑖} = ∫ −(i𝜌0𝜔[𝑁]𝑇�̅�𝑛)dΩ

Ω𝑉

 (4.38) 

Este termo, designado na bibliografia anglo-saxónica por input velocity vector, está 

relacionado com a condição de fronteira respeitante à imposição de uma velocidade normal 

à superfície de contorno ΩV, resultante da vibração da estrutura. O cálculo do integral do vetor 

{𝑉𝑛𝑖} é apenas estendido à superfície de contorno do meio, pelo que os seus termos não nulos 
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correspondem unicamente aos graus de liberdade localizados na fronteira. Ao nível do 

elemento, a velocidade normal �̅�𝑛 prescrita pode ser representada através da expansão das 

funções de forma, à semelhança do efetuado para a pressão (ver eq. (4.22)):  

�̅�𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧) = {𝑛𝑒}𝑇[𝑁𝑣
𝑒]{�̅�𝑒} (4.39) 

Este procedimento permite considerar as componentes x, y e z do vetor velocidade 

respeitantes aos nós, de um qualquer elemento, localizados sobre a superfície de contorno do 

problema (únicos com valores não nulos) através do vetor {�̅�𝑒}: 

{�̅�𝑒}𝑇 = {�̅�𝑥1 �̅�𝑦1 �̅�𝑧1 … �̅�𝑥𝑛𝑣 �̅�𝑦𝑛𝑣
�̅�𝑧𝑛𝑣

} (4.40) 

correspondendo o índice nv ao número de nós da face do elemento finito inscritos na 

superfície de contorno. 

Ainda em relação à eq. (4.39), a variável {𝑛𝑒} representa um versor que define a orientação 

da face e [𝑁𝑣
𝑒] é a matriz que contém as funções de forma associadas aos nós localizados na 

superfície de contorno do problema, de acordo com a eq. (4.41). O procedimento aqui 

apresentado permite assim determinar o vetor {𝑉𝑛𝑖}, considerando o contributo de cada face 

dos elementos finitos localizados na fronteira do domínio de interesse, 

[𝑁𝑣
𝑒] = [

𝑁1
𝑒 0 0

0 𝑁1
𝑒 0

0 0 𝑁1
𝑒

…
…
…

𝑁𝑛𝑣
𝑒 0 0

0 𝑁𝑛𝑣
𝑒 0

0 0 𝑁𝑛𝑣
𝑒

] (4.41) 

Relativamente ao segundo integral apresentado na eq. (4.36), a sua transformação, tendo por 

base a expansão da função de pesos indicada na eq. (4.24), permite a obtenção da seguinte 

relação:    

∫(i𝜌0𝜔𝑝𝑣 �⃗� )dΩ

Ω𝑝

= {𝑝𝑖}
𝑇{𝑃𝑖} (4.42) 

onde o vetor {𝑃𝑖}, designado na terminologia anglo-saxónica por input pressure vector, 

corresponde à aplicação de pressões no contorno, sendo dado pela equação (4.43), 

apresentando assim valores não nulos unicamente ao longo da fronteira 𝛺𝑝, 

{𝑃𝑖} = ∫ −(i𝜌0𝜔[𝑁]𝑇𝑣 �⃗� )dΩ

Ω𝑝

 (4.43) 
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4.3.2.4. Matriz de amortecimento acústico 

Por último, o terceiro integral da eq. (4.36) está relacionado com a matriz de amortecimento 

acústico [𝐶𝑎], induzida pela condição de impedância imposta na área de contorno ΩZ. A eq. 

(4.44) representa o integral referido na forma matricial, solução essa obtida através da 

introdução das funções de forma anteriormente definidas: 

− ∫(i𝜌0𝜔𝑝�̅��̂�)dΩ

Ω𝑧

= −𝑖𝜔{𝑝𝑖}
𝑇[𝐶𝑎]{�̂�𝑖} (4.44) 

sendo a matriz [𝐶𝑎] dada por: 

[𝐶𝑎] = ∫(𝜌0�̅�[𝑁]𝑇[𝑁])dΩ

Ω𝑧

 (4.45) 

onde �̅�(= 1 �̅�)⁄  se relaciona com o parâmetro de impedância superficial, definido de acordo 

a equação (4.19), anteriormente apresentada. 

Salienta-se o facto de o integral indicado ser apenas estendido à área de contorno do 

problema em Ωz, originando valores nulos nas diferentes posições da matriz [𝐶𝑎] onde não se 

verifique pelo menos um grau de liberdade pertencente a essa superfície de contorno. Assim, 

o amortecimento introduzido no sistema por esta via incidirá unicamente na consideração de 

fronteiras acústicas absorventes. 

 

4.3.3. MODELO ACÚSTICO COM BASE NO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

4.3.3.1. Modelo numérico 

Após a definição dos diferentes termos constituintes da equação que traduz a “forma fraca” 

da formulação de resíduos pesados, é agora possível a construção do modelo numérico em 

elementos finitos para lidar com problemas acústicos desacoplados. Assim, substituindo os 

termos da eq. (4.28) pelas relações expressas nas eq. (4.29), (4.32), (4.42) e (4.44), obtém-se 

o seguinte sistema de equações: 

{𝑝𝑖}
𝑇([𝐾𝐴] + i𝜔[𝐶𝐴] − 𝜔2[𝑀𝑎]){�̂�𝑖} = {�̃�𝑖}

𝑇({𝑄𝑖} + {𝑉𝑛𝑖} + {𝑃𝑖}) (4.46) 

Uma vez que a formulação de resíduos pesados é válida para qualquer expansão da função de 

pesos, isto é, para qualquer conjunto da contribuição da função de forma {�̃�𝑖}, o modelo de 

elementos finitos para simulação do campo acústico é dado pela seguinte expressão:  

([𝐾𝑎] + i𝜔[𝐶𝑎] − 𝜔2[𝑀𝑎]){�̂�𝑖} = {𝑄𝑖} + {𝑉𝑛𝑖} + {𝑃𝑖} (4.47) 
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A respeito do sistema de equações anterior, salienta-se o facto de a introdução da condição 

de fronteira representada pela eq. (4.15), correspondente à prescrição de uma dada pressão 

no contorno do problema, ser efetuada diretamente nesta eq. (4.47), atribuindo a cada nó 

localizado na fronteira Ωp o correspondente valor de pressão �̂�𝑖. Assim, e no caso de apenas 

as pressões serem as incógnitas do problema, o conjunto de nós 𝑛𝑝 localizados ao longo do 

contorno Ωp deixam de ser incógnitas, passando o problema a ter apenas 𝑛𝑎 (𝑛𝑎 = 𝑛𝑓 − 𝑛𝑝) 

nós com valor de pressão desconhecida. Este facto permite, assim, simplificar o problema, 

eliminando 𝑛𝑝 equações do sistema representado pela eq. (4.47).  

A eliminação das linhas da eq. (4.47), em conformidade com os graus de liberdade de valor 

conhecido, permite igualmente eliminar o contributo do vetor {𝑃𝑖} definido em (4.43), uma 

vez que os valores não nulos deste vetor ocorrem nas linhas eliminadas. Assim, o vetor da 

ação acústica representado na eq. (4.47) pode ser simplificado, de tal forma que, {𝐹𝑎𝑖} =

{𝑄𝑖} + {𝑉𝑛𝑖}, permitindo representar o modelo final de elementos finitos para simulação do 

campo acústico através da seguinte expressão: 

([𝐾𝑎] + i𝜔[𝐶𝑎] − 𝜔2[𝑀𝑎]){𝑝𝑖} = {𝐹𝑎𝑖} (4.48) 

onde [𝐾𝑎], [𝐶𝑎]e [𝑀𝑎] são agora matrizes de dimensão [na x na]. O uso do vetor {𝑝𝑖} em 

detrimento do vetor {�̂�𝑖} apenas se deve a uma questão de simplificação da notação usada, 

tendo a validade desta aproximação sido discutida anteriormente. 

 

4.3.3.2. Resolução do modelo numérico 

A determinação do campo de pressões nodais pressupõe a resolução do sistema de equações 

exposto anteriormente. Diferentes métodos podem ser usados para atingir tal objetivo, 

sendo, no presente caso, implementadas duas abordagens diferentes para a sua resolução no 

domínio da frequência: i) método direto; ii) método por sobreposição modal. A escolha entre 

um e outro poderá centrar-se nos custos computacionais associados à sua aplicação. Em 

termos gerais, pode afirmar-se que a metodologia de resolução modal apresenta claras 

vantagens, uma vez que, em problemas que envolvam grandes modelos, o custo 

computacional associado a uma análise modal é significativamente menor, tal como será 

posteriormente explicado. No entanto, para problemas que envolvam um pequeno número 

de graus de liberdade, a resolução direta permite, de uma forma mais simples, obter os 

mesmos resultados, com um custo computacional semelhante. 

i) Resolução Direta 

A resolução direta do sistema representado pela eq. (4.48) pressupõe a determinação do vetor 

de pressões nodais para cada frequência de interesse através da seguinte relação:  

{𝑝𝑖} = (𝐾𝑑𝑦𝑚)
−1

{𝐹𝑎𝑖} (4.49) 
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onde 𝐾𝑑𝑦𝑚 representa a rigidez dinâmica calculada frequência a frequência, sendo dada pela 

equação (4.50):  

𝐾𝑑𝑦𝑚 = [𝐾𝑎] + i𝜔[𝐶𝑎] − 𝜔2[𝑀𝑎] (4.50) 

A inversão desta matriz é o aspeto crítico deste tipo de resolução, uma vez que, em problemas 

que envolvam um grande número de graus de liberdade, o custo computacional e de memória 

é muito elevado. 

ii) Resolução Modal 

Para sistemas com um número elevado de graus de liberdade, a resolução modal pode 

apresentar-se como vantajosa do ponto de vista computacional, permitindo tempos de 

cálculo e necessidade de memória consideravelmente inferiores, traduzindo-se, assim, numa 

maior eficiência computacional. Esta resolução pressupõe a expansão do campo de pressões 

em termos dos (ou de alguns) modos de vibração do sistema, onde a sua contribuição para a 

resposta acústica se torna a incógnita do problema.  

O primeiro passo para aplicação desta técnica consiste na determinação dos modos acústicos 

do sistema, considerando um sistema equivalente, sem amortecimento e sem qualquer 

excitação externa. Assim, e uma vez que a matriz de massa [𝑀𝑎] e de rigidez [𝐾𝑎] são 

independentes da frequência, os modos de vibração acústica são obtidos a partir do seguinte 

problema de vetores próprios: 

[𝐾𝑎]{𝛷𝑚} = 𝜔𝑚
2 [𝑀𝑎]{𝛷𝑚}           (𝑚 = 1,… , 𝑛𝑎)      (4.51) 

onde cada vetor próprio {𝛷𝑚} representa um modo acústico e tem associado um valor próprio 

correspondente à raiz quadrada da frequência natural, 𝜔𝑚, desse mesmo modo.  

Tirando partido da expressão anterior, o vetor de pressões nodais {𝑝𝑖}, definido no modelo 

numérico representado pela eq. (4.48), pode ser expresso pelo conjunto de vetores próprios 

𝑚𝑎 (≤𝑛𝑎), tal como indicado na seguinte equação:  

{𝑝𝑖} = ∑ 𝛼𝑚{𝛷𝑚} =

𝑚𝑎

𝑚=1

 [𝛷]{𝛼𝑚} (4.52) 

onde [𝛷] representa a matriz dos vetores próprios e {𝛼𝑚} os fatores de participação modal. 

Substituindo esta equação de expansão modal na equação geral do modelo (eq. (4.48)) e 

multiplicando ambos os lados da equação pela transposta da matriz de vetores próprios, 

obtém-se a seguinte relação: 

([�̃�𝑎] + i𝜔[�̃�𝑎] − 𝜔2[�̃�𝑎]){𝛼𝑚} = {�̃�𝑎} (4.53) 

onde as matrizes de rigidez, massa e amortecimento modais e o vetor de excitação modal são 

definidos, respetivamente, da seguinte forma: 
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[�̃�𝑎] = [𝛷]𝑇[𝐾𝑎][𝛷] (4.54) 

[�̃�𝑎] = [𝛷]𝑇[𝑀𝑎][𝛷] (4.55) 

[�̃�𝑎] = [𝛷]𝑇[𝐶𝑎][𝛷] (4.56) 

[�̃�𝑎] = [𝛷]𝑇[𝐹𝑎] (4.57) 

A resolução modal do problema é posteriormente efetuada para cada frequência de interesse, 

à semelhança do apresentado na resolução direta, sendo por fim a pressão acústica, em 

concordância com os graus de liberdade do modelo, obtida através da seguinte relação: 

𝑝(𝑥, 𝑦) ≅ [𝑁]{𝑝𝑖} = [𝑁][𝛷]{𝛼𝑚} (4.58) 

A metodologia de resolução modal permite, assim, uma redução do tempo de cálculo, uma 

vez que é possível reduzir as dimensões do modelo através da redução do número de modos 

acústicos considerados (𝑚𝑎 ≤ 𝑛𝑎 ), obtendo simultaneamente elevada precisão nos 

resultados. No entanto, e em comparação com a resolução direta, o nível de precisão apenas 

é mantido se for considerado um número de modos igual ao número de graus de liberdade 

𝑛𝑎. Na bibliografia da especialidade, a regra recomendada é a de se poder utilizar apenas os 

modos de vibração para os quais a frequência natural do último seja até duas vezes superior 

ao limite máximo do intervalo de frequências de interesse para o problema, de forma a obter 

resultados satisfatórios [105]. A juntar a esta vantagem de redução das dimensões do modelo, 

há ainda a considerar a vantagem relativa às propriedades intrínsecas de um modelo modal, 

onde frequentemente as matrizes se tornam diagonais em função das propriedades de 

ortogonalidade dos modos [105]. 

 

4.3.4. MODELO VIBRO-ACÚSTICO COM BASE NO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

4.3.4.1. Considerações iniciais 

O modelo de elementos finitos anteriormente apresentado traduz a situação de um 

tratamento individualizado da parte acústica, em que apenas é garantida a compatibilidade 

entre os dois meios através do vetor de velocidades normais proveniente de uma simples 

análise estrutural realizada a priori. Na presente secção do trabalho, pretende-se expor, de 

uma forma breve, os principais conceitos da metodologia acoplada implementada no software 

MatLab de forma a simular os efeitos de interação dinâmica entre os dois meios. 

Nesta metodologia, e tendo por base a definição do problema acústico e a interação deste 

com o meio estrutural envolvente, dois modelos numéricos necessitam de ser definidos: i) 

modelo acústico; ii) modelo estrutural. Estes dois modelos são posteriormente 

compatibilizados através de matrizes de ligação, garantindo deste modo o equilíbrio de 

tensões normais e pressões e a compatibilidade de deslocamentos (ou velocidades) entre os 

dois meios. No presente caso, foi implementada a formulação de Euler, onde a resposta 
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acústica é definida por uma função escalar (pressão) e a resposta estrutural é definida pelo 

vetor de deslocamentos. 

 

4.3.4.2. Modelo acústico 

A modelação do meio acústico segue os princípios definidos na abordagem desacoplada, 

conforme apresentado nas secções anteriores. Assim, a expressão geral definida pela eq. 

(4.48) é aqui novamente aplicada: 

([𝐾𝑎] + i𝜔[𝐶𝑎] − 𝜔2[𝑀𝑎]){𝑝𝑖} = {𝐹𝑎𝑖} (4.59) 

Desta equação convém reter que o vetor de excitação {𝐹𝑎𝑖} contém, uma vez mais, apenas o 

contributo associado à velocidade normal prescrita no contorno Ω𝑣, conforme representado 

pela eq. (4.38). 

 

4.3.4.3. Modelo estrutural 

Relativamente à parte estrutural, esta pode ser modelada em elementos finitos, técnica 

comummente adotada na comunidade científica ligada à Engenharia Civil. Os conceitos de 

base são em tudo semelhantes aos apresentados anteriormente, para o caso do modelo 

acústico, pelo que se apresenta apenas a sua forma genérica, expressa pela eq. (4.60), na qual 

as matrizes [𝐾𝑠], [𝐶𝑠]e [𝑀𝑠] expressas correspondem às matrizes de rigidez, amortecimento 

e massa da estrutura, respetivamente. Mais detalhes na sua elaboração podem ser 

consultados em Oñate [203]. De igual modo, uma exposição mais exaustiva dos conceitos 

gerais deste método pode ser consultada no Capítulo 3 do presente documento. 

([𝐾𝑠] + i𝜔[𝐶𝑠] − 𝜔2[𝑀𝑠]){𝑢𝑖} = {𝐹𝑠𝑖} (4.60) 

Refira-se ainda que o vetor {Fsi} engloba o contributo das forças externas aplicadas nos graus 

de liberdade do domínio do problema estrutural, representando 𝑢𝑖  os deslocamentos nodais 

da estrutura.  

 

4.3.4.4. Acoplamento dos modelos 

Tal como referido, o acoplamento entre dois meios distintos impõe a necessidade de se 

atender a um equilíbrio de forças e a uma compatibilização de deslocamentos na fronteira 

entre ambos. Relativamente ao primeiro requisito, a alteração de um campo acústico pré-

estabelecido origina uma ação adicional no contorno estrutural, podendo esta ser considerada 

como uma força externa adicional. Assim, à eq. (4.60), anteriormente definida, pode ser 

adicionado um novo termo correspondente justamente a esta consideração:  

([𝐾𝑠] + i𝜔[𝐶𝑠] − 𝜔2[𝑀𝑠]){𝑢𝑖} = {𝐹𝑠𝑖} − [𝐾𝑐]{𝑝𝑖} (4.61) 
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sendo [𝐾𝑐] a matriz de acoplamento estendida aos pontos da fronteira Ω𝑠 entre os dois meios, 

dada pelo seguinte somatório: 

[𝐾𝑐] = −∑ ∫([𝑁𝑠]
𝑇{𝑛𝑒}[𝑁𝑎])𝑑Ω

Ω𝑠𝑒

𝑛𝑠𝑒

𝑒=1

 (4.62) 

onde {𝑛𝑒} representa um vetor unitário de compatibilização da orientação da força. 𝑁𝑠 e 𝑁𝑎 

correspondem, respetivamente, ao vetor das funções de forma estruturais e acústicas, 

definido para a superfície de contacto entre os diferentes meios. 

No que diz respeito à condição de compatibilidade de deslocamentos, esta é atendida através 

de um vetor de velocidades adicional na fronteira Ω𝑠 que se encontra em contacto com o 

domínio acústico. Como resultado, surge um termo adicional na equação que traduz o modelo 

acústico, expressa na eq. (4.59). Assim, o modelo acústico modificado é definido de acordo 

com o seguinte sistema de equações: 

([𝐾𝑎] + 𝑖𝜔[𝐶𝑎] − 𝜔2[𝑀𝑎]){𝑝𝑖} = {𝐹𝑎𝑖} + 𝜔2[𝑀𝑐]{𝑢𝑖} (4.63) 

Representando [𝑀𝑐] a seguinte igualdade: 

[𝑀𝑐] = ∑ ∫(𝜌0[𝑁𝑎]𝑇{𝑛𝑒}𝑇[𝑁𝑠]). 𝑑Ω

Ω𝑠𝑒

𝑛𝑠𝑒

𝑒=1

 (4.64) 

ou, de forma análoga, 

[𝑀𝑐] = −𝜌0[𝐾𝑐]
𝑇 (4.65) 

Partindo das equações (4.61) e (4.63), correspondentes, respetivamente, ao modelo 

estrutural e ao modelo acústico modificados, é possível reescrever o sistema de equações de 

forma a colocar as incógnitas do problema no primeiro membro de cada equação. Como tal, 

estas podem ser expressas da seguinte forma: 

([𝐾𝑠] + i𝜔[𝐶𝑠] − 𝜔2[𝑀𝑠]){𝑢𝑖} + [𝐾𝑐]{𝑝𝑖} = {𝐹𝑠𝑖} (4.66) 

([𝐾𝑎] + i𝜔[𝐶𝑎] − 𝜔2[𝑀𝑎]){𝑝𝑖} − 𝜔2[𝑀𝑐]{𝑢𝑖} = {𝐹𝑎𝑖} (4.67) 

Dada a coincidência de incógnitas em ambas as equações, é possível agrupar ambos os 

modelos num único sistema de equações, tal como expresso de forma matricial na eq. (4.68), 

traduzindo esta o sistema de equações que constituem o modelo acústico acoplado.   

([
𝐾𝑠 𝐾𝑐

0 𝐾𝑎
] + 𝑖𝜔 [

𝐶𝑠 0
0 𝐶𝑎

] − 𝜔2 [
𝑀𝑠 0
𝑀𝑐 𝑀𝑎

]) {
𝑢𝑖

𝑝𝑖
} = {

𝐹𝑠𝑖

𝐹𝑎𝑖
} (4.68) 

Deve referir-se que, e ao contrário do que ocorre no modelo desacoplado, as matrizes aqui 

apresentadas deixam de ser simétricas. Esta condição deriva do facto de a ação aplicada pelo 

fluido à estrutura ser proporcional à pressão, resultando a matriz de ligação [𝐾𝑐] na matriz de 
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rigidez acoplada, enquanto a pressão que a estrutura provoca no fluido é proporcional à 

aceleração, resultando a matriz [𝑀𝑐] na matriz de massa acoplada.  

Do ponto de vista do cálculo, é conveniente que as malhas de elementos finitos geradas para 

os dois meios sejam compatíveis, ou seja, os nós localizados sobre a fronteira comum a ambos 

os meios sejam coincidentes. Este cuidado evita o recurso a funções de interpolação de forma 

a compatibilizar a ligação entre os dois meios. 

 

4.3.4.5. Resolução do modelo numérico 

À semelhança da modelação desacoplada do problema acústico, várias metodologias podem 

ser empregues na resolução do sistema de equações apresentado. No entanto, o facto de, no 

presente caso, as matrizes envolvidas no modelo numérico não serem simétricas introduz 

uma maior exigência computacional. Este efeito é particularmente notório em problemas que 

envolvam modelos de grande dimensão, ou seja, com um número elevado de graus de 

liberdade.  

Apesar das desvantagens descritas, a obtenção dos deslocamentos e pressões desconhecidos 

no modelo numérico anterior pode ser efetuada recorrendo a duas formas de resolução, 

semelhantes às apresentadas na versão desacoplada do método: i) resolução direta; ii) 

resolução modal. As principais características e conceitos associados aos dois tipos de 

resolução foram anteriormente apresentados para o caso do modelo numérico desacoplado, 

pelo que a formulação matemática subjacente não é exposta. É de salientar apenas o 

incremento do tempo de cálculo associado à presença de matrizes não simétricas em 

comparação com uma análise desacoplada do problema. 

Refira-se, ainda, uma outra técnica de resolução, denominada component mode synthesis, 

descrita em Desmet e Vandepitte [105], onde o conceito base de resolução está no cálculo 

dos modos de vibração dos dois sistemas, acústico e estrutural, de uma forma isolada, 

retirando partido das suas propriedades de simetria e posterior acoplamento das matrizes 

modais. Este método resulta num menor esforço computacional requerido. No entanto, o 

ganho de eficiência computacional por esta via é, em termos gerais, anulado pela ineficácia 

desta técnica na redução do tamanho original do modelo. Esta condição está relacionada com 

a forma ineficaz com que a condição de compatibilidade de deslocamentos exposta 

anteriormente é aproximada pelos modos acústicos desacoplados, introduzindo erros no 

cálculo do campo de pressões. De forma a contornar este problema, é necessária a 

consideração de um elevado número de modos de vibração acústicos de ordem superior para 

se obter um resultado próximo do exato. Concluindo, o benefício computacional decorrente 

do cálculo dos modos de uma forma isolada é reduzido com a necessidade de utilizar um 

número elevado de modos da parte acústica, tornando o uso desta técnica pouco apelativo. 
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4.4. MODELO ACÚSTICO PELO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 2D 

4.4.1 FORMULAÇÃO BIDIMENSIONAL 

Na secção anterior foi apresentado um modelo numérico baseado no Método dos Elementos 

Finitos na sua forma tridimensional, permitindo expor o método de uma forma genérica e 

possibilitando a sua aplicação nos mais diversos problemas que envolvem a propagação de 

ondas acústicas em espaços interiores. No entanto, no âmbito do presente trabalho, é de todo 

o interesse abordar, nesta fase inicial, casos de estudo de relativa simplicidade. Assim, 

partindo do modelo genérico anterior, um modelo bidimensional, baseado igualmente no 

FEM, é implementado. Para tal, as expressões anteriormente definidas no espaço 

tridimensional são, nesta secção, sucintamente revistas e expressas na forma bidimensional, 

adaptando assim o modelo aos objetivos pretendidos. 

Assim, a equação diferencial apresentada na eq. (4.14), apresenta a seguinte formulação para 

um espaço bidimensional: 

𝛻2𝑝(𝑥, 𝑦) + 𝑘2𝑝(𝑥, 𝑦) = −i𝜌0𝜔𝑞(𝑥, 𝑦) (4.69) 

Com base nesta equação e adotando o conceito de resíduos pesados, atrás exposto, a forma 

fraca da equação de resíduos pesados para um domínio bidimensional passa a ser traduzida 

por:  

∫(�⃗� 𝑝�⃗� �̂�)dΩ − 𝜔2 ∫ (
1

𝑐2
𝑝�̂�) dΩ = ∫(i𝜌0𝜔𝑝𝑞)dΩ − ∮(i𝜌0𝜔𝑝𝑣 �⃗� )d𝐿

𝐿ΩΩΩ

 (4.70) 

sendo o domínio discretizado traduzido pela área 𝛺 delimitado pelo contorno 𝐿. 

Introduzindo a aproximação do campo variável através de funções de forma, o campo de 

pressões globais no domínio (x,y) é obtido através de:  

�̂�(𝑥, 𝑦) = ∑𝑁𝑖(𝑥, 𝑦)�̂�𝑖 = [𝑁]{�̂�𝑖}

𝑛𝑓

𝑖=1

 (4.71) 

onde 𝑛𝑓 corresponde ao número total de nós na discretização, [N] é o vetor das funções de 

forma globais (dimensão de [1 x 𝑛𝑓]) e {�̂�𝑖} é o vetor que colige as pressões nodais (dimensão 

de [𝑛𝑓 x 1]), tal como anteriormente exposto.  

A referência anterior às funções de forma visa introduzir a tipologia de elementos finitos 

bidimensionais considerada nos diferentes casos de aplicação expostos ao longo do presente 

documento. Estes são definidos como elementos finitos isoparamétricos de 8 nós, sendo as 

funções de forma ao nível do elemento e respetivas derivadas parciais expressas no Quadro 

4.1 [203].  
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Quadro 4.1 – Funções de forma para o elemento finito plano de 8 nós. 

 

i 𝑁𝑖
𝑒 

𝜕𝑁𝑖
𝑒

𝜕𝑟
 

𝜕𝑁𝑖
𝑒

𝜕𝑠
 

1 (1-r)(1-s)(-1-r-s)/4 (2r+s)(1-s)/4 (1-r)(r+2s)/4 

2 (1-r2)(1-s)/2 -r(1-s) -(1-r2)/2 

3 (1+r)(1-s)(-1+r-s)/4 (2r-s)(1-s)/4 (1+r)(-r+2s)/4 

4 (1+r)(1-s2)/2 (1-r2)/2 -(1+r)s 

5 (1+r)(1+s)(-1+r+s)/4 (2r+s)(1+s)/4 (1+r)(r+2s)/4 

6 (1-r2)(1+s)/2 -r(1+s) (1-r2)/2 

7 (1-r)(1+s)(-1-r+s)/4 (2r-s)(1+s)/4 (1-r)(-r-2s)/4 

8 (1-r)(1-s2)/2 -(1-s2)/2 -(1-r)/4 
 

No que diz respeito aos diferentes componentes do modelo numérico, e indo ao encontro do 

referido nas secções anteriores, as matrizes de rigidez, massa e amortecimento acústicas são 

definidas da seguinte forma:  

[𝐾𝑎] = ∫([𝐵]𝑇[𝐵]). d𝛺

Ω

 (4.72) 

[𝑀𝑎] = ∫ (
1

𝑐2
[𝑁]𝑇[𝑁]) . d𝛺

Ω

 (4.73) 

[𝐶𝑎] = ∮(𝜌0�̅�[𝑁]𝑇[𝑁]). d𝐿

𝐿𝑧

 (4.74) 

correspondendo a matriz [𝐵] às derivadas parciais das funções de forma. 

Os integrais agora definidos são calculados no referencial local (com posterior mudança para 

o referencial global conforme definido anteriormente), usando para tal o procedimento 

clássico de integração bidimensional pelo método de Gauss. Ainda neste âmbito, e atendendo 

ao facto de as funções interpoladoras anteriormente representadas estarem definidas num 

referencial local (r,s), variável no intervalo [-1;1], é necessária uma relação que permita a sua 

mudança para um referencial global (x,y). Esta relação pode ser estabelecida considerando a 

matriz Jacobiana do elemento, tal como expressa pela seguinte equação: 

d𝑥d𝑦 = |𝐽|d𝑟d𝑠 (4.75) 
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sendo esta matriz dada por: 

[𝐽] = ∑

[
 
 
 
𝜕𝑁𝑖

𝑒

𝜕𝑟
𝑥𝑖

𝜕𝑁𝑖
𝑒

𝜕𝑟
𝑦𝑖

𝜕𝑁𝑖
𝑒

𝜕𝑠
𝑥𝑖

𝜕𝑁𝑖
𝑒

𝜕𝑠
𝑦𝑖]

 
 
 𝑛

𝑖=1

 (4.76) 

Tal como numa formulação clássica do método dos elementos finitos, as matrizes de rigidez, 

massa e amortecimento são definidas elemento a elemento, sendo, posteriormente, 

assembladas de modo a construir as matrizes globais referentes à totalidade do domínio. 

Existindo diversos esquemas computacionais para semelhante tarefa, no presente caso segue-

se de perto o procedimento sugerido por Alberty et al. [204].  

Relativamente ao vetor de excitação acústica, e atendendo ao âmbito particular do presente 

trabalho, apenas se manifesta interessante a consideração da condição de fronteira de 

Neumann, ou seja, a imposição de um vetor de velocidades normais ao contorno do domínio. 

Como tal, apenas o vetor {𝑉𝑛𝑖} é tido em consideração, sendo expresso pelo seguinte integral 

de linha aplicado à fronteira 𝐿𝑉: 

{𝑉𝑛𝑖} = ∮ −(i𝜌0𝜔[𝑁]𝑇�̅�𝑛)d𝐿

𝐿𝑉

 (4.77) 

Como já referido, o cálculo do integral do vetor {𝑉𝑛𝑖} é apenas estendido ao contorno do meio. 

Assim, ao nível do elemento, a velocidade normal �̅�𝑛 prescrita pode ser representada através 

da expansão das funções de forma:  

�̅�𝑛(𝑥, 𝑦) = {𝑛𝑒}𝑇[𝑁𝑣
𝑒]{�̅�𝑒} (4.78) 

Este procedimento permite considerar as componentes horizontal e vertical (x,y) do vetor 

velocidade respeitantes aos nós localizados sobre o contorno do problema (únicos com 

valores não nulos) através do vetor {�̅�𝑒} dado pela eq. (4.79). Este vetor é definido ao nível 

do elemento, considerando, para tal, elementos planos de oito nós, anteriormente definidos. 

{�̅�𝑒}𝑇 = {�̅�𝑥1 �̅�𝑦1 �̅�𝑥2 �̅�𝑦2 �̅�𝑥3 �̅�𝑦3} (4.79) 

Ainda em relação à eq. (4.78), a variável {𝑛𝑒} representa o vetor unitário (versor) de 

compatibilização da orientação da força (normal à face do elemento) e [𝑁𝑣
𝑒] é a matriz que 

contém as funções de forma associadas aos nós localizados no contorno do problema, de 

acordo com a eq. (4.80). O procedimento aqui apresentado permite, assim, determinar o vetor 

{𝑉𝑛𝑖} considerando o contributo de cada aresta dos elementos finitos localizados na fronteira 

do domínio de interesse. 
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[𝑁𝑣
𝑒] = [

𝑁1
𝑒 0 𝑁2

𝑒

0 𝑁1
𝑒 0

   
0 𝑁3

𝑒 0

𝑁2
𝑒 0 𝑁3

𝑒] (4.80) 

 

4.4.2 ABORDAGEM VIBRO-ACÚSTICA DESACOPLADA 

4.4.2.1. Modelo 

Com base nos diferentes conceitos apresentados na secção anterior, é possível a definição do 

modelo numérico acústico que, na sua versão desacoplada, apresenta a seguinte equação 

geral: 

([𝐾𝑎] + i𝜔[𝐶𝑎] − 𝜔2[𝑀𝑎]){�̂�𝑖} = {𝑄𝑖} + {𝑉𝑛𝑖} + {𝑃𝑖} (4.81) 

Tendo em conta os aspetos já discutidos acerca do contributo do vetor {𝑃𝑖}, assim como a 

inexistência de qualquer fonte acústica no domínio de interesse, tem-se que {𝐹𝑎𝑖} = {𝑉𝑛𝑖}, 

permitindo representar o modelo final de elementos finitos para problemas acústicos 

desacoplados através da seguinte expressão: 

([𝐾𝑎] + i𝜔[𝐶𝑎] − 𝜔2[𝑀𝑎]){𝑝𝑖} = {𝐹𝑎𝑖} (4.82) 

onde [𝐾𝑎], [𝐶𝑎]e [𝑀𝑎] são matrizes de dimensão [𝑛𝑎  x 𝑛𝑎], sendo 𝑛𝑎 o número de graus de 

liberdade do meio acústico. 

 

4.4.2.2. Exemplo de validação 

i) Descrição do problema 

Como forma de validação da metodologia numérica atrás exposta, é apresentado um pequeno 

exemplo para o qual existe solução exata, sob a forma de uma função matemática. Assim, 

considere-se um tubo, rígido, de comprimento 𝐿𝑥 preenchido com um fluido de densidade 𝜌0 

e velocidade de propagação do som 𝑐, conforme ilustrado na Figura 4.4. A excitação 

considerada corresponde a uma velocidade harmónica V (X – amplitude do deslocamento 

aplicado) e frequência ω, aplicada numa das extremidades do tubo, sendo nula a velocidade 

na extremidade oposta. 

 
Figura 4.4 – Problema acústico (Adaptado de [105]). 

O objetivo passa, assim, pela comparação dos resultados relativos à distribuição de pressões 

ao longo da orientação 𝑥 do tubo, obtidos através da aplicação da metodologia numérica 

V
=

iw
X

 .
 e

iw
t

0 Lx

x
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desenvolvida com os vaticinados pela equação analítica que traduz a sua resposta exata, 

expressa pela eq. (4.83) [104]:  

𝑝𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡(𝑥, 𝑡) = 𝜌0𝑐𝜔𝑋 [𝑠𝑖𝑛 (
𝜔𝑥

𝑐
) +

1

𝑡𝑎𝑛 (
𝜔𝐿𝑥

𝑐 )
𝑐𝑜𝑠 (

𝜔𝑥

𝑐
)] ei𝜔𝑡 (4.83) 

Como parâmetros físicos do problema, considere-se o tubo com um comprimento igual a um 

metro (𝐿𝑥 = 1 𝑚), preenchido por ar (ρ0 = 1,225 𝑘𝑔/𝑚3 e 𝑐 = 340 𝑚/𝑠) e estando imposto 

um deslocamento de 𝑋 = 10−3 𝑚 numa das extremidades, sendo nulo o deslocamento na 

extremidade oposta. Para efeitos de análise, são consideradas duas frequências de excitação: 

a) 100 Hz; b) 500 Hz. 

ii) Considerações sobre a malha de elementos finitos 

A aplicação da metodologia numérica desenvolvida pressupõe a definição de uma malha de 

elementos finitos. Esta etapa revela-se uma das mais importantes na aplicação de um método 

numérico de discretização do domínio com estas características, sendo que erros numéricos 

significativos podem ocorrer em virtude de um dimensionamento menos correto da malha. 

Teoricamente, um maior refinamento da malha de elementos finitos aproxima a solução 

numérica da solução exata. No entanto, em problemas mais complexos, que envolvam um 

elevado número de graus de liberdade, terá de haver um compromisso entre a precisão dos 

resultados e o esforço computacional requerido para a resolução do problema.  

No domínio da frequência, um bom indicador das dimensões dos elementos finitos está 

relacionado com o comprimento de onda, λ, que se pretende simular. Na prática, considera-

se que a dimensão máxima dos elementos finitos deve ser compatível com o menor 

comprimento de onda que se deseja simular, sendo que a regra normalmente seguida aponta 

para uma dimensão máxima dos elementos na ordem de 1/6 do menor comprimento de onda 

a simular [78]. Assim, e sendo o comprimento de onda relacionável com a frequência ω, 

λ=2πc/ω, gamas de frequências mais elevadas induzem a necessidade de malhas com 

elementos de menores dimensões, de forma a obter resultados dentro da gama definida como 

aceitável. É ainda aconselhável a realização de estudos de sensibilidade de modo a aferir a 

qualidade dos resultados alcançados com a malha resultante da regra prática indicada, 

definindo para tal a grandeza do erro compatível com a precisão dos resultados pretendida.  

De acordo com a regra prática anteriormente apontada e tendo por base a frequência de 

análise condicionante (f=500 Hz) e uma velocidade do som de 340 m/s (a 15 °C), a dimensão 

máxima dos elementos finitos deverá ser da ordem dos dez centímetros. A Figura 4.5 

apresenta a malha de elementos finitos adotada para os cálculos numéricos posteriores. 
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Figura 4.5 – Malha de elementos finitos gerada para o exemplo de validação unidirecional. 

iii) Comparação e discussão de resultados 

A Figura 4.6 compara, para o instante t=0 s, a solução analítica do problema dada pela eq. 

(4.83) e a solução numérica obtida através da resolução direta do modelo numérico 

implementado.  

  
a) b) 

Figura 4.6 – Resposta analítica (curva azul) e numérica (curva vermelha) para distintas frequências de excitação: a) 100 Hz; 

b) 500 Hz. 

Como se constata da observação da Figura 4.6, a concordância entre as duas curvas (analítica 

e numérica) é bastante satisfatória. No entanto, uma análise mais detalhada permite observar 

que os desvios existentes entre as duas soluções são mais acentuados para a frequência 

superior (500 Hz). Este facto vem ao encontro do anteriormente referido, uma vez que, para 

frequências mais elevadas, as exigências de discretização da malha aumentam já que a 

natureza dinâmica da resposta resulta de um complexo mecanismo de propagação de ondas 

no fluido e, consequentemente, a sua variação espacial sofre um incremento com o aumento 

da frequência.  

De forma a sistematizar esta ocorrência, o erro global quadrático associado à solução 

numérica pode ser definido através da expressão (4.84), onde os integrais indicados são 

estendidos ao comprimento 𝐿𝑥 do tubo. Neste sentido, são testadas diferentes malhas, com 

diferente número de elementos finitos na direção 𝑥, ou seja, com diferente número de 

divisões na direção longitudinal. 

0.1m

1m
0

.1
m
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Δp =
∮ |𝑝 − 𝑝𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡|

2d𝑥
𝐿𝑥

0

∮ |𝑝𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡|2
𝐿𝑥

0
d𝑥

 (4.84) 

A representação da grandeza do erro, obtida em função do número de divisões na direção 

longitudinal da malha de elementos finitos considerada, é um indicador da convergência do 

método numérico para a solução exata. Assim, observe-se a Figura 4.7 onde se representa, 

para cada frequência em análise, a curva de convergência do método numérico proposto.  

 

Figura 4.7 – Curvas de convergência da solução numérica para a solução exata.  

Como se pode observar, a convergência para uma solução com erro negligenciável nas 

frequências mais baixas ocorre para um menor número de elementos finitos, tal como as 

evidências anteriormente apresentadas apontavam. Com o aumento no número de 

elementos de discretização da malha de elementos finitos, e tal como as duas curvas sugerem, 

o erro aproxima-se de um valor muito reduzido, sendo que, para a malha inicialmente adotada 

(nº de elementos = 10), o erro já é desprezável para qualquer uma das frequências de 

excitação.  

A aplicação da resolução modal neste problema em particular não introduz grandes 

vantagens, uma vez que, dada a reduzida dimensão do modelo, as diferenças no tempo de 

cálculo entre ambas as metodologias de resolução são praticamente inexistentes. De facto, as 

vantagens associadas à redução das dimensões do modelo através da limitação da 

participação modal, bem como as matrizes diagonais que surgem da aplicação desta 

metodologia, não são notórias, em termos de tempo de cálculo, para problemas de reduzidas 

dimensões. No entanto, a sua aplicabilidade a problemas de maior dimensão deve ser 

considerada. Desta forma, a Figura 4.8 apresenta o estudo da evolução do erro associado à 

solução numérica em função do número de modos acústicos usados na obtenção da resposta 

e considerando a mesma discretização do meio anteriormente indicada. 
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Figura 4.8 – Evolução do erro médio quadrático da resposta em função do número de modos considerados na análise, 

tendo por base uma discretização do problema com 10 elementos. 

A interpretação da Figura 4.8 permite observar, desde logo, que o valor do erro associado à 

análise modal é, como seria expectável, dependente do número de modos considerados para 

a obtenção da resposta. No entanto, o valor do erro tende a estabilizar a partir de um certo 

número de modos, principalmente para o caso da frequência de excitação de 500 Hz. No caso 

da frequência de 100 Hz esta estabilização não é tão evidente, mas, em contrapartida, a 

consideração de um número de modos acústicos consideravelmente inferior permite a 

obtenção da resposta com erro próximo ao obtido para a análise com a frequência de 500 Hz. 

A este respeito, recorde-se a recomendação acerca do valor mínimo do número de modos a 

considerar, que prevê a consideração de um número de modos mínimo que permita que a 

frequência natural do último seja até duas vezes superior ao limite máximo do intervalo de 

frequências de interesse para o problema. De forma a aprofundar o alcance desta 

recomendação, observe-se o Quadro 4.2, onde são apresentadas as frequências naturais do 

meio acústico, determinadas analiticamente através da eq. (4.85) e as obtidas através do 

modelo numérico. A quarta coluna da tabela indicada corresponde ao desvio relativo entre a 

solução analítica e a obtida por via numérica.  

Quadro 4.2 – Frequências naturais do meio acústico obtidas analítica e numericamente (problema discretizado com 10 

elementos). 

 Frequências naturais [Hz] 

Nº Modo Solução Analítica Solução Numérica Desvio (%) 

1 0 0,0 0 

2 170 170,0 0 

3 340 340,1 0,03 

4 510 510,5 0,10 

5 680 682,1 0,31 

6 850 856,3 0,74 

7 1020 1035,1 1,48 

8 1190 1222,5 2,73 

9 1360 1420,6 4,46 

10 1530 1635,7 6,91 
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𝑓𝑚,𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 =
𝜔𝑚

2𝜋
=

(𝑚 − 1)𝑐

2 ∗ 𝐿𝑥
         (𝑚 = 1,2, … ) (4.85) 

De acordo com a recomendação já referida e com os resultados presentes no Quadro 4.2, para 

a frequência de excitação de 500 Hz apenas será necessário considerar os primeiros sete 

modos de vibração (fn≥2*500 Hz) para a obtenção de uma resposta satisfatória. Já para uma 

frequência de excitação de 100 Hz, a consideração dos primeiros três modos é suficiente. Estas 

relações podem ser facilmente verificadas através da Figura 4.8, onde, conforme referido, é 

apresentado o valor do erro associado à análise numérica, em função do número total de 

modos considerados para a obtenção da resposta. É curioso verificar a reduzida variação do 

erro numérico a partir dos referidos sete modos de vibração quando considerada a frequência 

de excitação de 500 Hz. Já para a frequência de 100 Hz, a variação do valor do erro é ainda 

significativa, mesmo quando considerados mais do que os três primeiros modos acústicos. No 

entanto, em termos de valor absoluto, este já é muito próximo do mínimo obtido para uma 

análise com a frequência de excitação de 500 Hz. 

Finalizando esta discussão acerca da análise modal, convém fazer uma ressalva acerca das 

diferenças encontradas nas frequências naturais apresentadas no Quadro 4.2. De facto, 

existem algumas diferenças que se manifestam essencialmente nos modos de ordem 

superior. Estas diferenças estão relacionadas com a discretização do domínio em elementos 

finitos. Considerando o mesmo domínio, mas dividido em 40 elementos finitos (n=40), as 

frequências naturais avaliadas numericamente apresentam uma muito maior acuidade, tal 

como indicado no Quadro 4.3 e, como tal, o erro numérico relativo associado à resolução 

modal virá reduzido. Assim, e em jeito de conclusão, é necessário ter em atenção que a 

aplicação destas metodologias a problemas práticos pressupõe a realização de estudos de 

sensibilidade acerca da discretização do problema, devendo-se ter sempre presente o nível 

de precisão pretendido para o resultado final.   

Quadro 4.3 – Frequências naturais obtidas analítica e numericamente, considerando diferentes discretizações da malha de 

elementos finitos (n=número de elementos). 

 Frequências naturais [Hz] 

Nº Modo 
Solução 

Analítica 

Solução Numérica 

n=10 Desvio (%) n=40 Desvio (%) 

1 0 0,0 0,00 0,0 0,00 

2 170 170,0 0,00 170,0 0,00 

3 340 340,1 0,03 340,0 0,00 

4 510 510,5 0,10 510,0 0,00 

5 680 682,1 0,31 680,0 0,00 

6 850 856,3 0,74 850,0 0,00 

7 1020 1035,1 1,48 1020,1 0,01 

8 1190 1222,5 2,73 1190,1 0,01 

9 1360 1420,6 4,46 1360,3 0,02 

10 1530 1635,7 6,91 1530,5 0,03 
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4.4.3 ABORDAGEM VIBRO-ACÚSTICA ACOPLADA 

4.4.3.1. Formulação do modelo 2D 

Conforme referido aquando da apresentação do modelo de elementos finitos na sua forma 

acoplada e tridimensional, existe igualmente a necessidade de definição do modelo acústico 

e do modelo estrutural para uma formulação 2D. Assim, as equações gerais de ambos são 

assim definidas: 

([𝐾𝑎] + i𝜔[𝐶𝑎] − 𝜔2[𝑀𝑎]){𝑝𝑖} = {𝐹𝑎𝑖} (4.86) 

([𝐾𝑠] + i𝜔[𝐶𝑠] − 𝜔2[𝑀𝑠]){𝑢𝑖} = {𝐹𝑠𝑖} (4.87) 

com os diferentes termos a apresentar igual significado ao anteriormente exposto. 

De forma a proceder ao acoplamento de ambos os modelos, é igualmente necessária a 

definição da matriz [𝐾𝑐], que traduz o equilíbrio de forças, e da matriz [𝑀𝑐], referente à 

compatibilização de deslocamentos na fronteira de contacto entre os diferentes meios, vindo 

estas expressas nas seguintes equações: 

[𝐾𝑐] = −∑ ∮([𝑁𝑠]
𝑇{𝑛𝑒}[𝑁𝑎])d𝐿

𝐿𝑠𝑒

𝑛𝑠𝑒

𝑒=1

 (4.88) 

[𝑀𝑐] = ∑ ∮(𝜌0[𝑁𝑎]𝑇{𝑛𝑒}𝑇[𝑁𝑠])d𝐿

𝐿𝑠𝑒

𝑛𝑠𝑒

𝑒=1

 (4.89) 

A combinação do modelo estrutural, do modelo acústico e das matrizes de ligação origina um 

modelo numérico elasto-acústico acoplado, onde as condições de equilíbrio de forças e de 

compatibilidade de deslocamentos entre ambos os meios são atendidas:  

([
𝐾𝑠 𝐾𝑐

0 𝐾𝑎
] + 𝑖𝜔 [

𝐶𝑠 0
0 𝐶𝑎

] − 𝜔2 [
𝑀𝑠 0
𝑀𝑐 𝑀𝑎

]) {
𝑢𝑖

𝑝𝑖
} = {

𝐹𝑠𝑖

𝐹𝑎𝑖
} (4.90) 

 

4.4.3.2. Exemplo de validação 

De forma a validar a metodologia numérica anteriormente expressa, é apresentado um 

exemplo teórico simples, para o qual existe solução analítica. Assim, considere-se agora um 

tubo de comprimento 𝐿𝑥 preenchido com um fluido de densidade 𝜌0 e velocidade de 

propagação do som 𝑐. Uma das extremidades do tubo é um suporte rígido, enquanto a outra 

é um pistão com uma área infinitesimal d𝑥. d𝑧 e massa 𝑚𝑠, por unidade de área. O pistão é 

suportado por uma mola com rigidez 𝑘𝑠, por unidade de área, e é excitado por uma força 

dinâmica 𝐹 para uma frequência de vibração ω. A Figura 4.9 representa esquematicamente o 

problema a analisar. 
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Figura 4.9 – Problema vibro-acústico (adaptado de [105]). 

A solução exata do problema é dada pela eq. (4.91), traduzindo a distribuição de pressões ao 

longo da orientação 𝑥 do tubo [105]:  

𝑝𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡(𝑥, 𝑡) = −
𝜌0𝑐𝜔𝐹

𝜌0𝑐𝜔 𝑐𝑜𝑠 (
𝜔𝐿𝑥

𝑐 ) + (𝑘𝑠 − 𝑚𝑠𝜔2)sin (
𝜔𝐿𝑥

𝑐 )
cos (

𝜔𝑥

𝑐
) 𝑒𝑖𝜔𝑡 (4.91) 

O objetivo passa, assim, pela comparação da solução exata do problema apresentado com a 

solução obtida através da metodologia numérica desenvolvida. Para tal, considere-se o tubo 

com 𝐿𝑥 = 1 𝑚, preenchido por ar (𝜌0 = 1,225 𝑘𝑔/𝑚3;  𝑐 = 340 𝑚/𝑠) e o pistão (𝑘𝑠 =

100000 N/m3; 𝑚𝑠 = 1 kg/m2) excitado por uma força 𝐹 de amplitude igual a 1 N e 

frequência de oscilação 𝜔. 

A aplicação da metodologia numérica pressupõe a definição de uma malha de elementos 

finitos para a modelação dos dois meios. Se a modelação da parte acústica através de 

elementos finitos não levanta problemas de maior, a modelação da parte estrutural requer 

alguns cuidados. Para tal, considerou-se um tubo adicional (meio contínuo), no enfiamento 

da parte acústica, onde as suas propriedades mecânicas estão em concordância com a mola e 

o pistão representados, tal como indicado na Figura 4.10. Assim, para a simulação do efeito 

da mola, foi considerada a sua rigidez distribuída pelo comprimento efetivo do tubo referido, 

conjuntamente com uma massa nula. Para a simulação do pistão, foi considerado um 

elemento finito na fronteira entre os dois meios, tendo como parâmetros de caraterização um 

valor de rigidez muito elevado (3 a 4 ordens de grandeza superior à da parte estrutural) e a 

massa indicada anteriormente para este elemento.  

 

Figura 4.10 – Malha de elementos finitos gerada para o exemplo de validação vibro-acústico. 

Relativamente à dimensão dos elementos finitos considerada, esta está de acordo com as 

indicações anteriormente referidas, pelo que a dimensão considerada foi de 0,1 m. Para esta 

malha de elementos finitos, a Figura 4.11 compara a solução analítica do problema, para o 

instante t=0 s, e a solução numérica obtida através da resolução direta do modelo numérico 

Pistão

Lx=1m Mola (Ls=0.9m)
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implementado, considerando duas frequências de excitação diferentes. Pela análise da 

mesma figura é possível observar uma concordância bastante satisfatória entre as duas curvas 

(analítica e numérica) representadas, considerando-se, como tal, validado o modelo numérico 

implementado.  

  
a) b) 

Figura 4.11 – Resposta analítica (curva azul) e numérica (curva vermelha) para distintas frequências de excitação: a) 100 Hz; 

b) 500 Hz. 

 

4.4.4. COMPARAÇÃO DE ABORDAGENS ACOPLADA E DESACOPLADA 

Com base nos modelos numéricos apresentados nas secções anteriores é oportuno, nesta 

fase, avaliar a razoabilidade da simplificação introduzida pelo uso de uma metodologia 

desacoplada. De facto, o modelo desacoplado traduz a situação de um tratamento 

individualizado da parte acústica, em que apenas a compatibilidade de deslocamentos é 

atendida, sendo a condição de equilíbrio de forças e tensões normais desprezada. Apesar de 

do ponto de vista de engenharia esta assunção ser realista, não sendo credível que os campos 

acústicos gerados em situações correntes no interior de um edifício tenham influência na 

vibração das suas paredes e lajes (dada as suas massa e rigidez), a menos de estruturas de 

carácter singular e/ou a presença de fenómenos de ressonância muito vincados, uma 

validação numérica do fenómeno é entendida como pertinente. 

Neste seguimento, é apresentado um exemplo de aplicação prático com o objetivo de 

comparar a resposta acústica obtida através da aplicação dos dois modelos numéricos 

apresentados. O exemplo consiste numa estrutura porticada em betão armado bidimensional, 

composta por um total de seis espaços acústicos localizados em três pisos diferentes. A Figura 

4.12 ilustra esquematicamente o caso de estudo, com uma sistematização das suas 

propriedades mecânicas e geométricas. 
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Figura 4.12 – Propriedades mecânicas e geométricas da estrutura porticada bidimensional. 

Para esta estrutura em particular, a excitação dinâmica é induzida pela prescrição, em todos 

os pontos da fundação, de um deslocamento dinâmico dado por: 

𝑢(𝑡) = 𝐴ei𝜔𝑡 (4.92) 

sendo a amplitude do deslocamento, A, considerada unitária. 

Para o exemplo proposto, três diferentes frequências de excitação são objeto de uma análise 

mais pormenorizada: 50 Hz, 100 Hz e 150 Hz, pretendendo-se, no entanto, uma análise num 

intervalo de frequências mais alargado (até 250 Hz) numa fase posterior. Dada esta ampla 

gama de frequências, a malha de elementos finitos a considerar apresenta uma elevada 

exigência de discretização. Considerando a regra prática anteriormente apontada, a qual 

prevê uma dimensão máxima dos elementos finitos na ordem de 1/6 do menor comprimento 

de onda acústica a simular (associado à frequência de 250 Hz, no presente exemplo), a malha 

adotada envolve elementos finitos com dimensão máxima igual a 0.20 m, estando a mesma 

ilustrada na Figura 4.13. 



Capítulo 4 

 

107 

 
Figura 4.13 – Malha de elementos finitos adotada (a preto: meio estrutural; a vermelho: meio acústico). 

Para cada uma das frequências anteriormente referidas, são apresentados, sob a forma de 

mapas de cor (Figura 4.14), os campos de pressão sonora no interior do edifício, de acordo 

com a abordagem aplicada. Os níveis de pressão sonora (em inglês, Sound Pressure Level, SPL, 

em dB) são definidos como: 

𝑆𝑃𝐿 = 10 log10

|𝑝|2

𝑝𝑟𝑒𝑓
2
              [𝑑𝐵] (4.93) 

onde a pressão de referência 𝑝𝑟𝑒𝑓 toma o valor de 2x10-5 Pa. 

Os resultados ilustrados na Figura 4.14 demonstram uma concordância assinalável entre as 

duas abordagens de cálculo em análise. De facto, no que diz respeito aos campos acústicos 

gerados, não se vislumbram diferenças significativas entre os resultados provenientes de 

abordagens onde o nível de acoplamento entre meios é diferente, sendo esta observação 

válida para as três frequências consideradas. 
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a) 

  
b) 

  
c) 

Figura 4.14 – Níveis de pressão sonora (dB: 𝑝𝑟𝑒𝑓 = 20 μPa): a) f=50 Hz; b) f=100 Hz; c) f=150 Hz (resultados à esq.: 

Metodologia Acoplada; resultados à dir.: Metodologia Desacoplada). 

A Figura 4.15 ilustra o erro relativo entre as duas abordagens (tendo por referência a solução 

obtida através da metodologia acoplada), corroborando de uma forma explícita a afirmação 

proferida atrás. Note-se que o erro relativo tende a ser realçado em zonas de baixa resposta 

acústica, verificando-se que, face ao reduzido valor absoluto da resposta acústica, uma 

pequena discrepância entre resultados corresponde, em termos relativos, a um incremento 

substancial do erro, daí os valores expostos em torno dos 10% não serem significativos.   
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 4.15 – Erro relativo (%) entre as metodologias acoplada e desacoplada: a) f=50 Hz; b) f=100 Hz; c) f=150 Hz. 

Ainda neste âmbito, uma análise adicional da resposta acústica é apresentada para três 

diferentes pontos localizados no centro dos espaços acústicos representados na Figura 4.12 

(respetivamente no espaço 1 (ponto A), espaço 3 (ponto B) e espaço 5 (ponto C)), 

considerando para tal um amplo intervalo de frequências até aos 250 Hz. Os resultados, que 

podem ser observados na Figura 4.16, são apresentados sob a forma de função de 

transferência (FT), relacionando a resposta obtida (pressões) e a excitação aplicada 

(deslocamento) na base da estrutura.  
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 4.16 – Função de transferência acústica para pontos localizados no centro dos seguintes espaços: a) Espaço 1 – Ponto 

A; b) Espaço 3 – Ponto B; c) Espaço 5 – Ponto C.  

Em termos gerais, uma vez mais, verifica-se uma concordância assinalável entre as duas 

metodologias ao longo do intervalo de frequências analisado, sendo de salientar que ambas 

conseguem acompanhar de forma semelhante os picos de resposta na função de 

transferência. Sem embargo deste comentário geral, são notórias pequenas discrepâncias na 

amplitude da resposta em frequências específicas, tendo estas correspondência com certos 

picos da resposta acústica. Mediante esta constatação, é admissível que as diferenças 

encontradas estejam relacionadas com fenómenos de ressonância do campo acústico. A 
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verificar-se semelhante premissa, as discrepâncias observadas nos espaços acústicos deverão 

igualmente fazer-se notar na própria estrutura, uma vez que, dada a ausência de 

amortecimento no meio acústico, estes fenómenos de ressonância dão origem a pressões não 

displicentes que induzem um incremento de vibração estrutural. Como tal, e tendo em conta 

que apenas uma abordagem acoplada consegue traduzir o efeito destas pressões adicionais 

geradas (através da condição de equilíbrio de forças e tensões normais), uma avaliação de 

funções de transferência para diferentes pontos da estrutura permite aferir de uma forma 

eficiente a validade da justificação apresentada para as diferenças encontradas. Assim, e como 

forma de validar a hipótese avançada, a Figura 4.17 apresenta a função de transferência 

estrutural dos pontos 1, 2 e 3 indicados na Figura 4.12.  

De acordo com o ilustrado na Figura 4.17, e como expectável, os resultados obtidos 

evidenciam igualmente a existência de discrepâncias significativas entre abordagens para 

frequências isoladas, em pontos localizados sobre a estrutura. Representando as frequências 

naturais dos diferentes espaços acústicos sobre as curvas das diferentes funções de 

transferência, verifica-se um encontro perfeito entre estas e as diferenças encontradas. Tendo 

em conta que, nesta fase da análise, nenhum tipo de amortecimento acústico foi considerado, 

é assim possível associar os fenómenos observados a situações de ressonância acústica que 

apenas são contemplados numa análise acoplada, onde o equilíbrio de pressões é atendido.  
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 4.17 – Função de transferência para diferentes pontos localizados sobre a estrutura e frequências naturais dos 

espaços acústicos envolventes (linhas verticais interrompidas): a) Ponto 1; b) Ponto 2; c) Ponto 3 (azul: abordagem 

acoplada; vermelho: abordagem desacoplada). 

Pelo facto de se tratar de espaços acústicos fechados, impossibilitando a perda de energia 

para o exterior, impõe-se a necessidade de um cálculo adicional, em que é considerada uma 

análise acoplada, contemplando amortecimento histerético complexo (ξ=0.02) no meio 

acústico, de acordo com a eq. (4.94). 

𝑐∗ ≃ c(1 + 1i𝜉) (4.94) 
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Como pode ser observado na Figura 4.18, as discrepâncias anteriormente encontradas são 

agora reduzidas significativamente, resultando numa notável concordância entre os 

resultados vaticinados por ambas as metodologias ao longo de toda a gama de frequências 

considerada.  

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 4.18 – Função de transferência para diferentes pontos localizados sobre a estrutura: a) Ponto 1; b) Ponto 2; c) Ponto 

3. 

Em conclusão, e como seria expectável, o uso de uma metodologia desacoplada para a 

determinação dos campos acústicos no interior de um edifício é, regra geral, adequado na 

generalidade dos casos de aplicação prática. Contudo, cuidados adicionais são necessários em 
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situações de proximidade com frequências naturais dos espaços acústicos, onde os resultados 

podem vir afetados por fenómenos de ressonância, principalmente se a própria estrutura 

apresentar elevada flexibilidade. De qualquer modo, na maioria dos casos práticos, a 

existência de aberturas na estrutura (bem como, a ocupação do espaço, o próprio mobiliário 

e revestimentos da envolvente) confere zonas de absorção de energia e capacidade 

dissipativa, pelo que a importância dos fenómenos atrás evidenciados é significativamente 

reduzida. 

 

4.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No capítulo agora finalizado, a problemática do ruído re-radiado foi devidamente introduzida 

e integrada no contexto geral do presente trabalho, não descurando a definição do problema 

acústico em estudo. Neste enquadramento, o Método dos Elementos Finitos foi abordado, 

sendo a sua formulação matemática exposta de uma forma concisa e generalista. Este modelo 

numérico está ainda devidamente integrado nos modelos elasto-dinâmicos existentes no seio 

do grupo de investigação, apresentados no capítulo precedente. 

No que toca aos exemplos de validação e aplicação apresentados, apenas uma breve 

referência no que à tipologia de análise diz respeito. Neste âmbito, recorda-se a opção pela 

apresentação de apenas exemplos de aplicação bidimensionais no presente capítulo, em 

virtude dos objetivos delineados e o âmbito da sua aplicação. 

Em maior detalhe, a implementação do FEM acústico bidimensional na plataforma MatLab 

permitiu validar a opção por uma estratégia de tratamento do problema acústico de uma 

forma desacoplada, em detrimento de uma abordagem acoplada. Esta conclusão apresenta 

uma enorme pertinência prática, permitindo analisar o problema acústico de uma forma 

autónoma do modelo estrutural, bastando para tal considerar como input a resposta 

estrutural proveniente de um cálculo numérico efetuado a priori. Este esquema de interação 

entre meios permite a adoção de uma metodologia subestruturada, possibilitando uma maior 

versatilidade nas análises, com ganhos significativos no custo computacional associado.  

Apesar de todas as potencialidades reconhecidas ao Método dos Elementos Finitos, em 

problemas onde a gama de frequências de interesse assuma valores elevados e, como tal, uma 

elevada exigência na discretização da estrutura, há a necessidade de recorrer a outros 

métodos de análise, de forma a tornar mais eficiente o processo de cálculo. Neste contexto, 

o próximo capítulo é inteiramente dedicado à apresentação do Método das Soluções 

Fundamentais (MFS), sendo este uma opção válida para ultrapassar os referidos 

constrangimentos. 
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5 

MODELAÇÃO ACÚSTICA: MÉTODO DAS SOLUÇÕES 

FUNDAMENTAIS 

 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Apesar de todas as potencialidades expostas para o Método dos Elementos Finitos na análise 

de problemas acústicos, a sua aplicação a problemas com um conjunto alargado de 

frequências de interesse e, como tal, elevadas exigências na discretização da malha do meio 

acústico, constitui, do ponto de vista computacional, uma limitação inerente ao método. 

Assim, há necessidade de recorrer a diferentes métodos de análise de forma a tornar mais 

expedito todo o processo de cálculo. Nesta medida, o Método das Soluções Fundamentais 

(MFS) surge como uma opção válida, uma vez que este não necessita de proceder à 

discretização do domínio, inserindo-se, assim, na família dos chamados métodos sem malha 

[111, 112, 193]. Esta questão assume particular relevância na análise de problemas 

tridimensionais de grandes dimensões, permitindo, de uma forma genérica, a redução de 

tempos de cálculo quando comparados com métodos onde seja necessário proceder à sua 

discretização.  

Tal como anteriormente evidenciado na aplicação do MFS a problemas elastodinâmicos, este 

é um método que permite descrever a resposta do meio através das soluções fundamentais 

(funções de Green), que são compatibilizadas nas fronteiras atendendo às condições de 

equilíbrio e continuidade do campo de deslocamentos. As funções de Green já referidas 

permitem obter a relação, num qualquer ponto de um meio de propagação, entre uma dada 

variável de campo (pressão, velocidade, deslocamento) e uma fonte dinâmica incidente no 

meio (e posicionada no exterior deste mesmo meio). No presente trabalho, as funções de 
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Green consideradas foram definidas para o caso de fontes acústicas atuando num meio não 

confinado (full-space) [60]. O MFS pode, assim, ser retratado como um método de colocação 

que aproxima a solução no domínio de interesse (meio acústico de massa volúmica 𝜌0 e 

velocidade de propagação 𝑐), através da combinação das soluções fundamentais geradas a 

partir de um conjunto de fontes virtuais posicionadas exteriormente ao domínio, conforme 

representado esquematicamente na Figura 5.1 (anteriormente apresentada na Figura 2.10 e 

agora revista), e cuja amplitude é condicionada pelo respeito da condição de fronteira 

prescrita nos pontos de colocação. 

 
Figura 5.1 – Representação esquemática do MFS para problemas acústicos. 

Uma característica interessante deste método é a possibilidade de incorporação de diferentes 

funções de Green, sem introduzir qualquer mudança significativa no método. Esta 

potencialidade será explorada no decorrer do presente trabalho, na abordagem a meios com 

características geométricas distintas. 

Uma correta definição do problema de base exige ainda a imposição das condições de 

fronteira, prescritas para cada ponto de colocação, localizado sobre a sua fronteira. De igual 

forma ao anteriormente exposto no Capítulo 4, as condições mais comuns são as dadas pela 

imposição de uma velocidade de vibração ao longo da fronteira e normal a esta (eq. (5.1)), a 

imposição de uma pressão ou uma relação entre ambas.  

1

i𝜌𝜔

∂p

∂�⃗� 
(𝑥𝑖) = 𝑣𝑛,𝑖 (5.1) 

A última condição de fronteira referida pode ser utilizada na definição de superfícies 

absorventes, ou seja, na introdução de uma condição de impedância de superfície no 

problema, de acordo com a eq. (5.2): 

p

𝑣𝑛
= 𝜌𝑐

1 + √1 − 𝛼

1 − √1 − 𝛼
 (5.2) 
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onde o parâmetro 𝛼 corresponde ao coeficiente de absorção acústica. 

 

5.2 CONCEÇÃO MATEMÁTICA 

5.2.1. EQUAÇÕES GERAIS 

Assumindo que as fontes virtuais representadas na Figura 5.1 se encontram posicionadas 

exteriormente ao meio acústico, o campo de pressões pode ser aproximado a partir de uma 

combinação linear das soluções fundamentais para a equação de Helmholtz. Assim, no 

domínio de interesse, o campo de pressões acústico pode ser traduzido por: 

𝑝(𝑥, 𝑘) = ∑ 𝐴𝑚𝐺(𝑥, 𝑥0
(𝑚)

, 𝑘)

𝑁𝑆

𝑚=1

 (5.3) 

onde 𝐺 (𝑥, 𝑥0
(𝑚)

, 𝑘) corresponde a uma função de Green de pressões; 𝑥 representa as 

coordenadas de um ponto genérico onde se pretende avaliar o valor da pressão acústica; 𝑥0
(𝑚)

 

as coordenadas da fonte virtual m (com m=1,2,…NS); o número de onda acústico, 𝑘, é dado 

por: 

𝑘 =
𝜔

𝑐
 (5.4) 

onde 𝜔 corresponde à frequência angular e 𝑐 representa a velocidade de propagação das 

ondas acústicas no meio. 

A variável 𝐴𝑚corresponde à amplitude da fonte virtual m (m=1,2,…NS). O valor desta variável 

é desconhecido a priori, pelo que, para a sua determinação, é necessária a consideração dos 

pontos de colocação ao longo da fronteira do domínio, onde são prescritas as condições de 

fronteira. Assim, e no caso de serem prescritas velocidades de vibração no contorno do 

problema, é possível obter as amplitudes das fontes virtuais a partir de um conjunto de 

equações desenvolvidas para cada ponto de colocação 𝑖, e que imponham o respeito da 

condição de fronteira. Matematicamente, traduz-se por: 

∑ [𝐴𝑚𝐻(𝑥𝑃
(𝑖)

, 𝑥0
(𝑚)

, 𝑘, �⃗� )] = 𝑣𝑁,𝑖

𝑁𝑆

𝑚=1

 (5.5) 

considerando para tal uma função de Green de velocidades 𝐻 (𝑥𝑃
(𝑖)

, 𝑥0
(𝑚)

, 𝑘, �⃗� ), em que 𝑥𝑃
(𝑖) 

corresponde à posição do ponto de colocação i (com i=1,2,…NP) e �⃗�  é um versor normal à 

fronteira, orientado para o exterior do domínio. 
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Na presença de fronteiras absorventes, a condição que governa a determinação das 

amplitudes das fontes virtuais passa a ser dada pela eq. (5.6), sendo esta representativa da 

condição de impedância imposta. 

𝐻(𝑥𝑝, 𝑥0, 𝑘, �⃗� ) + �̅�𝐺(𝑥𝑝, 𝑥0, 𝑘) = 0 (5.6) 

Nesta equação, o parâmetro �̅� é definido como a impedância de superfície, resultando do 

rácio entre a pressão e a velocidade, sendo expresso em função do coeficiente de absorção 

do material, α, de acordo com a seguinte equação:  

�̅� = −𝜌𝑐 (
1 + √1 − α

1 − √1 − α
) (5.7) 

 

5.2.2. FUNÇÕES DE GREEN 

A formulação base do Método das Soluções Fundamentais atrás exposta apresenta a 

particularidade de ser independente da natureza de análise a efetuar. Assim, a escolha das 

funções de Green a utilizar dita a tipologia do domínio a descrever, isto é, o domínio de 

análise. Assim sendo, as funções de Green de pressões e velocidades usadas para descrever a 

resposta acústica em domínios bidimensionais e tridimensionais serão seguidamente 

expostas. Iniciando a apresentação pelo caso geral, a opção por uma análise tridimensional 

está dependente do conhecimento das funções de Green. Para este caso, segue-se o 

formalismo adotado por Godinho et al. [112], definindo-se do seguinte modo as funções de 

Green referentes às pressões e velocidades, respetivamente:  

𝐺3𝐷(𝑥, 𝑥0, 𝑘) =
e−i𝑘𝑟

𝑟
 (5.8) 

𝐻3𝐷(𝑥𝑝, 𝑥0, 𝑘, �⃗� ) =
1

−i𝜌𝜔

(−i𝑘𝑟 − 1)e−i𝑘𝑟

𝑟2

𝜕𝑟

𝜕�⃗� 
 (5.9) 

onde 𝜌 e c representam, respetivamente, a massa volúmica e a velocidade de propagação das 

ondas no meio acústico e 𝑟 = ‖𝑥 − 𝑥0‖. 

No âmbito do presente trabalho, constitui solução interessante a implementação de uma 

formulação do MFS com base no conceito 2.5D, onde se pressupõe um desenvolvimento 

infinito e invariante do meio na direção longitudinal. Conforme referido no capítulo anterior, 

este conceito permite a obtenção da resposta tridimensional do problema, considerando 

unicamente a modelação da secção transversal do meio, através da aplicação de 

transformadas de Fourier, em relação ao tempo e ao espaço, na direção de desenvolvimento 

da via. Neste contexto, as grandezas transformadas (ação e resposta) passam a ser função das 
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imagens de Fourier da direção espacial 𝑧 e do tempo, 𝑡, sendo designadas, respetivamente, 

por número de onda e frequência angular. Este procedimento implica que apenas duas das 

direções que caracterizam o meio tridimensional se mantenham no domínio não 

transformado, sendo por isso o plano descrito por essas direções modelado de acordo com a 

representação anteriormente ilustrada na Figura 5.1. 

De acordo com Tadeu et al. [205], a função de Green de pressões definida no espaço 2.5D, 

pode ser descrita através de uma função de Hankel do tipo dois e de ordem zero:  

𝐺2.5𝐷(𝑥, 𝑥0, 𝑘𝑎) = −
i

4
𝐻0

(2)(𝑘𝑎𝑟) (5.10) 

A função de Green para velocidades é, por sua vez, composta por uma função de Hankel do 

tipo dois e de ordem 1: 

𝐻2.5𝐷(𝑥𝑝, 𝑥0, 𝑘𝑎, �⃗� ) = −
𝑘𝑎

4𝜌𝜔
𝐻1

(2)(𝑘𝑎𝑟)
∂r

∂�⃗� 
 (5.11) 

Salienta-se que, em ambas as funções de Green definidas para o espaço 2.5D, o número de 

onda acústico propagante no plano transversal, 𝑘𝑎, definido pela eq. (5.12), apresenta uma 

parcela adicional relativamente ao apresentado na eq. (5.4). Esta parcela corresponde ao 

número de onda usado para descrever a direção longitudinal do meio acústico, sendo 

denominada por 𝑘1, 

𝑘𝑎 = √
𝜔2

𝑐2
− 𝑘1

2   (5.12) 

Após a definição das funções de Green 2.5D, a aplicação da metodologia baseada no MFS a 

espaços bidimensionais torna-se muito simples. De facto, as funções de Green definidas para 

o espaço 2D são um caso particular das definidas para o espaço 2.5D, bastando, para tal, 

considerar 𝑘1 = 0, ou seja, limita-se o desenvolvimento do espaço acústico na direção 

longitudinal a um único plano, correspondente ao domínio bidimensional. 

 

5.3 EXEMPLO DE APLICAÇÃO  

Abordada a conceção matemática do Método das Soluções Fundamentais, é apresentado, na 

presente secção, um primeiro exemplo de aplicação da metodologia indicada, permitindo 

discutir em detalhe aspetos como a localização e o número de fontes virtuais e de pontos de 

colocação, bem como as condições de fronteira a adotar. Esta apresentação inicial, prévia à 

sua validação numérica, serve unicamente o propósito de discussão, de uma forma 
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simplificada, dos parâmetros indicados. Para tal, considera-se um problema bidimensional 

com a geometria definida na Figura 5.2. 

 
Figura 5.2 – Geometria do problema em estudo (dimensões em m). 

Como solicitação exterior do meio, é aplicada uma velocidade atuante numa das faces do 

domínio, de amplitude unitária e configuração harmónica, definida pela frequência angular 𝜔, 

sendo a resposta acústica avaliada, ao longo da presente secção, para dois casos distintos: i) 

consideração de fronteiras rígidas em todo o domínio; ii) consideração de fronteiras 

absorventes nas faces 2, 3 e 4, sendo as restantes consideradas rígidas (ou refletivas). Em 

ambos os casos, são consideradas duas frequências de análise: 100 Hz e 500 Hz. 

A definição dos pontos de colocação e de fontes virtuais é um conceito intrínseco ao método 

em estudo, sendo necessário, numa primeira fase, um pequeno estudo de sensibilidade 

acerca da influência do número de pontos e fontes considerados e o seu posicionamento face 

à geometria do problema. Assim, é conveniente definir um parâmetro de controlo, de forma 

a verificar possíveis tendências nos resultados vaticinados pelo método, em função da 

disposição de pontos de colocação e fontes admitidas. Estudos iniciais demonstram que uma 

menos bem conseguida definição deste posicionamento origina discrepâncias entre os valores 

iniciais das condições de fronteira admitidos e os resultantes do cálculo numérico. Acresce 

ainda o facto de se poder manifestar mau condicionamento das matrizes governativas do 

método. No presente caso, as condições de fronteira admitidas dizem respeito à imposição 

de velocidades normais ao contorno do problema (caso de estudo i)) e, como tal, após o 

cálculo numérico estas são novamente avaliadas ao longo do contorno.  

Como forma de quantificação do desvio verificado entre a resposta obtida no contorno do 

problema (𝑣) e as condições de fronteira iniciais (𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙), é considerada a seguinte relação, 

estendida a um conjunto de pontos de controlo 𝑖 (constante para a globalidade de análises): 

Δv = ∑|𝑣𝑖 − 𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙,𝑖|

𝑖

 (5.13) 
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Numa primeira fase, será avaliada a influência da posição dos pontos de colocação sobre o 

contorno do domínio, mantendo o afastamento das fontes virtuais constante e a uma 

distância de 0,1 m da fronteira rígida. Assim, são consideradas diferentes configurações, 

permitindo uma variação entre 22 e 342 pontos de colocação. Numa segunda fase, é analisada 

a influência do afastamento das fontes virtuais em relação à fronteira do problema, 

considerando para tal um intervalo de variação compreendido entre 0,01 m e 0,2 m. A Figura 

5.3 representa, esquematicamente, a disposição geométrica de uma situação intermédia, 

correspondente a um total de 210 pontos de colocação e um afastamento de 0,1 m das fontes 

virtuais à fronteira do problema. 

 
Figura 5.3 – Representação esquemática da posição geométrica dos pontos de colocação (a azul) e das fontes virtuais (a 

vermelho). 

Dando continuidade às análises indicadas, a Figura 5.4 apresenta a evolução do erro Δv, tendo 

por base o número de pontos de colocação ao longo do contorno do problema e o respetivo 

afastamento das fontes virtuais, considerando uma frequência de análise de 100 Hz. 

  

a) b) 

Figura 5.4 – Evolução do desvio entre os resultados numéricos e as condições de fronteira admitidas em função do: a) 

espaçamento dos pontos de colocação (traduzido pelo seu número), considerando um afastamento das fontes virtuais igual 

a 0,1 m; b) Afastamento das fontes virtuais em relação à fronteira do problema, considerando um nº de pontos de 

colocação igual a 210. 

A evolução da curva representada na Figura 5.4a sugere que a imposição de um elevado 

número de pontos de colocação, mantendo constante o afastamento das fontes virtuais, 
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origina elevadas discrepâncias entre as condições de fronteira admitidas e as obtidas após o 

cálculo numérico. Os elevados valores no parâmetro de controlo Δv são automaticamente 

notados pelo mau condicionamento das matrizes governativas do método. Por outro lado, a 

mesma curva sugere um comportamento semelhante com a consideração de um número 

reduzido de pontos de colocação dispostos ao longo de todo o contorno, embora o valor 

absoluto do parâmetro de controlo, Δv, seja significativamente inferior. Dadas as tendências 

indicadas, é possível verificar que existe uma disposição “ótima” dos pontos de colocação que 

minimiza o erro da análise. Apesar da existência desta disposição, verifica-se que o valor do 

erro obtido não é nulo. Esta situação está relacionada com a avaliação da resposta ao longo 

da fronteia em pontos adicionais aos pontos de colocação, intermédios a estes. Como tal, 

existe uma flutuação da resposta, ainda que reduzida, no espaço entre os pontos de 

colocação, visto que o método pressupõe que as condições de fronteira sejam apenas 

integralmente respeitadas nos pontos de colocação. 

Em relação ao afastamento das fontes virtuais à fronteira, a análise da curva representada na 

Figura 5.4b sugere um comportamento em tudo semelhante ao descrito anteriormente, 

bastando, para tal, substituir a referência aos pontos de colocação pelo afastamento das 

fontes virtuais. De facto, é curioso notar a correspondência entre valores do parâmetro de 

controlo em ambas as situações, verificando-se que um pequeno aumento no afastamento 

das fontes a partir de um dado valor “ótimo”, origina um rápido incremento do valor do erro, 

situação análoga à verificada na análise do número de pontos de colocação.  

A partir dos estudos efetuados, três conclusões principais devem ser enfatizadas: i) apesar de 

o método não o exigir, deve ser considerado igual número de pontos de colocação e fontes 

virtuais, originando, com isso, um sistema de equações com igual número de incógnitas e de 

equações. Esta condição permite a resolução direta do sistema de equações, evitando a 

necessidade de recorrer ao método dos mínimos quadrados. Por outro lado, sobre os nós dos 

cantos não deve ser considerado qualquer ponto de colocação, dada a impossibilidade de 

definir uma velocidade normal a estes; ii) o aumento de pontos de colocação a partir de um 

certo número não acarreta melhoria na precisão dos resultados, implicando mesmo uma 

perda de acuidade. Igual comentário é efetuado para uma diminuição drástica do número de 

pontos de colocação, devendo haver um equilíbrio entre o número e a extensão total da 

fronteira; iii) um primeiro valor a considerar para o afastamento das fontes virtuais 

relativamente aos pontos de colocação poderá ser cerca de 0,10-0,15D, correspondendo D a 

um diâmetro ficcional do domínio (considerando uma hipotética circunferência circunscrita 

ao domínio interior de propagação). Em suma, este pequeno estudo de sensibilidade permite 

aferir a elevada influência que os parâmetros indicados apresentam na qualidade dos 

resultados obtidos pelo Método das Soluções Fundamentais. Fica assim evidente a 

necessidade de realização de estudos de sensibilidade, caso-a-caso, de forma a encontrar a 



Capítulo 5 

 

123 

combinação que conduza a resultados satisfatórios, não sendo possível apontar nenhuma 

regra absoluta para a generalidade dos casos. 

Com base nas conclusões alcançadas, a Figura 5.5 apresenta os resultados para o primeiro 

caso em estudo, ou seja, a consideração de superfícies rígidas (refletivas) em toda a fronteira 

do problema. Duas frequências de análise diferentes foram consideradas, apresentando a 

resposta, como expectável, apenas componente imaginária, dada a ausência de 

amortecimento. 

a)  b)  

Figura 5.5 – Pressão sonora (componente imaginária) no interior do espaço acústico para o caso de análise onde são 

admitidas superfícies rígidas ao longo do contorno do problema (caso de estudo i)), considerando diferentes frequências de 

excitação: a) f=100 Hz; b) f=500 Hz. 

Relativamente ao segundo caso de estudo, onde são consideradas superfícies totalmente 

absorventes, a Figura 5.6 apresenta as componentes real e imaginária da resposta acústica 

dos resultados numéricos obtidos para ambas as frequências em análise. 

a)   

b)   

Figura 5.6 – Pressão sonora no interior do espaço acústico para o caso de análise onde são admitidas superfícies 

absorventes (caso de estudo ii)), considerando diferentes frequências de excitação: a) f=100 Hz; b) f=500 Hz (esq.: 

componente real; dir.: componente imaginária). 
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A introdução de uma fronteira absorvente no domínio de análise apresenta uma grande 

influência na propagação das ondas acústicas. Este efeito traduz-se numa clara visualização 

da frente de onda, evidenciando uma forte atenuação à medida que estas ondas se afastam 

da fonte de excitação (velocidade imposta) e se aproximam das fronteiras totalmente 

absorventes, assemelhando-se à saída integral de energia para o exterior do meio em análise.  

 

5.4 VERIFICAÇÃO NUMÉRICA 

O Método das Soluções Fundamentais (MFS) atrás exposto e implementado pelo autor na 

plataforma Matlab, carece nesta fase de verificação numérica, etapa fundamental para 

confirmação de qualquer modelo numérico implementado. Para tal, é considerado, uma vez 

mais, o caso prático do edifício representado na Figura 4.12, sobre o qual o capítulo anterior 

se debruçou nas diversas análises efetuadas. Tendo em conta os resultados obtidos através 

do FEM na sua forma desacoplada, o objetivo passa por uma validação cruzada com o método 

em estudo. Assim, alguns dos resultados anteriormente obtidos são replicados neste capítulo 

de forma a facilitar uma análise conjunta dos dois métodos. Recorde-se que a análise efetuada 

com recurso ao FEM é bidimensional, pelo que, na análise através do MFS, será considerado 

um número de onda nulo (𝑘1 = 0) nas funções de Green 2.5D, traduzindo deste modo uma 

análise igualmente em estado plano de deformação. 

No MFS, a definição dos pontos de colocação e de fontes virtuais é um conceito intrínseco ao 

método, pelo que a sua correta definição é essencial para a obtenção de resultados 

satisfatórios. Assim, e após uma análise de sensibilidade relativamente à configuração dos 

pontos de colocação nos diferentes compartimentos acústicos, uma disposição destes em 

conformidade com os nós da malha de elementos finitos usados no cálculo estrutural revela-

se adequada e eficiente. Esta opção permite igualmente simplificar o processo de 

compatibilização das velocidades estruturais obtidas na superfície de contacto entre os dois 

meios, usadas como condições de fronteira no MFS. Evita-se assim o uso de funções 

interpoladoras (como as funções de forma) na definição das condições de fronteira, 

permitindo o uso direto dos resultados provenientes da análise estrutural. Uma chamada de 

atenção é, todavia, necessária quando considerados os nós localizados nos cantos dos 

diferentes espaços acústicos. De facto, o MFS não permite a sua simulação, como pode ser 

comprovado pela análise da conceção matemática do método. Esta limitação resulta do facto 

de não ser matematicamente possível a definição de uma direção perpendicular a estes 

pontos singulares, como anteriormente referido, pelo que as velocidades estruturais aqui 

obtidas não são consideradas. Relativamente ao afastamento das fontes virtuais, tendo por 

base as indicações da secção anterior, é considerado um afastamento à fronteira de 0,7 m 

para o caso dos espaços acústicos 1 e 2 e de 0,6 m para os restantes. A Figura 5.7 apresenta, 

para um espaço acústico, a configuração dos pontos de colocação e fontes virtuais adotada 

para o modelo MFS desacoplado. 
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Figura 5.7 – Representação esquemática do modelo MFS para um dos compartimentos acústicos do edifício.  

No que se refere à comparação da resposta acústica induzida pela prescrição de um 

deslocamento dinâmico na base do edifício e obtida pela aplicação dos dois métodos, a Figura 

5.8 apresenta, na forma de mapas de cor, os níveis de pressão sonora para três frequências 

diferentes: a) 50 Hz; b) 100 Hz; c) 150 Hz. O erro relativo entre ambos os métodos (MFS e FEM 

desacoplado) pode ser visualizado na Figura 5.9. 
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a) 

  
b) 

  
c) 

Figura 5.8 – Nível de pressão sonora (dB: 𝑝𝑟𝑒𝑓 = 20 μP): a) f=50 Hz; b) f=100 Hz; c) f=150 Hz (esquerda: FEM; direita: MFS). 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 5.9 – Erro relativo (%) entre os dois métodos em análise: a) f=50 Hz; b) f=100 Hz; c) f=150 Hz. 

Conforme é possível observar, através dos mapas de cor apresentados na Figura 5.8, para as 

diferentes frequências de análise, existe uma elevada correspondência entre os resultados 

obtidos pelo Método das Soluções Fundamentais e pelo Método dos Elementos Finitos, 

confirmada na representação do erro relativo entre ambas as soluções e ilustrada na Figura 
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5.9. Aprofundando esta análise comparativa, e à semelhança do procedimento anteriormente 

adotado, a Figura 5.10 apresenta as curvas da função de transferência acústica da base do 

edifício para o meio acústico para um intervalo alargado de frequências [0-250 Hz] e 

associadas a cada método de análise. Os pontos de referência dizem respeito aos mesmos três 

pontos anteriormente analisados, localizados no centro dos espaços acústicos 1, 3 e 5 (pontos 

A, B e C, respetivamente).  

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 5.10 – Comparação das funções de transferência acústica para os dois métodos em análise, considerando os pontos 

localizados no centro dos seguintes espaços acústicos: a) Espaço 1 (ponto A); b) Espaço 3 (ponto B); c) Espaço 5 (ponto C). 

A análise comparativa, em cada um dos pontos indicados, permite verificar uma muito boa 

correspondência entre os dois métodos ao longo de todo o intervalo de frequências de 
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excitação consideradas, à semelhança do indicado pelos resultados anteriores. Sem embargo 

desta conclusão, em algumas frequências isoladas, associadas a frequências de ressonância 

dos diferentes espaços acústicos, são encontradas ligeiras discrepâncias na amplitude dos 

resultados provenientes dos diferentes métodos. Estas diferenças são, no entanto, devidas 

essencialmente à não consideração de qualquer amortecimento acústico nas análises 

realizadas, uma vez que a tendência da resposta é semelhante em ambos os métodos, ou seja, 

os diferentes picos de resposta, associados a frequências de ressonância, são devidamente 

traduzidos por ambas as metodologias. 

Como forma de validação desta premissa, é considerada uma análise adicional, para a qual é 

imposto amortecimento histerético complexo (ξ=0,02) no meio acústico. A Figura 5.11 

apresenta, para os mesmos pontos anteriores, as novas curvas da função de transferência 

acústica obtidas para este novo cenário.  

Como seria expectável, esta nova análise permite verificar uma perfeita correspondência 

entre os dois métodos, na totalidade das frequências em análise. De facto, a consideração de 

amortecimento no espaço acústico reduz em grande parte os fenómenos ressonantes, 

fenómenos mais exigentes do ponto de vista de cálculo numérico, e, como tal, potencialmente 

indutores de discrepâncias entre métodos. Em face de toda a exposição efetuada, considera-

se como validado numericamente o Método das Soluções Fundamentais implementado. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 5.11 – Comparação das funções de transferência acústica para os dois métodos em análise, considerando 

amortecimento histerético acústico e a resposta nos pontos localizados no centro dos seguintes espaços acústicos: a) 

Espaço 1 (ponto A); b) Espaço 3 (ponto B); c) Espaço 5 (ponto C). 
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5.5 VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL 

5.5.1. DESCRIÇÃO GERAL 

Adicionalmente à verificação numérica anteriormente concluída, a validação da aplicabilidade 

do Método das Soluções Fundamentais aos problemas que envolvem ruído re-radiado é 

objetivo de análise a nível experimental. Assim, e de forma a validar a metodologia 

implementada, foi desenvolvida uma campanha experimental, numa câmara acústica de 

reduzidas dimensões existente nos laboratórios do Departamento de Engenharia Civil da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, câmara essa ilustrada na 

Figura 5.12. Esta estrutura de betão armado tem a forma de um pequeno paralelepípedo, com 

dimensões interiores de 1,40 m x 1,30 m x 1,50 m. As paredes e a base da estrutura 

apresentam uma espessura de 0,10 m, providenciando uma adequada resistência estrutural 

e isolamento acústico a sons aéreos [206].  

A laje de topo é igualmente de betão armado, com uma espessura de 0,06 m, e está apoiada 

num material resiliente, aplicado ao longo do topo das paredes. Este material consiste numa 

fina camada de 5 mm de cortiça, a qual permite reduzir significativamente a transmissão das 

vibrações entre a laje e as paredes laterais. Existe ainda uma abertura numa das paredes 

laterais da câmara, com dimensões de cerca de 0,50 m x 0,50 m, que permite o acesso ao seu 

interior para colocação e posicionamento de instrumentação.  

 
Figura 5.12 – Vista exterior da câmara acústica de reduzidas dimensões. 

Dadas as características do sistema apresentado, a principal componente prática desta parte 

do trabalho passa pela medição dos níveis de pressão sonora no meio interior à estrutura, 

originados pela aplicação de uma excitação dinâmica no seu exterior (sobre a estrutura em 

betão), explorando desta forma a interação entre o meio elastodinâmico e o meio acústico.  

O software para controlo do sistema de aquisição LabView foi usado num computador portátil 

para o registo das respostas estrutural e acústica da câmara medidas por intermédio de 

acelerómetros e microfones, respetivamente, colocados de acordo com as diferentes 

configurações experimentais definidas e apresentadas no decorrer do presente capítulo. Em 

relação às especificações dos equipamentos de medição referidos, foram usados 
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acelerómetros unidirecionais de elevada sensibilidade (10 V/g), com uma gama de medição 

de ± 0.5G, da marca PCB PIEZOTRONICS (modelo 393B12). Na medição dos registos sonoros 

no interior da câmara acústica foram utilizados microfones de campo livre do tipo 46AE, de 

1/2", da marca GRAS, com uma gama dinâmica de 17 dB(A) a 138 dB e uma gama de 

frequências de 3.15 Hz a 20 kHz. A excitação exterior imposta à estrutura para medição da sua 

resposta dinâmica, quer estrutural, quer acústica, foi induzida pela aplicação de um impulso 

através de um martelo instrumentado (ICP® Impact Hammer Model 086D50) com capacidade 

de registo da força aplicada. Os equipamentos referidos podem ser visualizados na Figura 

5.13. 

  
a) b) 

  
c)  d) 

Figura 5.13 – Equipamentos usados na atividade experimental: a) microfone; b) acelerómetro; c) martelo instrumentado; d) 

sistema de aquisição. 

Posteriormente, os dados experimentais medidos são comparados com os resultados 

numéricos obtidos através do modelo numérico anteriormente apresentado. Assim, e 

conforme esquematizado na Figura 5.14, o problema pode ser estruturado numa sequência 

de etapas com vista à obtenção do objetivo final, onde uma concordância entre resultados 

experimentais e numéricos permitirá a validação experimental da metodologia de cálculo 

implementada. As diferentes etapas envolvidas serão alvo de descrição detalhada nas secções 

seguintes. 
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Figura 5.14 – Sequência de etapas para a validação do modelo vibro-acústico. 

 

5.5.2. MODELO ESTRUTURAL 

5.5.2.1. Aspetos gerais 

O processo de validação experimental da metodologia numérica adotada pressupõe a 

modelação da estrutura por intermédio de um modelo numérico tridimensional baseado no 

Método dos Elementos Finitos. Com este propósito, foi utilizado o software comercial Ansys 

para a obtenção das matrizes de rigidez e de massa, que serão processadas através de rotinas 

desenvolvidas pelo autor no software Matlab para a obtenção da resposta dinâmica do 

sistema devido a um impacto. Tendo em conta as características geométricas da estrutura 

anteriormente descrita, o modelo em elementos finitos desenvolvido é ilustrado na Figura 

5.15. A facilidade de obtenção das matrizes de rigidez e massa da estrutura através do 

software comercial Ansys justifica o seu uso neste processo. 

 
Figura 5.15 – Modelo tridimensional de elementos finitos desenvolvido no software comercial Ansys. 
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As propriedades elasto-mecânicas dos diferentes elementos constituintes foram atualizadas 

com base nos resultados provenientes de um ensaio de identificação modal (descrito na 

secção 5.5.2.2). Este procedimento permitiu uma melhor caraterização da estrutura em betão, 

permitindo obter uma concordância aceitável entre as diferentes configurações modais e 

frequências naturais avaliadas experimentalmente com aquelas obtidas através do modelo 

numérico. As propriedades inicialmente admitidas são indicadas no Quadro 5.1. 

Quadro 5.1 – Propriedades elasto-mecânicas inicialmente admitidas para os diferentes materiais constituintes da câmara 

acústica. 

Material 
Massa volúmica 

[kg/m3] 

Coef. Poisson 

[-] 

Módulo de elasticidade 

[MPa] 

Betão armado 2500 0,15 30 000 

Cortiça 100 0,00 20 

Após o processo de calibração do modelo, é efetuada uma análise transiente através do 

código numérico desenvolvido (secção 5.5.2.3), a qual terá por input a ação aplicada à 

estrutura (através do martelo instrumentado) durante o ensaio experimental, permitindo 

deste modo obter o campo de velocidades no interior da câmara acústica. A resposta 

estrutural obtida será, numa etapa posterior, introduzida como condição fronteira no modelo 

acústico de forma a compatibilizar os dois domínios de análise. 

 

5.5.2.2. Identificação modal e calibração do modelo estrutural 

Dada a falta de informação acerca das propriedades elasto-mecânicas dos materiais 

constituintes da câmara acústica e do seu comportamento estrutural, particularmente da 

camada de cortiça que existe entre o topo das paredes e a laje de cobertura da caixa, revelou-

se necessária a realização de um ensaio de identificação modal. Este trabalho experimental 

permitiu estimar as principais propriedades modais da estrutura, essenciais para a calibração 

do modelo numérico estrutural.  

Os parâmetros do modelo numérico alvo de atualização no processo de calibração foram o 

módulo de elasticidade do betão e da cortiça. Estes foram iterativamente atualizados de 

forma a minimizar as diferenças entre resultados numéricos e experimentais. A alteração mais 

relevante no processo de calibração foi introduzida no módulo de elasticidade da cortiça, o 

qual se revelou um parâmetro essencial na obtenção das frequências de ressonância e forma 

dos modos associados à laje de topo. De forma a facilitar a exposição, apenas os resultados 

numéricos alcançados após a atualização das propriedades são apresentados. É conveniente 

salientar, desde já, que a laje de topo e o seu suporte são os elementos estruturais com maior 

influência nos resultados finais. Assim, a análise modal e o ajuste do modelo apresentados de 

seguida estão mais concentrados nos modos que envolvem estes elementos estruturais., 

sendo as propriedades finais, obtidas após o processo de calibração, indicadas no Quadro 5.2. 
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Quadro 5.2 – Propriedades elasto-mecânicas obtidas após o processo de calibração para os diferentes materiais 

constituintes da câmara acústica. 

Material 
Massa volúmica 

[kg/m3] 

Coef. Poisson 

[-] 

Módulo de elasticidade 

[MPa] 

Betão armado 2500 0,20 31 500 

Cortiça 100 0,00 28,5 

De forma o obter as configurações experimentais dos modos de vibração com uma adequada 

resolução espacial, usando os treze acelerómetros disponíveis, diferentes configurações 

experimentais foram adotadas, caracterizando os movimentos da laje de topo e das paredes 

laterais, Figura 5.16a e Figura 5.16b, respetivamente. Para cada configuração experimental, 

um registo contínuo de dez minutos e com uma frequência de amostragem de 2048 Hz foi 

adquirido, ao mesmo tempo que a estrutura era excitada aleatoriamente com o martelo de 

impacto, de forma a contornar a reduzida excitação ambiental existente no local de ensaio (a 

câmara acústica encontra-se no interior de uma sala fechada, localizada numa zona isolada do 

edifício). 

  
a) b) 

Figura 5.16  – Teste de identificação modal: a) configuração experimental focada na laje de topo; b) exemplo de 

configuração experimental focada nas paredes laterais. 

As séries de aceleração adquiridas foram primeiramente processadas no domínio da 

frequência de forma a identificar as frequências de ressonância dominantes. A Figura 5.17 

mostra alguns dos espectros de resposta construídos com combinações de sinais adquiridos 

na laje de topo, com o objetivo de realçar as frequências naturais associadas aos modos mais 

relevantes: o primeiro modo de flexão, o segundo modo no alinhamento dos acelerómetros 

5-6-7-8-9 e o terceiro modo no alinhamento dos acelerómetros 2-4-7-10-12 (ver Figura 5.16). 

Os espectros de resposta obtidos pela semi-diferença dos sinais provenientes dos sensores 6-

8 ou 4-10 realçam o contributo dos modos antissimétricos. Estes espectros são avaliados 

através da relação (A-B)/2, onde A e B correspondem aos registos medidos através dos 

sensores referidos.   
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a) b) c) 

Figura 5.17– Espectros de resposta obtidos pela combinação de séries temporais de aceleração adquiridas na laje de topo: 

a) média das séries adquiridas nos pontos 4, 6, 7, 8 e 10 (frequência dominante de 85,1Hz); b) semi-diferença das séries 

adquiridas nos pontos 6 e 8 (frequências dominantes de 157,1Hz e 186,1Hz); c) semi-diferença das séries adquiridas nos 

pontos 4 e 10 (frequências dominantes de 164,1Hz e 198,1Hz). 

Após esta etapa preliminar, todas as séries temporais em acelerações adquiridas no topo da 

laje foram processadas em conjunto com um algoritmo de identificação correntemente usado, 

denominado SSI-COV (na terminologia anglo-saxónica Stochastic Subspace Identification 

algorithm based on COVariances), usando para tal rotinas desenvolvidas em MatLab pelo 

grupo de investigação Construct-ViBest [17]. As configurações modais obtidas são 

apresentadas na Figura 5.18, em conjunto com as obtidas por meio numérico.  

a)   

b)   

c)   

Figura 5.18 – Configurações modais associadas aos modos próprios da laje de cobertura: a) modo 1; b) modo 2; c) modo 3 

(esq. obtidas por intermédio da aplicação do algoritmo SSI-COV; dir. obtidas por intermédio do modelo numérico). 
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O Quadro 5.3 apresenta a correspondência entre as frequências naturais identificadas por via 

numérica e experimental. O exercício experimental evidenciou pares de frequências naturais 

para o segundo e terceiro modos obtidos por via numérica. O autor atribui o valor inferior de 

cada par a comportamentos não-lineares motivados por pequenas folgas na ligação entre a 

laje de topo e as paredes laterais, que levam ao surgimento de modos associados a níveis de 

vibração muito reduzidos (não suficientemente elevados para proporcionar contacto total 

entre a laje de topo e as paredes laterais). Esta suposição confirma-se uma vez que, se os 

valores superiores de cada par de frequências naturais forem considerados, verifica-se uma 

elevada concordância em termos de frequências naturais e formas modais entre os resultados 

obtidos por via numérica e experimental. 

Quadro 5.3 – Frequências dos modos próprios principais associados à laje de topo avaliados por via numérica e 

experimental. 

Modo próprio 1 2 3 

Experimental [Hz] 85,1 157,1 186,1 164,1 198,1 

Numérico [Hz] 85,6 185,4 193,0 

O procedimento de análise detalhado para a laje de topo foi igualmente adotado para as séries 

temporais de aceleração recolhidas no topo das quatro paredes laterais. As frequências 

naturais e configurações modais obtidas são comparadas com as correspondentes obtidas 

numericamente no Quadro 5.4 e na Figura 5.19. Uma vez mais, é possível verificar que o 

modelo numérico calibrado é adequado para reproduzir o comportamento modal avaliado 

experimentalmente.  

Quadro 5.4 – Frequências dos modos próprios principais associados às paredes laterais avaliados por via numérica e 

experimental. 

Modo próprio 1 2 3 

Experimental [Hz] 128,1 199,1 219,1 

Numérico [Hz] 128,3 197,2 254,0 

Atendendo à comparação apresentada anteriormente, o processo de calibração encontra-se 

concluído, sendo o modelo numérico, devidamente calibrado, usado nas próximas etapas de 

validação da metodologia numérica implementada. 
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a) 

  
b) 

  
c) 

Figura 5.19 – Configurações modais associadas aos modos próprios da laje de cobertura (à esquerda, vista de topo dos 

resultados experimentais e, à direita, vista em perspetiva dos modos avaliados por via numérica): a) modo 1; b) modo 2; c) 

modo 3. 

 

5.5.2.3. Resposta estrutural: comparação entre resultados numéricos e experimentais 

Dada como finalizada a calibração do modelo numérico, a presente secção compara a resposta 

estrutural obtida numericamente com a medida experimentalmente em diferentes pontos 

localizados sob a laje de cobertura. Tal como anteriormente indicado, a resposta estrutural 

avaliada resulta da aplicação de uma excitação dinâmica no centro da laje de cobertura 

através de um martelo instrumentado, sendo um exemplo do registo temporal e do conteúdo 

em frequência daquela apresentado na Figura 5.20.   
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a) b) 

Figura 5.20 – Ação aplicada pelo martelo instrumentado: a) registo temporal; b) conteúdo em frequência. 

Tendo presente a configuração estrutural da camâra acústica e a solicitação exterior aplicada, 

a laje de cobertura assume-se como o elemento estrutural com maior relevância para a 

geração de ruído re-radiado no interior desta estrutura. Desta forma, a Figura 5.21 ilustra a 

posição geométrica dos acelerómetros usados para a medição da resposta estrutural. Estes 

sensores foram colocados perpendicularmente à laje de cobertura, de forma a medir a 

componente vertical da aceleração. 

 
Figura 5.21  – Representação esquemática da localização dos acelerómetros: vistas laterais, segundo planos ortogonais. 

Para os três diferentes pontos indicados, a Figura 5.22 apresenta a comparação dos registos 

de acelerações experimentais e numéricos e respetivos conteúdos em frequência. De uma 

forma geral, verifica-se uma concordância assinalável entre os resultados alcançados pelas 

duas vias, sendo este comentário válido para o registo temporal e para o conteúdo em 

frequência da resposta. A este respeito, pode-se ainda constatar a prevalência do primeiro 

modo de vibração (f=85 Hz), associado ao movimento vertical da laje de cobertura, na 

resposta estrutural, tal como anteriormente adiantado. 
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a) 

  
b) 

  
c) 

Figura 5.22 – Resposta estrutural da laje de topo (registo temporal e conteúdo em frequência): a) acelerómetro Ac1; b) 

acelerómetro Ac2; c) acelerómetro Ac3. 

Analisando em maior detalhe o conteúdo em frequência da resposta estrutural, verifica-se 

que, para além do modo de vibração dominante, se observa uma descontinuidade na curva 

experimental, para uma frequência em torno dos 113 Hz. A existência de tal descontinuidade 

estará provavelmente relacionada com a ressonância associada aos modos próprios de 

vibração do domínio acústico, conforme se verificará na secção seguinte. Assim, e conforme 



Capítulo 5 

 

141 

avaliado experimentalmente, a formação de ondas estacionárias no meio acústico deverá 

induzir a vibração da própria estrutura, conduzindo este movimento a uma dissipação de 

energia do espaço acústico. Do ponto de vista numérico, tal interação dinâmica entre os dois 

meios distintos não é verificada pela razão de o modelo de cálculo adotado ser um modelo 

desacoplado, isto é, o meio acústico e o meio estrutural são tratados individual e 

separadamente, sendo imposta unicamente uma compatibilização de velocidades entre 

ambos, não sendo assim atendido o equilíbrio de pressões e tensões normais. Os aspetos 

realçados vêm ao encontro do evidenciado no capítulo anterior, onde se alerta para a 

existência de pequenas discrepâncias entre os resultados provenientes de um modelo 

totalmente acoplado em comparação com aqueles obtidos por intermédio de um modelo 

desacoplado, para frequências nas proximidades das frequências próprias de vibração do 

espaço acústico.  

Apesar da existência de tais discrepâncias, conclui-se que a precisão dos resultados alcançados 

por intermédio de uma metodologia desacoplada é suficiente para a maioria das aplicações 

práticas correntes. Tal constatação é corroborada com os resultados apresentados 

anteriormente, onde a resposta estrutural obtida por via experimental é reproduzida 

numericamente de uma forma assinalável, validando experimentalmente a metodologia 

desacoplada implementada. 

 

5.5.3. RESPOSTA ACÚSTICA: COMPARAÇÃO ENTRE RESULTADOS NUMÉRICOS E EXPERIMENTAIS 

De acordo com os objetivos inicialmente traçados, a última etapa delineada prende-se com a 

validação experimental do modelo numérico acústico implementado. Para tal, a resposta 

acústica do sistema, obtida por via numérica, é comparada com medições experimentais 

efetuadas em diferentes pontos no interior da câmara acústica. A posição geométrica dos 

pontos de medição (microfones M1, M2, M3 e M4) no interior daquela câmara é indicada na 

Figura 5.23. 

 
Figura 5.23 – Representação esquemática da localização dos microfones no interior da câmara acústica: vistas laterais, 

segundo planos ortogonais. 

0
.7

5
 m

M3

M4

1
.6

6
 m

1.60 m 1.50 m

0
.5

0
 m

1
.3

0
 m

0.70 m

0,65 m

1,10 m

M2

M1

M2

M1

M4

M3
0.20 m



Modelação acústica: Método das Soluções Fundamentais 

 

142 

Do ponto de vista do modelo numérico, e de acordo com as especificidades do método MFS 

implementado, é necessária a definição de um conjunto de pontos de colocação ao longo do 

contorno do problema e de um conjunto de fontes virtuais posicionadas exteriormente ao 

domínio de análise (a vermelho). Deste modo, a Figura 5.24 apresenta esquematicamente o 

conjunto de pontos considerados para as faces visíveis da estrutura (a azul). A densidade de 

pontos de colocação e o afastamento das fontes virtuais (a vermelho) foi alvo de um processo 

de otimização de forma a encontrar a combinação que melhor aproxima a solução do meio. 

Tal processo teve por base a solução analítica de um caso de referência indicado em Hornikx 

et al. [207], com as devidas adaptações em termos de geometria ao problema em estudo. 

 
Figura 5.24 – Representação esquemática dos pontos de colocação (azul) e das fontes virtuais (vermelho) usados no 

modelo numérico MFS.  

De acordo com a formulação do MFS, as condições de fronteira são prescritas nos pontos de 

colocação definidos. Assim, para os pontos localizados sobre os elementos estruturais é 

imposto o vetor de velocidades normais proveniente da análise transiente da estrutura atrás 

referida, o qual traduz a condição de compatibilidade entre o meio acústico e o meio 

estrutural. Adicionalmente, a abertura existente numa das paredes laterais da câmara exige 

um tratamento diferenciado, sendo retratada como uma fronteira absorvente. Após um 

estudo paramétrico simples, onde diferentes hipóteses para o coeficiente de absorção 

equivalente (α) foram avaliadas, foi definido um valor de 0,12 como o valor que melhor 

aproxima as respostas acústicas, numérica e experimental. O valor relativamente baixo 

admitido para este coeficiente, uma vez que se procede à modelação de uma abertura na 

estrutura que confina o espaço acústico, é justificado pelo facto de a câmara acústica estar 

confinada numa sala de laboratório interior, com poucos elementos absorventes e muitas 

superfícies refletoras. 

Em termos práticos, os resultados alcançados pelas diferentes vias, numérica e experimental, 

podem ser visualizados na Figura 5.25. Nesta figura, é apresentado o registo sonoro e 

respetivo conteúdo em frequência para os pontos de medição M1 e M2, anteriormente 

indicados na Figura 5.23. 
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a) 

  
b) 

Figura 5.25 –  Resposta acústica no interior da câmara (à esquerda, registo temporal e, à direita, conteúdo em frequência): 

a) Microfone M1; b) Microfone M2. 

Do ponto de vista global, existe uma correspondência muito boa entre os resultados 

provenientes das diferentes metodologias. De facto, o modelo numérico, a menos de 

pequenas perturbações locais, consegue atender às principais características da resposta 

acústica do sistema evidenciadas nos registos experimentais, permitindo um ganho de 

confiança na modelação numérica. Em maior detalhe, a resposta acústica da câmara é 

dominada por uma frequência de ressonância em torno dos 113 Hz. Esta corresponde a uma 

frequência própria de vibração de cavidade do sistema, sendo dada, em termos teóricos, pela 

seguinte expressão: 

𝑓𝑟𝑐 =
𝑐𝑛

2𝑑
 (5.14) 

onde 𝑐 corresponde à velocidade de propagação do som, 𝑑 à distância entre duas paredes 

opostas e n é um número inteiro (n=1, 2, 3 …). As ressonâncias de cavidade indicadas têm 

origem na criação de modos estacionários no interior do espaço acústico confinado entre duas 

paredes, a laje de cobertura e o pavimento de fundação na presente situação. De um ponto 

de vista rigoroso, a equação (5.14) só poderia ser aplicada na estimativa de frequências de 
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ressonância acústicas de espaços fechados tridimensionais retangulares entre paredes rígidas 

infinitamente longas e muito altas (ou seja, os modos próprios de vibração segundo as duas 

restantes direções ortogonais têm uma expressão muito menor). No entanto, a concordância 

entre os resultados experimentais e as frequências de ressonância estimadas por esta equação 

sugere que a estrutura pode ser encarada como rígida para fins acústicos e que a abertura não 

tem grande influência na localização de tais frequências próprias de vibração. 

O segundo modo, associado à ressonância do espaço fechado, e correspondente a uma 

frequência em torno dos 226 Hz, é igualmente verificado nas curvas de resposta numérica, 

embora com uma participação muito reduzida na resposta acústica. Para uma análise mais 

detalhada da configuração espacial dos modos associados a estas duas frequências de 

ressonância, a Figura 5.26 apresenta, sob a forma de mapas de cor, a amplitude da pressão 

sonora (avaliada numericamente) para dois planos geométricos centrais do interior da 

câmara, x=0,70 m e y=0,65 m. 

  
a) b) 

Figura 5.26 – Configurações modais associadas às frequências próprias de vibração do espaço acústico: a) f=113 Hz; b) 

f=226 Hz (unidades: Pa/Hz).  

Como se verifica, os dois modos avaliados apresentam uma configuração espacial distinta, 

sendo que a presença da abertura na câmara acústica é evidente em ambos e determinante 

para a configuração obtida. De facto, é notória uma faixa com menor conteúdo energético no 

enfiamento da abertura para o exterior da câmara. De acordo com as configurações expostas 

é expectável obter uma maior resposta acústica em posições próximas dos cantos da 

estrutura, como aliás já é percetível pelos resultados anteriormente apresentados na Figura 

5.26 e indo ao encontro do referido no capítulo anterior. Deste modo, dois pontos adicionais 

são analisados, um deles no centro geométrico da câmara e um segundo junto ao canto 

superior esquerdo da câmara (pontos de observação em correspondência com os microfones 

M4 e M3, respetivamente). Assim, a Figura 5.27 apresenta as funções de transferência, 

numéricas e experimentais, para as quatro diferentes posições indicadas na Figura 5.23. Estas 

funções correspondem ao rácio entre pressão sonora avaliada e a ação aplicada.  
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a) b) 

  
c) d) 

Figura 5.27  – Funções de transferência acústica: a) Microfone M1; b) Microfone M2; c) Microfone M3; d) Microfone M4. 

Em algumas das curvas experimentais apresentadas anteriormente é possível assinalar certas 

perturbações, sendo estas essencialmente observadas nos pontos de medição mais próximos 

das paredes laterais. O facto de tais perturbações não serem observadas nos pontos de 

medição centrais sugere que estas são devidas às irregularidades existentes na superfície dos 

elementos de betão e na ligação entre as diferentes paredes laterais e a laje de topo. Estas 

irregularidades não foram introduzidas no modelo numérico, pelo que poderá haver alguma 

discrepância entre as duas abordagens.   

Indo ao encontro de alguns comentários anteriormente proferidos, é nas proximidades às 

paredes laterais da estrutura que se verifica um maior conteúdo energético da resposta. Este 

facto deve-se, essencialmente, a uma maior participação dos modos acústicos dominantes. 

Assim, quando analisado o ponto geométrico central da câmara, a participação da primeira 

frequência própria de vibração de cavidade (113 Hz) é drasticamente reduzida. O elevado 

valor obtido para a segunda frequência de cavidade (226 Hz) está relacionada com o baixo 

conteúdo em frequência da excitação aplicada (ver Figura 5.20) e com a menor importância 

dos modos próprios do espaço acústico de ordem superior. De facto, para frequências 

superiores a 200 Hz o conteúdo energético da excitação aplicada é muito reduzido e, sendo a 
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função de transferência um rácio entre a pressão sonora e a ação aplicada, um valor reduzido 

da excitação dá origem a uma elevada amplitude da função de transferência.  

 

5.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente capítulo, à semelhança do anterior, é inteiramente dedicado à modelação 

numérica acústica. Neste contexto, o Método das Soluções Fundamentais (MFS) foi 

formalmente apresentado, com o natural realce das potencialidades reconhecidas a este tipo 

de metodologia numérica. 

Dadas as particularidades do MFS, dois exemplos foram apresentados com diferentes 

objetivos e grau de desenvolvimento. O primeiro, referido como exemplo de aplicação, 

permitiu averiguar a influência dos diferentes parâmetros intervenientes no método, como o 

caso da disposição dos pontos de colocação e do afastamento das fontes virtuais, definindo, 

para tal, um critério de validação adequado. Ainda neste primeiro caso, foi possível 

exemplificar e interpretar o funcionamento de diferentes tipos de fronteira incorporados no 

modelo. O segundo exemplo, referido como de verificação, consistiu na aplicação do MFS a 

um caso de maior complexidade, anteriormente abordado na validação da metodologia 

desacoplada. Deste modo, a comparação de respostas numéricas permitiu uma validação 

cruzada entre os dois métodos propostos (MFS e FEM).   

Adicionalmente, a metodologia proposta foi alvo de uma validação experimental, a qual 

consistiu na excitação de uma câmara acústica de reduzidas dimensões através da aplicação 

de uma excitação exterior com recurso a um martelo instrumentado. Simultaneamente, as 

respostas estruturais e acústicas do sistema foram monitorizadas através de um conjunto de 

acelerómetros e microfones devidamente localizados. O caso de estudo foi posteriormente 

modelado e os dados experimentais comparados com os resultados numéricos, mostrando 

que a metodologia proposta é eficiente e precisa para a previsão de ruído re-radiado no 

interior de espaços fechados. Foi ainda possível verificar, experimentalmente, que a assunção 

de uma metodologia desacoplada é uma simplificação razoável para os propósitos correntes, 

sendo que, do ponto de vista acústico, a resposta experimental foi devidamente aproximada 

pelo modelo numérico, como era condição inicial.  

A partir do conjunto de resultados expostos ao longo do presente capítulo, resultou a 

publicação de um artigo científico em revista internacional:  

 Colaço, A., P. Alves Costa, P. Amado-Mendes, F. Magalhães, and L. Godinho, (2018), 

Experimental validation of a FEM-MFS hybrid numerical approach for vibro-acoustic 

prediction. Applied Acoustics. 141: p. 79-92. 
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6 

ESTUDO NUMÉRICO INTEGRADO: DESDE A FONTE AO 

RECETOR 

 

 

6.1. DESCRIÇÃO GERAL  

O presente capítulo pretende constituir um campo de aplicação dos diferentes modelos 

numéricos anteriormente apresentados, que, no seu conjunto, permitem tratar a 

problemática associada às vibrações e ruído re-radiado na sua globalidade, isto é, desde a 

fonte de geração de vibrações ao recetor. Para tal, é definido um caso de estudo, 

correspondente a uma linha ferroviária que se desenvolve em trincheira numa zona 

urbanizada, com edifícios localizados nas suas imediações. A situação descrita, apesar de 

pouco aprofundada na bibliografia da especialidade, corresponde a um caso prático que pode, 

com relativa facilidade, ser encontrado em zonas urbanas servidas por um sistema de 

transporte ferroviário, como o caso da linha ferroviária que atravessa a cidade de Espinho e 

cuja ilustração exemplificativa é dada pela Figura 6.1. 

 
Figura 6.1 – Exemplo de via-férrea em trincheira, inserida em ambiente urbano, localizada na cidade de Espinho. 



Estudo numérico integrado: desde a fonte ao receptor 

 

148 

Sendo o caso ilustrado na imagem anterior apresentado apenas a título de exemplo de 

aplicação, a Figura 6.2 apresenta aqui uma perspetiva esquemática geral da configuração e da 

geometria do caso de estudo teórico analisado no presente capítulo. No que diz respeito à 

contenção, esta é materializada através de uma estrutura de suporte flexível em betão 

armado com um apoio estrutural no topo, correntemente designada por estrutura de suporte 

monoapoiada. 

 
Figura 6.2 – Esquema com a geometria do caso de estudo adotado com a via em trincheira do lado direito (dimensões em 

m). 

Apesar de a solução de via em trincheira ser uma opção relativamente normal do ponto de 

vista de engenharia, o caso de estudo apresentado não corresponde a uma situação real em 

concreto e, como tal, as propriedades geomecânicas ilustram um caso hipotético. Assim, o 

Quadro 6.1 apresenta os valores adotados para as diferentes propriedades caracterizadoras 

do exemplo em estudo. Em particular, as propriedades do solo são compatíveis com uma 

evolução linear em profundidade da velocidade de propagação das ondas de corte (ondas S) 

desde 200 m/s, à superfície do maciço, até 300 m/s, a uma profundidade de 13.5 metros. Em 

relação ao edifício, as propriedades mecânicas são as mesmas anteriormente apresentadas 

na Figura 4.12.  
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Quadro 6.1 – Propriedades geomecânicas do sistema via-maciço. 

Elemento 
Módulo de 

elasticidade [GPa] 

Coef. de 

Poisson [-] 

Densidade 

[kg/m3] 
Amortecimento [-] 

Solo - 0,35 1950 0,04 

Parede de contenção 30 0,15 2500 0,03 

Laje de betão 30 0,15 2500 0,03 

Um elemento fundamental em todo este estudo diz respeito à solução estrutural adotada 

para a via férrea. Neste caso particular, foi considerada uma solução de via em laje contínua, 

constituída por dois carris do tipo UIC60 que se apoiam numa laje de betão armado, existindo 

ainda a possibilidade de uma camada resiliente sob a laje, conforme se discutirá mais adiante. 

A Figura 6.3 representa esquematicamente a solução adotada, com a indicação da geometria 

e dos diferentes elementos constituintes. 

 
Figura 6.3 – Representação esquemática da via em laje flutuante.  

Relativamente às propriedades mecânicas da laje, foi considerada uma rigidez de flexão 

longitudinal de 1,73x108 N.m2 e uma massa por unidade de comprimento de 2750 kg/m. Como 

indicado na  Figura 6.3, os  carris estão continuamente apoiados na  laje por intermédio de 

palmilhas com uma rigidez de 2,5x108 N/m2 e um coeficiente de amortecimento de        6x104 

Ns/m2 (valores por unidade de comprimento na direção longitudinal).  

No que ao material circulante diz respeito, foi considerado o comboio Alfa-Pendular, com uma 

velocidade de circulação de 40 m/s (cerca de 140 km/h). Este comboio é capaz de atingir 

velocidades de 220 km/h, sendo esta a velocidade máxima do sistema ferroviário português, 

e é composto por um total de 6 veículos, estando a sua geometria representada na Figura 6.4. 
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Figura 6.4 – Geometria do comboio Alfa-Pendular ([64]). 

Para o modelo estrutural do veículo foi adotado um modelo simplificado, onde apenas o 

contributo das massas não-suspensas é considerado. Esta simplificação vai ao encontro dos 

resultados alcançados em Colaço et al. [36], onde se discute a razoabilidade de tal 

simplificação. As propriedades mecânicas necessárias para a definição do referido modelo são 

apresentadas no Quadro 6.2.  

Quadro 6.2 – Propriedades mecânicas do comboio Alfa-Pendular. 

Veículo 1 2 3 4 5 6 

Eixo 

1 
Massa [kg] 1538 1538 1538 1538 1538 1538 

Carga [kN] 129,8 131,4 128,8 132,6 133,2 130,2 

2 
Massa [kg] 1884 1884 1538 1538 1884 1884 

Carga [kN] 133,2 134,8 128,8 132,6 136,6 133,6 

3 
Massa [kg] 1884 1884 1538 1538 1884 1884 

Carga [kN] 132,6 134,8 128,8 132,6 136,6 134,2 

4 
Massa [kg] 1538 1538 1538 1538 1538 1538 

Carga [kN] 129,2 131,4 128,8 132,6 133,2 130,8 

Para uma completa descrição do caso de estudo, é ainda necessário abordar o tópico 

referente à interação dinâmica veículo-via. No presente contexto, é admitido como origem do 

mecanismo de interação a presença de irregularidades geométricas ao longo da via férrea. 

Para tal, é considerada a função de densidade espectral proposta pela entidade ferroviária 

norte-americana (FRA [13]), para a geração sintética do perfil de irregularidades, de acordo 

com a expressão seguinte: 

S(k1) =
10−7Ak3

2(k1
2 + k2

2)

k1
4(k1

2 + k3
2)

 (6.1) 

onde k2 e k3 são constantes e assumem os valores de 0,1464 rad/m e 0,8168 rad/m, 

respetivamente. O parâmetro A é função da qualidade geométrica da via, propondo a referida 

entidade seis classes, conforme indicado no Quadro 6.3. Neste caso específico, é considerado 

um valor de A igual a 208,841 m3/rad, correspondente a uma classe intermédia - Classe 3.  
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Quadro 6.3 – Valores parâmetro A propostos pela FRA ([15]). 

Classe 1 2 3 4 5 6 

A [m3/rad] 660,079 376,079 208,841 116,856 65,929 37,505 

Ainda neste âmbito, para o perfil de irregularidades gerado e exposto na Figura 6.5, foi 

admitido um intervalo de comprimentos de onda a variar desde 0,16 m até 10 m. Uma vez 

admitida uma velocidade de circulação de 40 m/s, o perfil de irregularidades adotado permite 

excitar o veículo num intervalo de frequências entre 4 Hz e 250 Hz. Face ao correntemente 

referido na bibliografia e exposto em capítulos anteriores, este intervalo de frequências é 

particularmente interessante para o estudo de vibrações e de ruído re-radiado no interior de 

edifícios, indo ao encontro do objetivo do presente capítulo. 

 
Figura 6.5 – Perfil de irregularidades da via-férrea adotado no caso de estudo. 

 

6.2. MODELAÇÃO NUMÉRICA 

A modelação numérica do sistema tridimensional composto pela via, maciço e edifício é 

efetuada com recurso ao conceito 2.5D, sendo definido um modelo baseado no acoplamento 

entre FEM e PML, o qual foi já exposto num dos capítulos precedentes. Em particular, o 

acoplamento do recetor (edifício) ao terreno é garantido diretamente no sistema de equações 

global do FEM, razão pela qual não é considerada qualquer referência à adoção de um 

procedimento específico que permita a incorporação da interação solo-estrutura através de 

técnicas de sub-estruturação. Uma breve referência deve ser feita ao facto de ser considerado 

um edifício de desenvolvimento infinito ao longo de uma direção. Não sendo um caso corrente 

a existência de estruturas desta natureza, para a finalidade do presente capítulo, onde o 

objetivo último passa pela discussão da eficácia da inserção de uma medida de mitigação na 

redução de vibrações e de ruído estrutural, esta questão não acarreta relevância de maior. 

Intrínseco ao FEM 2.5D é a necessidade da discretização da secção transversal do problema 

através da consideração de uma malha de elementos finitos. Como tal, foi elaborada a malha 

representada na Figura 6.6, traduzindo um equilíbrio entre dois requisitos fundamentais: 

acuidade do modelo e economia computacional. Se, do ponto de vista computacional, é de 

todo o interesse a adoção do menor número de graus de liberdade possível, limitando o 
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domínio discretizado e adotando elementos finitos com a maior dimensão possível, existe a 

necessidade de garantir uma malha suficientemente refinada compatível com as exigências 

de acuidade do modelo. Assim, em relação à dimensão máxima dos elementos finitos, uma 

regra prática atualmente consolidada, aponta para a adoção de valores na ordem de 1/6 do 

menor comprimento de onda que se pretende simular [78]. 

A dicotomia esforço computacional/acuidade do modelo estende-se igualmente à definição 

do domínio de análise, uma vez que, neste tipo de problemas, o maciço geotécnico apresenta 

uma dimensão suposta infinita, ao contrário do que acontece, por exemplo, nas estruturas, 

onde as propriedades geométricas definem fronteiras físicas. Assim, é imprescindível a 

imposição de fronteiras artificiais ao problema, de forma a limitar as dimensões da secção 

transversal, sem que, no entanto, estas interfiram com o desenvolvimento das ondas de maior 

comprimento de onda, associadas à menor frequência de excitação considerada. Neste caso, 

em particular, o uso de PML’s como fronteira absorvente permite um tratamento destas, 

evitando reflexões espúrias, conforme abordado em capítulos anteriores. Deste modo, e 

através de um esquema adaptativo, esta metodologia permite analisar com acuidade a 

propagação de ondas não evanescentes de grande comprimento de onda [201]. 

 
Figura 6.6 – Malha de elementos finitos 2.5D adotada para o caso em estudo, com realce dos elementos PML (nas 

extremidades do maciço a modelar). 

Ainda no âmbito da discretização da secção transversal, e tendo por base a configuração 

geométrica, é tirado partido das condições de simetria do problema, permitindo a modelação 

PML'sPML's

P
M

L
's

P
M

L
's

PML'sPML's



Capítulo 6 

 

153 

de apenas metade da sua secção transversal. Este aspeto permite uma redução drástica do 

esforço computacional requerido. 

No que diz respeito à modelação numérica dos espaços acústicos no interior do edifício, o 

Método das Soluções Fundamentais é a ferramenta de análise adotada. Em face das 

características geométricas do problema, são consideradas as funções de Green definidas para 

o caso 2.5D. Em termos de modelação da secção transversal do problema, as considerações 

apresentadas no capítulo precedente, concretamente na secção 5.4, mantêm-se válidas.  

 

6.3. ESTUDOS PRELIMINARES: IMPULSO APLICADO NO PLANO DE SIMETRIA (2D) 

Dada a complexidade do caso de estudo apresentado, é conveniente, nesta fase inicial, 

proceder à realização de estudos preliminares que permitam simplificar a interpretação dos 

resultados em análises com um maior nível de complexidade, nomeadamente a simulação da 

passagem de tráfego ferroviário ao longo da via em trincheira. Assim, nesta secção, é 

apresentado um estudo em estado plano de deformação (bidimensional), em que são 

analisadas as respostas da estrutura e do maciço de fundação face à aplicação de um impulso 

no plano de simetria do problema, sem a presença da via-férrea. Refira-se que a adoção de 

uma análise bidimensional permite a redução considerável dos tempos computacionais, 

sendo este fator fundamental para atingir os objetivos propostos. 

Como fonte de excitação foi considerado um impulso de Ricker, definido através da seguinte 

expressão matemática: 

𝑝(𝑡) = [2 (
𝜋(𝑡 − 𝑡𝑠)

𝑇𝑅
)

2

− 1] exp [−(
𝜋(𝑡 − 𝑡𝑠)

𝑇𝑅
)

2

] (6.2) 

sendo as variáveis 𝑡𝑠 e 𝑇𝑅 parâmetros característicos do impulso, tendo sido considerados, no 

presente caso, de valor igual a 0.1 s e 0.01 s, respetivamente. Estes parâmetros característicos 

foram definidos de forma a gerar um impulso com um conteúdo em frequência que se adeque 

à gama de interesse para o tipo de problemas abordado, tal como representado na Figura 6.7. 
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a) b) 

Figura 6.7 – Impulso de Ricker adotado: a) registo temporal; b) conteúdo em frequência.  

 

6.3.1 RESPOSTA DINÂMICA À SUPERFÍCIE DO MACIÇO  

A aplicação de um impulso dinâmico fornece energia ao sistema, que se propaga na forma de 

ondas elásticas através do maciço de fundação, atingindo a superfície deste e os edifícios 

circundantes. Desta forma, a resposta dinâmica em três pontos diferentes, localizados na 

trincheira e à superfície do maciço, é apresentada na Figura 6.8. A localização dos recetores é 

ilustrada na Figura 6.2. 

  

a) b) 

Figura 6.8 – Resposta do maciço geotécnico face à aplicação de um impulso dinâmico no plano de simetria do problema: a) 

pontos de observação G1 e G2; b) ponto de observação G3. 

Como seria expectável, e comparando a resposta para os diferentes pontos indicados, verifica-

se uma significativa atenuação do nível de vibração com o afastamento à fonte de excitação. 

Associado a este aumento de distância, é notório um carácter ondulatório nos instantes após 

aplicação do impulso, sendo este estado transitório associado à ocorrência de sucessivas 

reflexões das ondas devido à presença de meios com propriedades mecânicas de elevado 
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contraste. Outro aspeto a que se poderá atender nesta análise é a verificação do correto 

funcionamento da camada de PML’s. Conforme comprovado pelo registo temporal presente 

na Figura 6.8b, referente ao Ponto G3, localizado nas proximidades da fronteira artificial do 

problema, não se vislumbra a ocorrência de qualquer reflexão espúria. Este resultado 

confirma o bom desempenho do modelo numérico, no que se refere ao tratamento das 

fronteiras com a metodologia PML. 

 

6.3.2 RESPOSTA ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO 

À semelhança dos resultados anteriores, a Figura 6.9 apresenta a resposta estrutural em 

pontos localizados sobre as diferentes lajes do edifício, previamente assinalados na Figura 6.2 

(Pontos S1 a S6). De forma a facilitar a interpretação dos resultados, em cada um dos gráficos 

são representadas duas curvas diferentes, correspondentes a recetores localizados no mesmo 

piso do edifício.  

Uma característica comum aos três gráficos apresentados na Figura 6.9 está relacionada com 

a diferença de fase das respostas para cada grupo de pontos. Este comportamento era 

expectável, tendo em conta os modos de vibração típicos deste tipo de estrutura, onde a 

existência de continuidade da laje provoca uma rotação da mesma em torno da parede central 

e, como tal, movimentos oscilatórios de sinal contrário no centro dos vãos simétricos. Em 

relação ao nível de deslocamentos observados nos diferentes pontos do edifício, verifica-se 

uma elevada uniformidade, não obstante uma pequena redução ao nível da cobertura.  

Em maior detalhe, observe-se os instantes finais dos registos de vibrações para os diferentes 

pontos de análise, onde são notórias perturbações na resposta estrutural. De facto, a partir 

de um certo instante, verificam-se pequenos incrementos da resposta estrutural, quando o 

expectável seria uma tendência contínua no sentido de alcançar o estado de equilíbrio. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 6.9 –Resposta estrutural em diferentes pontos localizados a meio-vão das lajes que constituem o edifício: a) 1º piso; 

b) 2º piso; c) 3º piso. 

Para aprofundar a interpretação destes resultados, e recorrendo ao programa comercial 

Robot, foram avaliados os primeiros modos de vibração com interferência no deslocamento 

vertical das lajes. Conforme exposto na Figura 6.10, os modos 4 e 5, associados a frequências 

de excitação de 32.34 Hz e 39.70 Hz, respetivamente, estão de acordo com a premissa 
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elaborada. Salienta-se que estes modos foram encontrados considerando um deslocamento 

nulo no contacto entre a fundação e o solo, ou seja, foi assumida uma ligação rígida entre a 

estrutura e o solo, negligenciando assim o efeito de interação solo-estrutura. Se for 

considerada a natural flexibilidade dinâmica do maciço, uma vez que o solo não é 

infinitamente rígido, as frequências de excitação serão ligeiramente reduzidas. No entanto, 

para a análise genérica pretendida, este efeito é pouco relevante. 

  

a) b) 

Figura 6.10 –  Modos de vibração: a) 4ºModo: f=32.34 Hz; b) 5º Modo: f=39.70 Hz. 

Tendo por base as configurações modais representadas na Figura 6.10, uma explicação 

plausível para o fenómeno observado é a interferência dos dois modos de vibração na 

resposta estrutural, funcionando como uma espécie de efeito construtivo e destrutivo 

associado às duas frequências de ressonância expostas. Esta hipótese é corroborada pelo 

facto de o 5º modo de vibração apresentar uma menor influência no movimento da laje do 

piso intermédio, facto bem patente nas curvas correspondentes aos pontos S2 e S5, onde as 

perturbações anteriormente indicadas são bem menos notórias. Salienta-se que os resultados 

obtidos são, em grande medida, condicionados pelas características do exemplo, pelo que 

extrapolar as conclusões diretamente para situações análogas pode não ser adequado.  

 

6.3.3 RESPOSTA ACÚSTICA 

Finalizando a análise da resposta do sistema face à aplicação de um impulso dinâmico, são 

apresentados, na Figura 6.11, os registos temporais de evolução da pressão sonora nos pontos 

centrais dos espaços acústicos 1 a 6, ilustrados na Figura 6.2. 
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a) b) 

  
c) d) 

  
e) f) 

Figura 6.11 – Registo temporal da resposta acústica no ponto central dos diferentes compartimentos do edifício: a) Espaço 

1; b) Espaço 2; c) Espaço 3; d) Espaço 4; e) Espaço 5; f) Espaço 6. 

Nos registos apresentados é notória a redução do nível máximo das pressões com o 

afastamento do ponto de controlo à fonte de excitação. Este efeito é claramente visível no 

piso térreo do edifício, onde a resposta do ponto central do compartimento mais à direita 

apresenta picos de valor duplo do seu homólogo. Este efeito é, contudo, dissipado quando se 
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faz a mesma comparação em pisos superiores, onde o próprio edifício filtra/atenua as gamas 

de frequência mais elevadas que originam esta disparidade de resposta, conforme indicado 

nos espectros apresentados na Figura 6.12. 

  

a) b) 

Figura 6.12 – Conteúdo em frequência da resposta acústica dos pontos localizados no centro de diferentes compartimentos 

acústicos: a) compartimentos 1 e 2; b) compartimentos 5 e 6.  

Restringindo agora a análise a um único compartimento, identificado pelo número 3, na Figura 

6.2, são apresentados, na Figura 6.14, os registos temporais do campo acústico gerado para 

quatro pontos adicionais, cuja localização é representada na Figura 6.13. 

 
Figura 6.13 – Localização esquemática dos pontos de análise no interior do espaço acústico 3 (dimensões em m).  

O objetivo desta análise diz respeito à avaliação da possibilidade de existência de modos 

acústicos adicionais que não tenham expressão no ponto central dos diferentes 
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compartimentos e, como tal, não tenham contributo nos registos temporais ilustrados na 

Figura 6.11. 

  

a) b) 

  
c) d) 

Figura 6.14 –  Resposta acústica em diferentes pontos localizados no interior do compartimento 3: a) A1; b) A2; c) A4; d) A5.  

De acordo com os registos apresentados, é notória uma amplificação dos níveis de pressão 

sonora em relação aos obtidos para o ponto central do espaço 3 e representado 

anteriormente na Figura 6.11c. Como já referido, esta questão está relacionada com a posição 

geométrica do recetor selecionado, levando a que alguns modos acústicos possam sofrer um 

efeito de cancelamento e, portanto, não ter contributo para a resposta dinâmica. Esta 

explicação pode ser claramente visualizada na Figura 6.15, onde se apresenta a comparação 

dos conteúdos em frequência para os pontos anteriores, em comparação com o ponto central. 

Na mesma figura, são indicados a ponteado os modos acústicos associados ao espaço em 

análise. 
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Figura 6.15 – Conteúdo em frequência da resposta acústica de diferentes pontos no interior do compartimento 3 (a 

ponteado indicam-se os modos acústicos do espaço).  

Conforme referido, a resposta dinâmica de pontos afastados do centro do compartimento 

resulta da participação de um maior número de modos ou, no limite, de um maior contributo 

dos modos onde a excitação apresenta uma maior resposta em frequência. Esta constatação 

tem especial importância na avaliação de níveis máximos de pressão sonora, onde os aspetos 

realçados devem ser levados em consideração. 

 

6.4. SIMULAÇÃO DA PASSAGEM DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO  

Após os estudos introdutórios apresentados, em que foi possível analisar em pormenor 

diferentes aspetos relacionados com o comportamento dinâmico do sistema, as secções 

seguintes apresentam um estudo integrado, referente à simulação da passagem de tráfego 

ferroviário. Com este intuito, os diferentes aspetos técnicos relacionados com a via férrea e 

com o material circulante expostos inicialmente são agora considerados.  

6.4.1 VIBRAÇÕES INDUZIDAS NO SISTEMA EDIFÍCIO-MACIÇO 

A Figura 6.16 ilustra o registo temporal e o conteúdo em frequência da componente vertical 

das velocidades de vibração para os pontos G1 e G2, localizados na laje de fundação e à 

superfície do maciço, conforme representados na Figura 6.2, devido à passagem do comboio 

para o cenário não isolado (sem qualquer manta resiliente sob a via).   
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a) b) 

Figura 6.16 – Velocidade vertical nos pontos G1 e G2 para um cenário não isolado (x=0 m): a) registo temporal; b) conteúdo 

em frequência (dB-ref. - 10-8 m/s). 

Conforme pode ser observado, existe uma acentuada atenuação do ponto G1 para o ponto 

G2, com maior ênfase para as gamas de frequências até 10 Hz e acima de 100 Hz. As diferenças 

encontradas para as baixas frequências estão sobretudo relacionadas com o facto de a 

excitação quasi-estática perder relevância em pontos de receção afastados da via-férrea, 

enquanto a atenuação verificada nas altas frequências se deve sobretudo à rigidez provida 

pelo sistema composto pela laje de fundação e pela parede de contenção. 

Outro aspeto relevante nesta análise diz respeito aos elevados valores de velocidades de 

vibração nos pontos em análise. Este facto está em certa medida associado ao perfil de 

irregularidades considerado, o qual é bastante penalizador para a via, conforme apresentado. 

Assim, adotando uma via da classe 6 (ver Quadro 6.3), a Figura 6.17 apresenta a comparação 

entre os dois tipos de perfis nos pontos abordados anteriormente, G1 e G2.  

Analisando em detalhe os resultados apresentados é possível constatar a significativa 

influência do perfil de irregularidades na resposta. Esta influência é, como expectável, mais 

notada no ponto à superfície do maciço, onde o mecanismo de excitação dinâmico tem uma 

maior influência. Esta constatação é particularmente visível na análise no domínio da 

frequência, onde uma redução de aproximadamente 15 dB é registada, ao longo de uma 

extensa gama de frequências, meramente pela consideração de um perfil de irregularidades 

menos agressivo. 
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a) 

  

b) 

Figura 6.17 – Registo temporal e conteúdo em frequência (dB-ref. - 10-8 m/s) da velocidade vertical para diferentes cenários 

de perfil de irregularidades: a) Ponto G1; b) Ponto G2. 

Voltando à análise da resposta do sistema, e considerando o perfil de irregularidades 

inicialmente proposto, a Figura 6.18 apresenta a resposta da estrutura nos pontos S1 a S3 (ver 

Figura 6.2). 
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a) 

  

b) 

  

c) 

Figura 6.18 – Registo temporal e conteúdo em frequência (dB-ref. - 10-8 m/s) da velocidade vertical em pontos localizados 

sobre a estrutura: a) Ponto S1; b) Ponto S2; c) Ponto S3. 

A observação destes resultados permite a retirada de duas ilações principais: no domínio do 

tempo, existe uma pequena redução dos valores de pico das velocidades da passagem do solo 
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para o edifício, redução que se acentua para os pontos localizados em pisos superiores. 

Quando analisados os registos no domínio da frequência, é notória uma filtragem/atenuação 

provocada pelo edifício nas altas frequências, que é acompanhado pela amplificação da 

resposta em torno das frequências naturais da estrutura que implicam movimento vertical das 

lajes. A Figura 6.19 sistematiza a informação anterior, facilitando a perceção do comentário 

proferido.  

 
Figura 6.19 – Representação em bandas de um terço de oitava da velocidade vertical verificada em diferentes pontos 

localizados sobre a estrutura e à superfície do maciço (dB-ref. - 10-8 m/s). 

Voltando à análise da resposta estrutural, verifica-se que a gama de frequências com 

conteúdo energético significativo (superior a 30 dB) se encontra confinada, grosso modo, ao 

intervalo [3-100] Hz, sendo notória uma clara predominância da resposta numa gama mais 

restrita, contida no intervalo [10-70] Hz [208]. Dentro deste intervalo, é curioso notar a 

existência de um comportamento característico e semelhante na totalidade dos pontos 

estruturais e associado às duas bandas contidas no intervalo [14-22] Hz. Neste intervalo de 

frequências ocorre um fenómeno de ressonância, com uma amplificação significativa da 

resposta estrutural, seguido de uma atenuação da resposta do sistema. Estas duas ocorrências 

não são verificadas na curva correspondente ao ponto G2, permitindo atribuir a sua existência 

à resposta dinâmica do edifício.  

 

6.4.2 RESPOSTA ACÚSTICA NO INTERIOR DO EDIFÍCIO 

Após a análise da resposta do sistema edifício-maciço, sob a forma de vibrações mecânicas, e 

partindo dos registos de velocidades estruturais ao longo do contorno dos diferentes espaços 

acústicos, é agora apresentada a resposta acústica no interior do edifício. Assim, a Figura 6.20 

apresenta os registos temporais em termos de pressão sonora e o conteúdo em frequência 

em termos de níveis de pressão sonora dos campos acústicos nos pontos A1 a A5, localizados 

no interior do espaço acústico 3 (ver Figura 6.2). 



Estudo numérico integrado: desde a fonte ao receptor 

 

166 

  

a) 

  

b) 

  

c) 

Figura 6.20 – Registo temporal e conteúdo em frequência (dB - ref. 20μPa) da pressão acústica em pontos localizados no 

interior do espaço 3: a) Ponto A1; b) Ponto A2; c) Ponto A3; d) Ponto A4; e) Ponto A5. (continua) 
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d) 

  

e) 

Figura 6.20 (continuação) – Registo temporal e conteúdo em frequência (dB - ref. 20μPa) da pressão acústica em pontos 

localizados no interior do espaço 3: a) Ponto A1; b) Ponto A2; c) Ponto A3; d) Ponto A4; e) Ponto A5. 

Como expectável, os registos temporais que traduzem a variação da pressão acústica no 

interior do edifício estão compreendidos no intervalo temporal de vibração mecânica, 

induzida pela passagem do veículo ferroviário. É curioso notar, ainda, que de uma forma não 

tão evidente como nos registos do ponto G1 anteriormente apresentados, uma 

correspondência dos picos de resposta acústica com o número de grupos de bogies do 

comboio Alfa-Pendular. Ao nível dos valores máximos de pressão sonora, existe uma 

uniformidade para a generalidade dos pontos observados, sendo certo que o ponto central 

apresenta valores mais reduzidos (a menos do ponto A1, que se revela igualmente reduzido), 

em correspondência com o comportamento verificado no estudo preliminar apresentado 

numa das secções anteriores. 

Em relação ao conteúdo em frequência dos registos abordados em termos de níveis de 

pressão sonora, nota-se um comportamento comum nos diferentes pontos, sendo de 

destacar que o conteúdo mais significativo se situa na gama dos 10 Hz até aos 100 Hz. 
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Comparativamente com os registos estruturais, verifica-se que, nas baixas frequências, o ruído 

re-radiado não apresenta uma prevalência tão forte, indo ao encontro do indicado na 

bibliografia da especialidade [23, 90, 113]. 

Mediante indicações de medição de ruído de baixa frequência anteriormente apresentadas 

no capítulo reservado à revisão bibliográfica [184, 188], é suposto que pontos de medição 

localizados junto aos cantos do espaço acústico apresentem valores máximos de ruído re-

radiado, em virtude da participação de um maior número de modos acústicos. Como tal, 

considere-se um conjunto de pontos adicionais, conforme indicado na Figura 6.21, em que os 

pontos indicados distam 0,1 m dos correspondentes elementos estruturais. 

 
Figura 6.21 – Localização esquemática dos nós de canto considerados para o espaço acústico 3. 

Assim sendo, a Figura 6.22 apresenta o conteúdo em frequência da resposta obtida para este 

novo conjunto de pontos, considerando, como caso comparativo, a resposta obtida para o 

ponto central do espaço acústico 3, anteriormente avaliada. 

 
Figura 6.22 – Comparação do nível de pressão sonora entre os pontos localizados junto aos cantos do espaço acústico 3 e o 

correspondente ponto central desse espaço (dB - ref. 20μPa). 
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A Figura 6.22 permite constatar a existência de uma diferença significativa entre os níveis de 

pressão sonora observados para o ponto central e este novo conjunto de pontos. Esta 

diferença é verificada ao longo de todo o espectro de frequências, sendo particularmente 

elevada nas altas frequências, onde se observam diferenças que podem alcançar cerca de        

20 dB. Tais discrepâncias no conteúdo em frequência refletem-se de uma forma efetiva no 

nível de pressão sonora avaliado, conforme se pode comprovar através de uma comparação 

entre os registos temporais apresentados na Figura 6.23 e os registos anteriormente 

apresentados. As conclusões aqui alcançadas vão ao encontro das indicações presentes na 

bibliografia, permitindo verificar o padrão da resposta acústica para o exemplo tratado.  

  

a) b) 

  

c) d) 

Figura 6.23 – Registo temporal da pressão sonora para diferentes pontos de análise: a) Ponto C1; b) Ponto C2; c) Ponto C3; 

d) Ponto C4. 
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6.5. MEDIDA DE MITIGAÇÃO: INSERÇÃO DE MANTA RESILIENTE NO SISTEMA  

6.5.1 DESCRIÇÃO GERAL  

Dado constituir objetivo desta investigação a avaliação de medidas de mitigação eficazes no 

controlo dos fenómenos de propagação de vibrações e ruído estrutural no interior dos 

edifícios, a presente secção centra a sua análise na avaliação do impacto da inserção de uma 

camada resiliente sob a laje de betão armado constituinte da via-férrea, medida que se afigura 

como viável do ponto de vista prático. A expectativa na sua implementação é permitir um 

controlo dos fenómenos de vibração excessiva junto da fonte do problema, evitando o recurso 

a soluções adicionais no caminho de propagação das vibrações e/ou nas próprias estruturas 

contíguas à linha-férrea e que se pretendem proteger.  

A hipótese referida passa pela modificação da elasticidade da via-férrea, dando origem a uma 

nova frequência natural no sistema, sendo expectável a redução da energia transmitida pela 

via ao maciço envolvente em gamas de frequências consideravelmente superiores à nova 

frequência de ressonância. Para tal, três diferentes soluções desta camada adicional são 

consideradas em conformidade com os valores indicados no Quadro 6.4. O parâmetro de 

rigidez do elemento resiliente é um fator-chave, permitindo ajustar o intervalo de frequências 

para o qual a manta apresenta um comportamento eficaz na redução da energia transmitida 

para o maciço envolvente. 

Quadro 6.4 – Propriedades mecânicas adotadas para a manta resiliente. 

Caso 

Rigidez por metro de desenvolvimento 

longitudinal – k 

[N/m2] 

Amortecimento viscoso por metro 

de desenvolvimento longitudinal – 

c 

[Ns/m2] 

Manta Flexível 0,04x109 5,5x104 

Manta Intermédia 0,08x109 5,5x104 

Manta rígida 0,16x109 5,5x104 

Sem manta ∞ 0 

O intervalo de frequências referido está relacionado com a frequência ressonante que resulta 

da inserção do elemento resiliente. Esta pode ser avaliada de uma forma simplificada, 

considerando uma analogia entre a via e um sistema simples de massa-mola com um grau de 

liberdade. Em tal idealização, a mola assume a rigidez do material resiliente (𝑘) e a massa do 

sistema corresponde à massa da via (𝑚), assumindo-se ainda como rígido o suporte do 

sistema, ou seja, a laje de fundação. A Figura 6.24a representa, de forma simplificada, o 

esquema estrutural descrito. Como tal, a frequência de ressonância do sistema pode ser 

avaliada pela equação (6.3), estando expressos no Quadro 6.5 os valores correspondentes. 

𝑓𝑛 =
1

2𝜋
√

𝑘

𝑚
 (6.3) 
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De uma forma alternativa, as frequências de ressonância associadas às várias soluções de 

mitigação para a via podem ser avaliadas representando, em função da frequência, o fator de 

amplificação da força dinâmica transmitida ao suporte da via. Assim, as curvas associadas a 

cada solução de via estão representadas na Figura 6.24b. Como se pode observar, e indo ao 

encontro do previsto, a opção por mantas de menor rigidez torna o sistema mais flexível e, 

como tal, verifica-se uma translação da frequência de ressonância para valores inferiores, 

sendo esta acompanhada pela redução do valor do fator de amplificação. 

 

 

a) b) 

Figura 6.24 – Transmissão da força dinâmica da via ao suporte: a) modelo físico simplificado; b) curvas de atenuação. 

Outro aspeto que resulta da observação da figura anterior diz respeito ao conceito de 

“frequência de corte” associada a cada manta. Tal como representado, a partir de um certo 

valor de frequência o fator de amplificação da força assume valores inferiores à unidade. 

Como tal, é expectável que, em gamas de frequência superiores a esta frequência de corte, 

exista uma redução da energia transmitida aos elementos subjacentes ao elemento resiliente. 

Esta frequência pode facilmente ser estimada através da seguinte expressão: 

𝑓𝑐 = √2𝑓𝑛 (6.4) 

O Quadro 6.5 sistematiza as frequências de corte para as várias soluções de via, juntamente 

com as frequências naturais anteriormente referidas, as quais foram estimadas de forma 

simplificada para um sistema com um grau de liberdade.  

Quadro 6.5 – Frequências naturais e de corte para os diferentes cenários admitidos. 

Caso fn [Hz] fc [Hz] 

Manta Flexível 18,7 26,4 

Manta Intermédia 26,4 37,3 

Manta Rígida 37,3 52,8 
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Da exposição anterior, rapidamente se afere a maior utilidade no uso de um material resiliente 

de menor rigidez, traduzindo-se esta escolha num menor fator de amplificação e, acima de 

tudo, numa redução do valor da frequência de corte, com todas as vantagens daí resultantes. 

No entanto, é necessário ter em consideração a existência de um limite físico do material em 

termos de rigidez, para além do qual os deslocamentos induzidos pelo próprio peso do 

material circulante, ou seja, a ação quasi-estática, se tornam incomportáveis com os requisitos 

regulamentares (segurança e conforto) existentes para as estruturas ferroviárias.  

Atendendo às várias soluções de via apresentadas é abordado, nas próximas subsecções, a 

eficácia da medida de mitigação proposta no controlo de vibrações e ruído irradiado no 

interior do edifício. 

 

6.5.2 INFLUÊNCIA NA RESPOSTA DINÂMICA DO EDIFÍCIO 

Tal como anteriormente abordado, a consideração de uma nova camada na via-férrea 

introduz uma amplificação da energia transmitida ao meio envolvente em torno da frequência 

ressonante daí resultante e uma atenuação para frequências consideravelmente superiores. 

Este efeito é evidente na Figura 6.25, onde os registos de velocidades verticais do Ponto S1 

(meio-vão da laje do 1º piso do edifício) estão representados para as diferentes soluções de 

rigidez da manta resiliente e em comparação com a solução sem qualquer isolamento. Como 

pode ser observado, o benefício desta medida de mitigação é apenas sentido em frequências 

superiores às frequências de corte anteriormente indicadas. Este efeito é acompanhado por 

um incremento dos níveis de vibração no intervalo de frequências em torno da frequência de 

ressonância do sistema isolado. Analisando os registos no domínio do tempo, é evidente que 

a gama de frequências onde a resposta dinâmica é amplificada apresenta um contributo 

relevante na resposta, uma vez que a presença de uma qualquer manta origina valores de pico 

na resposta estrutural superiores à solução sem manta, sendo esta situação particularmente 

evidente para a solução que comporta uma manta rígida. 
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a) 

  

b) 

  

c) 

Figura 6.25 – Comparação do registo temporal e do conteúdo em frequência (dB-ref. - 10-8 m/s) da velocidade vertical do 

Ponto S1 entre o caso não isolado e as diferentes mantas consideradas: a) manta rígida; b) manta intermédia; c) manta 

flexível. 
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Relativamente aos outros dois pontos estruturais que vêm sendo avaliados, S2 e S3, estes 

apresentam um comportamento semelhante, como se constata pela análise da Figura 6.26, 

onde é apresentado o conteúdo em frequência para as diferentes condições de proteção de 

via consideradas.  

  

a) b) 

Figura 6.26 – Representação em bandas de um terço de oitava da velocidade vertical verificada para as diferentes 

condições de proteção de via consideradas: a) Ponto S2; b) Ponto S3 (dB-ref. - 10-8 m/s). 

Uma forma mais expedita de visualizar os benefícios alcançados pela introdução da manta 

resiliente consiste na representação dos resultados através do conceito de perda por inserção 

ou Insertion Loss (IL). Esta medida é avaliada do seguinte modo: 

𝐼𝐿 = 10𝑙𝑜𝑔10 (
𝑣𝑛ã𝑜 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑣𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜
) (6.5) 

refletindo a redução do nível de vibrações produzida pela introdução da medida de mitigação 

(sistema isolado) em comparação com a ausência desta (sistema não isolado). Assim, a Figura 

6.27 apresenta as curvas de Insertion Loss associadas às diferentes propriedades da manta 

para os pontos estruturais em análise. 
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a) b) 

 

c) 

Figura 6.27 – Representação dos espectros de IL (Insertion Loss) da velocidade vertical verificada em diferentes pontos da 

estrutura: a) Ponto S1; b) Ponto S2; c) Ponto S3 (dB-ref. - 10-8 m/s). 

A observação da Figura 6.27 permite, desde logo, identificar a localização aproximada das 

frequências natural e de corte associadas a cada solução da manta. De facto, na gama de 

frequências mais baixa e como anteriormente observado, a presença da manta induz 

claramente uma alteração da resposta do sistema no sentido da sua amplificação, tendência 

traduzida pelos sucessivos decréscimos do valor de IL. A partir de um certo ponto, 

correspondente sensivelmente à frequência de corte originada pela presença da manta, existe 

uma inversão na tendência. Após esta inversão e até frequências em torno de 90 Hz, a 

presença da camada resiliente induz uma redução contínua na energia transmitida aos meios 

subsequentes, traduzida pelos valores positivos do parâmetro Insertion Loss. Para frequências 

acima do valor indicado, existe uma redução do efeito conferido pela medida de mitigação, 

contrariando o que seria teoricamente expectável. De facto, existe uma nova inversão do 

comportamento do sistema, podendo esta ser justificada pelos baixos valores de conteúdo 

em frequência para esta gama de frequências mais elevada. 
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Face ao exposto, e indo ao encontro dos comentários anteriormente tecidos, a análise da 

eficiência da medida de mitigação apresentada com base em curvas de IL, deve ser tida em 

conjunto com os registos temporais. De facto, a existência de elevado conteúdo energético 

em gamas próximas da frequência natural do sistema, originada pela presença da manta, 

influencia em larga medida o nível de vibração percecionado, efeitos que não são visíveis pela 

simples análise das curvas de IL. 

 

6.5.3 INFLUÊNCIA NA RESPOSTA ACÚSTICA 

Em relação à influência da inserção da manta resiliente na interface via-maciço na resposta 

acústica no interior do edifício, a Figura 6.28 apresenta os registos temporais da pressão 

sonora para dois pontos localizados no interior do espaço acústico 3 e para as diferentes 

soluções de via com manta consideradas. Como pode ser observado, e no seguimento do 

estudo efetuado acerca da resposta estrutural, não existe um claro benefício decorrente da 

inserção da manta resiliente com parâmetro de rigidez de médio a elevado. De facto, apenas 

a solução que recai numa manta flexível apresenta uma atenuação real no nível do valor de 

pressão sonora avaliado. Este último caso contrasta com o observado para a resposta 

estrutural, onde a implementação de tal solução não traduzia um benefício claro.  

  

a) b) 

Figura 6.28 – Registo temporal da pressão sonora para as diferentes soluções de via com manta consideradas: a) Ponto A1; b) 

Ponto A5. (continua) 



Capítulo 6 

 

177 

  

 
 

a) b) 

Figura 6.28 (continuação)– Registo temporal da pressão sonora para as diferentes soluções de via com manta consideradas: 

a) Ponto A1; b) Ponto A5. 

Este contraste é claramente explicado pela análise do conteúdo em frequência obtido para o 

registo de pressões e indicado na Figura 6.29 para dois pontos diferentes do meio acústico. 

Conforme se pode comprovar, estes registos não apresentam um conteúdo energético tão 

significativo nas baixas frequências como o existente nos registos estruturais anteriormente 

indicados na Figura 6.25. Como tal, a opção por uma manta resiliente de baixa rigidez, com 

uma frequência natural associada de baixo valor, permite uma redução do nível sonoro no 

interior do edifício. 
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a) b) 

Figura 6.29 – Conteúdo em frequência do nível de pressão sonora para as diferentes soluções de via com manta 

consideradas: a) Ponto A1; b) Ponto A5 (dB - ref. 20μPa). 

A Figura 6.30 apresenta as curvas de Insertion Loss associadas a cada solução de manta e para 

diferentes pontos de análise. De uma forma geral, e como expectável, a opção por uma manta 

de menor rigidez permite obter uma maior capacidade de atenuação dos níveis de pressão 

sonora, sendo em certas gamas de frequência superior a 25 dB. Para as restantes soluções, e 

apesar de apresentarem valores de Insertion Loss positivos (após as frequências de corte a si 
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associadas), estes não se refletem nos registos temporais anteriormente apresentados. Esta 

dicotomia nos resultados alcançados é igualmente justificada pela presença de um maior 

conteúdo energético da resposta acústica em frequências próximas das correspondentes 

frequências naturais das diferentes soluções de via isolada, à semelhança do anteriormente 

discutido na resposta estrutural do edifício.  

  
a) b) 

  
c) d) 

 
e) 

Figura 6.30 – Representação dos espectros de IL (Insertion Loss) da pressão sonora verificada em diferentes pontos no 

interior do espaço acústico 3: a) Ponto A1; b) Ponto A2; c) Ponto A3; d) ponto A4; e) Ponto A5 (dB - ref. 20μPa). 
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6.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o intuito de explorar as potencialidades dos diferentes modelos numéricos 

anteriormente explanados e, em alguns casos, implementados de raiz no decorrer do presente 

estudo, foi apresentado um estudo integrado, desde a fonte ao recetor. Assim, os diferentes 

fenómenos associados à geração e propagação de vibrações e a resposta dinâmica do edifício 

(estrutural e acústica) induzidos por tráfego ferroviário foram objeto de análise. Neste 

sentido, foi desenvolvido um caso de estudo composto por uma via-férrea localizada em 

trincheira, com edifícios localizados nas suas imediações. Este estudo apresenta a 

particularidade de ser considerado uma análise no domínio 2.5D, pelo que é admitido um 

desenvolvimento infinito e invariante das próprias estruturas ao longo da direção de 

desenvolvimento da via. 

Dada a relativa complexidade geométrica do sistema adotado e as características geotécnicas 

do maciço de fundação, foi usado o modelo numérico baseado no acoplamento FEM-PML para 

a modelação da via, maciço e edifício. Relativamente aos espaços acústicos, foi selecionado o 

Método das Soluções Fundamentais para a sua modelação numérica. Mediante a utilização 

dos referidos modelos numéricos, foi efetuado, numa fase inicial, um estudo preliminar acerca 

da resposta dinâmica do edifício, sob a forma de vibrações e ruído re-radiado, originada pela 

imposição de um impulso no plano de simetria do problema. Este estudo inicial permitiu aferir, 

de uma forma simplificada, o comportamento geral de todo o sistema.  

Após este exemplo introdutório, a passagem de tráfego ferroviário foi simulada através dos 

modelos numéricos para o caso em estudo. Após uma discussão geral, os resultados foram 

comparados com os resultantes da inserção de uma medida de mitigação – uma camada 

resiliente colocada sob a laje da via-férrea, no presente caso. De uma forma geral, a eficiência 

desta medida advém de uma positiva conjugação de dois fatores essenciais: o conteúdo em 

frequência da resposta e a frequência de corte associada a cada solução adotada. Assim, a 

eficiência será tanto mais elevada, quanto menor a frequência de corte e mais elevada a gama 

de frequências com conteúdo significativo. No entanto, existe uma limitação prática no uso 

de soluções demasiado flexíveis, na medida em que podem comprometer a estabilidade da 

via. É conveniente enfatizar ainda que a eficiência desta medida de mitigação é muito 

dependente das propriedades dinâmicas do edifício. De facto, a conjugação entre a frequência 

de corte, associada à introdução da manta no sistema, e as frequências de ressonância do 

sistema de lajes do edifício determina a real eficácia desta medida. 

Tendo em conta a discussão efetuada em torno da eficiência desta medida específica, duas 

ilações principais devem ser retiradas (aplicavéis a ambos os fenómenos analisados): i) o 

comportamento de uma dada medida de mitigação nem sempre vai ao encontro do 

teoricamente expectável, ou seja, a redução do nível de vibração ou de ruído re-radiado em 

determinadas gamas de frequências. De facto, a inserção de certos elementos no sistema 

pode amplificar a resposta da estrutura; ii) deve existir um estudo preliminar no sentido de se 
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optar pela medida de mitigação que realmente se revele eficaz no tratamento dos problemas 

associados a vibrações excessivas ou a ruído de baixa frequência.  

Tendo por base as metodologias numéricas expostas nos capítulos anteriores e o caso de 

estudo apresentado no presente capítulo, foi elaborado e publicado um artigo científico em 

revista internacional com a seguinte referência:  

 Colaço, A., P. Alves Costa, P. Amado-Mendes, and L. Godinho, (2017), Prediction of 

Vibrations and Reradiated Noise Due to Railway Traffic: A Comprehensive Hybrid 

Model Based on a Finite Element Method and Method of Fundamental Solutions 

Approach. Journal of Vibration and Acoustics. 139(6): p. 061009-061009-10. 
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7 

CAMPO EXPERIMENTAL DO CARREGADO: 

CARACTERIZAÇÃO 

 

 

7.1. PREÂMBULO 

De acordo com o plano inicialmente traçado para a presente dissertação, a avaliação 

experimental de vibrações no interior de edificações construídas nas proximidades de vias 

férreas é uma etapa fundamental para a validação experimental dos modelos numéricos de 

previsão e a sistematização de técnicas de medição. A incorporação dos diferentes meios 

envolvidos na resposta dinâmica do sistema, desde a fonte geradora de vibrações ao recetor, 

permite ainda abordar o problema de uma forma global e integrada.  

Na bibliografia da especialidade, poucos casos de estudo associados à problemática em causa 

podem ser encontrados, envolvendo a caracterização geométrica e mecânica da via-férrea e 

material circulante, bem como a caraterização geomecânica do maciço de fundação. Estes 

trabalhos contemplam, na sua maioria, a avaliação de registos de vibrações induzidas pela 

passagem de tráfego ferroviário em diferentes pontos da via e à superfície do maciço, 

podendo-se destacar os trabalhos apresentados por Degrande & Schillemans [209], Auersch 

[210], Lombaert et al. [167], Galvín & Domínguez [166], Connolly et al. [163], entre outros. 

Para além da escassez de estudos experimentais publicados, existe uma dificuldade real na 

obtenção dos registos em formato digital, bem como uma completa e exaustiva identificação 

e apresentação da informação necessária para alimentar os modelos numéricos. Por outro 

lado, a maioria destes trabalhos experimentais apenas foca a medição da resposta da via e do 

maciço geotécnico, não contemplando o recetor, ou seja, as edificações contruídas nas 

proximidades das linhas férreas. Esta aparente lacuna deve-se, sobretudo, à dificuldade 



Campo Experimental do Carregado: caracterização 

 

184 

inerente em identificar um local apropriado que permita conjugar, em simultâneo, os 

diferentes meios de análise, via e recetor, e a existência de uma abrangente caracterização 

geomecânica do local. 

Conforme introduzido em capítulos precedentes, o grupo de investigação em que o autor se 

insere tem vindo a desenvolver um campo experimental principal, que inclui um troço 

renovado da denominada Linha do Norte (km 41+625), junto ao Carregado (Portugal) [63, 

165], conforme ilustrado na Figura 7.1. Este local tem sido palco de diversas campanhas 

experimentais, com participação ativa do próprio autor, existindo uma abrangente 

caracterização das propriedades geomecânicas e geométricas da via e do maciço envolvente, 

assim como o registo, em número significativo, de medições induzidas por tráfego.  

  

(a) (b) 

 

c) 

Figura 7.1 –Campo Experimental do Carregado: a) localização no território nacional; b) fotografia de satélite de pormenor; 

c) fotografia do troço da via-férrea em estudo. 

De uma forma muito breve, e ao nível da caraterização da via-férrea, os referidos autores 

apresentam resultados que contemplam o perfil de irregularidades da via e curvas de 

receptância para diferentes secções da mesma (foram ensaiadas 20 secções dispersas ao 

longo de um troço de 40 m). 
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Ao nível da caraterização do maciço de fundação, a Figura 7.2 apresenta a localização dos 

vários ensaios geotécnicos realizados no local em estudo. Conforme é possível observar, a 

campanha de caraterização geotécnica contemplou a realização dos seguintes ensaios in situ: 

i) 1 furo de sondagem, com ensaios SPT espaçados de 1,5 m em profundidade;  

ii) 2 ensaios CPT; 

iii) 2 ensaios sísmicos entre furos (Cross-hole), com espaçamento em profundidade de 

cerca de 1,0 m.  

 
a) 

 
b) 

Figura 7.2 – Localização esquemática dos ensaios in situ realizados: a) perfil transversal; b) planta [15]. 

Mais recentemente, o autor do presente estudo realizou também ensaios de refração sísmica 

(ERS) e de análise espectral de ondas superficiais (SASW - Spectral Analysis of Surface Waves) 

com o objetivo de avaliar as propriedades dinâmicas do terreno adjacente à via-férrea. Estes 

ensaios permitem averiguar as propriedades dinâmicas do solo e a sua estratificação de uma 

forma não invasiva e não destrutiva [211]. Uma descrição da metodologia de ensaio e 

resultados alcançados é apresentada no decorrer do presente capítulo. 

Com a perspetiva de desenvolver um estudo global e integrado, o campo experimental em 

causa é agora estendido, visando a incorporação do recetor, isto é, uma edificação na 

proximidade da via-férrea. Tal objetivo é alcançado pela construção integral de uma estrutura 

metálica modular, que permite o seu transporte e montagem de uma forma prática e 

económica. A Figura 7.3 representa esquematicamente a solução encontrada para o sistema 

estrutural, sendo uma descrição exaustiva da mesma apresentada posteriormente. É de 
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referir que o recurso a um edifício de habitação previamente construído poderia ser 

considerado como o cenário de estudo ideal, na medida em que permitiria a medição de níveis 

de vibração (e ruído re-radiado) a que os habitantes se encontram expostos. No entanto, dada 

a impossibilidade prática de encontrar tais estruturas nas imediações do campo experimental 

(local de carácter meramente agrícola e industrial), a construção da referida estrutura foi a 

solução de compromisso encontrada. Apesar das limitações enunciadas, esta estrutura abre 

outras possibilidades, como um maior controlo dos parâmetros mecânicos, permitindo 

reduzir as incertezas na modelação da própria estrutura, bem como a possibilidade de adotar 

diversas configurações de ensaio.  

 

Figura 7.3 – Representação esquemática da estrutura metálica construída no Campo Experimental do Carregado. 

 

7.2. CARACTERIZAÇÃO DO MACIÇO GEOTÉCNICO  

7.2.1. DESCRIÇÃO GERAL DOS ENSAIOS 

A avaliação das propriedades dinâmicas do solo através de ensaios de refração sísmica e 

através do ensaio SASW é conseguida por intermédio da interpretação da resposta dinâmica 

do maciço, avaliada à superfície, resultante da aplicação de uma excitação transiente [211, 

212]. No presente caso, esta solicitação é gerada através da queda de uma massa de 120 kg a 

aproximadamente 70 cm de altura, recorrendo ao excitador dinâmico ilustrado na Figura 7.4a. 
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a) 

 
b) 

  
c) 

Figura 7.4 – Equipamento de ensaio: a) excitador dinâmico; b) pormenor de ligação de acelerómetro ao terreno; c) 

pormenor da célula de carga e amortecedor. 

A medição da resposta à superfície é realizada à custa da disposição, à superfície do terreno e 

em alinhamento reto, de diversos sensores (acelerómetros), espaçados de um metro. Estes 

estão ligados a estacas metálicas, previamente cravadas no maciço, por meio de ímanes, 

conforme representado na Figura 7.4b. Na base do excitador é colocada uma célula de carga 

que permite a medição da força de impacto. De modo a evitar o ressalto no instante pós-

impacto, é intercalado um amortecedor entre a base de impacto das massas e a célula de 

carga (Figura 7.4c).  

A nível experimental, os ensaios de refração sísmica e os ensaios SASW partilham a mesma 

configuração, tendo sido realizados em dois alinhamentos diferentes, distanciados 15 metros 

entre si, tal como ilustrado na Figura 7.5. Cada ensaio contempla a medição da resposta do 

maciço em 100 pontos diferentes, uniformemente espaçados de um metro. Um número 

elevado de solicitações (mínimo de 50) é aplicado de forma a minimizar o efeito do ruído e 

eventuais erros inerentes ao processo de aquisição, viabilizando a utilização de valores médios 

na definição das funções de transferência. 



Campo Experimental do Carregado: caracterização 

 

188 

 
Figura 7.5 – Localização em planta dos ensaios de caraterização geodinâmica do solo. 

Com base na medição da solicitação e da resposta do maciço é possível a avaliação 

experimental de um conjunto de funções de transferência, fundamentais para a determinação 

das propriedades dinâmicas do terreno com o posterior tratamento de resultados. As 

propriedades que se esperam alcançar são a velocidade de propagação das ondas S e P e o 

coeficiente de amortecimento, em função da estratificação do solo, que são fundamentais 

para alimentar um modelo numérico (visco) elástico. 

 

7.2.2. TRATAMENTO DOS DADOS EXPERIMENTAIS 

Tal como apresentado anteriormente, no presente ensaio recorreu-se a um excitador 

dinâmico de forma a originar a propagação de ondas elásticas no terreno, sendo a solicitação 

medida através de uma célula de carga e a resposta do terreno avaliada através de um 

conjunto de acelerómetros. O sinal, proveniente tanto da célula de carga como dos 

acelerómetros, é adquirido e condicionado através de um sistema composto por um módulo 

NI CDAQ-9172, equipado com placas IEPE e controlado por um computador portátil. 

A Figura 7.6 mostra a configuração típica do registo da célula de carga para um impacto 

genérico induzido pela queda das massas suspensas que compõem o excitador dinâmico. 

Nesta figura, podem ser visualizados o registo temporal e o conteúdo em frequência da força 

registada. 
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a) b) 

Figura 7.6 – Força de impacto medida pela célula de carga: a) registo temporal; b) conteúdo em frequência.  

Em virtude da ação aplicada, a resposta dinâmica do maciço foi medida através de 

acelerómetros colocados à superfície do terreno. A título exemplificativo, a Figura 7.7 

apresenta os registos temporais e respetivos conteúdos em frequência para três 

acelerómetros distanciados de 11, 76 e 91 metros da fonte de excitação. 

  
a) 

  
b) 

Figura 7.7 – Respostas medidas pelos acelerómetros dispostos a uma distância do excitador de: a) 11 m; b) 76 m; c) 

91 m (esquerda: registo temporal; direita: conteúdo em frequência). (continua) 
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c) 

Figura 7.7 (continuação) – Resposta medida pelos acelerómetros dispostos a uma distância do excitador de: a) 11 

m; b) 76 m; c) 91 m (esquerda: registo temporal; direita: conteúdo em frequência). 

Sem entrar em detalhes desnecessários, é possível verificar, através dos resultados expostos 

na Figura 7.7, que os registos temporais evidenciam uma notável clareza na identificação da 

chegada das ondas elásticas. De facto, nestes exemplos, representativos da generalidade dos 

dados recolhidos, o sinal apresenta grande nitidez, mesmo para as distâncias elevadas (apesar 

de o nível de ruído ser ligeiramente superior). No que diz respeito ao conteúdo em frequência, 

verifica-se, como seria expectável, um maior contributo das baixas frequências nos sinais 

recolhidos nos pontos mais afastados da fonte de excitação.  

Apesar da qualidade satisfatória da generalidade dos sinais recolhidos, são tomados em 

consideração vários eventos na definição de curvas médias da solicitação e da resposta nos 

diferentes pontos de medição, reduzindo a influência do ruído ambiental aleatório nos 

resultados finais. Deste modo, pode ser definida uma função de transferência média, �̂�𝑖𝑗(𝜔), 

que estabelece, em função da frequência, a relação entre a resposta do terreno (canal 𝑗) e a 

solicitação aplicada (canal 𝑖): 

�̂�𝑖𝑗(𝜔) =
�̂�𝑗𝑖(𝜔)

�̂�𝑖𝑖(𝜔)
 (7.1) 

onde, 

�̂�𝑖𝑗(𝜔) =
1

𝑁
∑ �̂�𝑖

𝑘(𝜔) �̂�𝑗
𝑘∗(𝜔)

𝑁

𝑘=1

 (7.2) 

Nesta relação, �̂�𝑖𝑗(𝜔) corresponde ao espectro de potência, sendo �̂�𝑖
𝑘(𝜔) o sinal obtido no 

canal 𝑖 para o impacto 𝑘 e  �̂�𝑗
𝑘∗(𝜔) o complexo do conjugado de �̂�𝑗

𝑘(𝜔). 𝑁 é o número de 

impactos considerados, sendo que, no presente caso, foram aplicados 50 impactos.  
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7.2.3. ENSAIO DE REFRAÇÃO SÍSMICA: DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DAS ONDAS P 

O ensaio de refração sísmica corresponde a uma metodologia de ensaio não-destrutiva, onde 

se procede à interpretação do tempo de chegada das ondas P, geradas pela aplicação de um 

impulso à superfície, a um conjunto de recetores igualmente espaçados, posicionados à 

superfície do maciço. A Figura 7.8 ilustra as trajetórias de propagação das ondas P, 

tipicamente observadas, num ensaio de refração para um modelo composto por um estrato 

superficial, de espessura ℎ1 e velocidade de propagação das ondas longitudinais 𝐶𝑃1, 

sobrejacente a num segundo estrato de maior rigidez, com uma velocidade de propagação 

𝐶𝑃2 (com 𝐶𝑃2 > 𝐶𝑃1). 

 
Figura 7.8 – Ensaio de refração sísmica: esquema ilustrativo das trajetórias de propagação.  

Conforme ilustrado, a propagação das ondas P desde o emissor até aos diferentes recetores 

efetua-se por diferentes vias. A trajetória mais simples corresponde à propagação das ondas 

de uma forma direta, ao longo do estrato superficial. Neste caso, o tempo de chegada da 

primeira onda ao recetor 𝑗, posicionado a uma distância 𝑟𝑗 do emissor, é dado por: 

𝑡𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜,𝑗 =
𝑟𝑗

𝐶𝑃1
 (7.3) 

Uma segunda possibilidade corresponde à propagação da onda em profundidade, sendo, 

posteriormente, refratada de forma crítica na fronteira entre estratos, possibilitando o seu 

retorno à superfície ou ainda a sua propagação ao longo da fronteira, sendo posteriormente 

refratada e refletida, retornando novamente à superfície. De acordo com o esquema 

representado na Figura 7.8, é possível verificar geometricamente que apenas os recetores 

colocados a uma distância igual ou superior a 2ℎ1𝑡𝑎𝑛(𝜃𝑐𝑟) registam a chegada destas ondas 

indiretas. Para distâncias superiores a este valor, o tempo de chegada das ondas refratadas é 

inferior ao tempo de chegada das ondas diretas, uma vez que as primeiras se propagam num 

meio de maior rigidez, logo maior velocidade (𝐶𝑃2 > 𝐶𝑃1), numa parte significativa do 

percurso. O tempo de chegada destas ondas é assim dado por: 
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𝑡𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜,𝑗 =
2ℎ1

𝐶𝑃1cos(𝜃𝑐𝑟)
+

𝑟𝑗 − 2ℎ1𝑡𝑎𝑛(𝜃𝑐𝑟)

𝐶𝑃2
 (7.4) 

onde o ângulo de incidência crítico, 𝜃𝑐𝑟, é obtido através da seguinte relação: 

𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑐𝑟) =
𝐶𝑃1

𝐶𝑃2
 (7.5) 

Tendo em consideração a relação trigonométrica,  

𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑐𝑟) = √1 − 𝑠𝑒𝑛2(𝜃𝑐𝑟) = √1 − (
𝐶𝑃1

𝐶𝑃2
)
2

 (7.6) 

e a eq. (7.4), é possível, após alguma manipulação matemática, obter o tempo de chegada da 

onda refratada em função da distância 𝑟𝑗: 

𝑡𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜,𝑗 =
𝑟𝑗

𝐶𝑃2
+

2ℎ1cos (𝜃𝑐𝑟)

𝐶𝑃1
=

𝑟𝑗

𝐶𝑃2
+ 2ℎ1√

1

𝐶𝑃1
2 −

1

𝐶𝑃2
2  (7.7) 

Deste modo, o tempo de chegada das ondas diretas e refratadas encontra-se definido em 

função da distância 𝑟. A Figura 7.9 representa, esquematicamente, as duas relações num 

gráfico distância-tempo.  

 
Figura 7.9 – Tempo de chegada das ondas sísmicas num ensaio de refração. 

Considerando 𝑡𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑡𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜, é possível avaliar a distância do recetor à fonte de 

excitação, 𝑟𝑐𝑟, para a qual se observa a chegada da onda direta e da onda refratada no mesmo 

instante: 
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𝑟𝑐𝑟 = 2ℎ1√
𝐶𝑃2 + 𝐶𝑃1

𝐶𝑃2 − 𝐶𝑃1
 (7.8) 

Resolvendo a equação anterior em ordem a ℎ1, facilmente se determina a espessura do 

primeiro estrato: 

ℎ1 =
𝑟𝑐𝑟
2

√
𝐶𝑃2 − 𝐶𝑃1

𝐶𝑃2 + 𝐶𝑃1
 (7.9) 

Alternativamente, ℎ1 pode ser determinado a partir da projeção no eixo das ordenadas da 

reta definida a partir do tempo de chegada das ondas refratadas (𝑡𝑖): 

ℎ1 =
𝑡𝑖
2

𝐶𝑃1𝐶𝑃2

√𝐶𝑃2
2 − 𝐶𝑃1

2
 (7.10) 

Os fundamentos do ensaio de refração expostos, aplicados a um caso genérico com dois 

estratos, pode ser generalizado para maciços de múltiplas camadas. Contudo, a condição de 

incremento da velocidade de propagação das ondas P em profundidade deverá ser respeitada. 

A existência de camadas intermédias de menor rigidez não permite a refração crítica das 

ondas. Verificando-se tal condição, a metodologia de ensaio de refração proposta por Badsar 

[211] pode ser facilmente aplicada.  

Na metodologia proposta por este autor, o tempo de chegada das ondas P a um recetor 

posicionado a uma distância 𝑟𝑗 da fonte de excitação é determinado a partir da função de 

transferência média �̂�(𝑟, 𝜔), definida na eq. (7.1). De forma a dotar o sinal de uma maior 

razão sinal-ruído, é aconselhável a realização de um procedimento adicional, que consiste na 

multiplicação desta função por uma força teórica 𝐹𝑗(𝜔). O resultado desta operação permite 

a determinação, em função da frequência, de uma aceleração média, �̂�𝑗(𝑟, 𝜔), para cada 

ponto de medição 𝑟: 

�̂�𝑗(𝑟, 𝜔) = �̂�𝑖𝑗(𝑟, 𝜔)𝐹𝑗(𝜔) (7.11) 

No presente contexto, a força teórica considerada consiste no impulso de Ricker, que, no 

domínio do tempo, é dado pela seguinte expressão:  

𝑝(𝑡) = [2 (
𝜋(𝑡 − 𝑡𝑠)

𝑇𝑅
)

2

− 1] exp [−(
𝜋(𝑡 − 𝑡𝑠)

𝑇𝑅
)

2

] (7.12) 

sendo 𝑡𝑠 o time shift do impulso de Ricker e 𝑇𝑅 o período do mesmo. O aspeto do impulso 

considerado pode ser visualizado na Figura 7.10. 
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a) b) 

Figura 7.10 – Impulso de Ricker: a) domínio do tempo; b) domínio da frequência. 

De acordo com a exposição anterior, é evidente que os resultados medidos não são tomados 

diretamente na obtenção das propriedades dinâmicas do sistema. Estes são usados na 

geração de novos acelerogramas, tendo por base a função de transferência média. 

Em face do procedimento de análise do ensaio de refração, é ainda necessária a aplicação de 

uma transformada inversa de Fourier à eq. (7.11) para se proceder a uma análise no domínio 

do espaço-tempo, de acordo com a seguinte relação: 

�̂�(𝑟, 𝑡) =
1

2𝜋
∫ �̂�𝑗(𝑟, 𝜔)

+∞

−∞

ei𝜔𝑡d𝑤 (7.13) 

Para cada recetor considerado, é assinalado o instante de chegada da primeira onda sísmica, 

considerando o primeiro máximo no registo temporal que excede um valor de ruído 

predefinido. Para esta operação, o sinal definido pela eq. (7.13) é representado num gráfico 

distância-tempo, tal como ilustrado na Figura 7.11 para os dois alinhamentos em análise. 

 
a) 

Figura 7.11 – Representação da chegada das ondas sísmicas aos vários recetores (acelerómetros) dispostos ao longo do: 

a) alinhamento 1; b) alinhamento 2. (continua) 
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b) 

Figura 7.11 (continuação) –  Representação da chegada das ondas sísmicas aos vários recetores (acelerómetros) dispostos 

ao longo do: a) alinhamento 1; b) alinhamento 2. 

A partir do conjunto de pontos selecionados, em correspondência com o instante de chegada 

das ondas P a cada recetor, é definido o conjunto de retas indicado na Figura 7.12a. Os pontos 

de interseção das diferentes retas correspondem a pontos de quebra, indicando uma 

descontinuidade no perfil de velocidades das ondas P. À semelhança da exposição dos 

conceitos iniciais do ensaio de refração, a inclinação das retas definidas corresponde à 

velocidade de propagação das ondas longitudinais nos diferentes estratos do maciço, sendo 

avaliada de acordo com a seguinte expressão: 

𝐶𝑝𝑗 =
𝑟𝑗+1 − 𝑟𝑗

𝑡𝑗+1 − 𝑡𝑗
 (7.14) 

Em relação à espessura dos diferentes estratos, ℎ𝑗 , a sua determinação segue o seguinte 

formalismo: 

       ℎ𝑗 =
1

𝑡𝑎𝑛 𝜃𝑐𝑟,𝑗
(𝐶𝑃𝑗+1𝑡𝑗+1 − 𝑟𝑗+1)                                                   𝑗 = 1 

ℎ𝑗 =
1

𝑡𝑎𝑛 𝜃𝑐𝑟,𝑗
[𝐶𝑃𝑗+1𝑡𝑗+1 − 𝑟𝑗+1 − 2 ∑ ℎ𝑚 𝑡𝑎𝑛 𝜃𝑐𝑟,𝑚

𝑗−1

𝑚=1

]             𝑗 = 2…  𝑁 

(7.15) 

sendo 𝑁 o número de estratos. 

De acordo com o procedimento adotado, os perfis de velocidades de ondas P avaliados são 

representados na Figura 7.12b.  
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a) b) 

Figura 7.12 – Determinação do perfil de velocidades das ondas P pelo ensaio de refração sísmica (ERS) nos alinhamentos 1 e 

2: a) descontinuidades na chegada das ondas P; b) perfil de velocidades das ondas P. 

 

7.2.4. ENSAIO SASW: DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DAS ONDAS S E AMORTECIMENTO 

O ensaio SASW tem por objetivo a determinação da velocidade de propagação das ondas de 

corte e o rácio de amortecimento material de estratos superficiais do maciço geotécnico. O 

método é baseado na natureza dispersiva das ondas superficiais num meio estratificado: a 

estratificação do solo determina as curvas de dispersão e atenuação, isto é, a velocidade de 

fase e o decaimento espacial destas ondas em função da frequência. Estas curvas são usadas 

na determinação das propriedades dinâmicas do solo referidas. 

A metodologia de ensaio pode ser dividida em duas etapas fundamentais: uma etapa 

experimental, em que as curvas de dispersão e de atenuação são avaliadas e, numa segunda 

etapa, é resolvido um problema inverso, com vista a encontrar um perfil de propriedades 

dinâmicas que origine curvas de dispersão e de atenuação semelhantes às curvas 

experimentais.  

7.2.4.1. Determinação das curvas de dispersão e atenuação experimentais 

A determinação das curvas de dispersão e atenuação experimentais corresponde à primeira 

etapa da metodologia de ensaio SASW. Para a sua determinação, uma análise no domínio da 

frequência-número de onda (f-k) é mais robusta, minimizando interpretações mais ou menos 

subjetivas por parte do analista [211]. Deste modo, a função de transferência �̂�(𝑟, 𝜔) sofre 

uma transformação do domínio do espaço para o domínio do número de onda, de acordo com 

o procedimento proposto por Forbriger [213]. Deste processo resulta o espectro de resposta 

f-k, �̂�(𝑘𝑟 , 𝜔), que, em coordenadas cilíndricas, é determinado através da seguinte expressão: 

�̂�(𝑘𝑟, 𝜔) = ∫ �̂�
∞

0

(𝑟, 𝜔)𝐽0(𝑘𝑟𝑟)𝑟 d𝑟 (7.16) 
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sendo 𝐽0 uma função de Bessel do tipo um e de ordem zero. Como o último recetor se encontra 

na posição 𝑟 = 𝑟𝑀, é necessário proceder a um truncamento do domínio de integração, vindo 

a discretização deste no intervalo [0 𝑟𝑀]. Avançando no procedimento proposto por Forbriger 

[213], a função de Bessel 𝐽0 presente na equação anterior, é substituída por uma função de 

Hankel do primeiro tipo e de ordem zero, H0
(1)

2⁄ , de forma a atender ao facto de o campo de 

ondas apenas comportar aquelas que se propagam para o exterior do meio analisado. Deste 

modo, uma aproximação da eq. (7.16) pode ser reescrita da seguinte forma:  

�̂�(𝑘𝑟 , 𝜔) =
1

2
∫ �̂�

𝑟𝑀

0

(𝑟, 𝜔)𝐻0
(1)

(𝑘𝑟𝑟)𝑟 d𝑟 (7.17) 

Em alternativa, a equação anterior poderá ser apresentada em termos de velocidade de fase, 

𝐶𝑟, através da relação expressa em (7.18). Esta alteração permite o traçado direto da curva de 

dispersão, a qual fornece a velocidade de propagação aparente das ondas em função da 

frequência:  

𝐶𝑟 =
𝜔

𝑘𝑟
 (7.18) 

Com o propósito de melhorar a visualização do espectro �̃�(𝐶𝑟 , 𝜔) nas baixas frequências, este 

é normalizado da seguinte forma: 

�̂�𝑁𝑜𝑟𝑚(𝐶𝑟 , 𝜔) =
�̂�(𝐶𝑟 , 𝜔)

𝑚𝑎𝑥
𝐶𝑟

|�̂�(𝐶𝑟 , 𝜔)|
 (7.19) 

Com base na exposição analítica agora apresentada, os espectros de resposta obtidos para os 

dois alinhamentos em análise são apresentados na Figura 7.13. 

 
a) 

Figura 7.13 – Espectro de resposta f-k (a cor vermelho escuro está associada às zonas de maior energia do espectro): a) 

SASW 1; b) SASW 2. (continua) 
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b) 

Figura 7.13 (continuação) - Espectro de resposta f-k (a cor vermelho escuro está associada às zonas de maior energia do 

espectro): a) SASW 1; b) SASW 2.  

Refira-se que os valores máximos da resposta representados no espectro f-k são devidos à 

propagação de ondas superficiais P-SV, as ondas com maior conteúdo energético.  

Curva de dispersão experimental 

A curva de dispersão experimental é determinada diretamente do espectro frequência-

velocidade de fase �̂�(𝐶𝑟 , 𝜔), procurando-se o melhor ajuste com os pontos de maior energia 

do referido espectro [211]. Assim, para cada frequência 𝜔, o valor 𝐶𝑟
𝐸𝑥𝑝 é determinado através 

de: 

𝐶𝑟
𝐸𝑥𝑝(𝜔) = 𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑟

|�̂�(𝐶𝑟 , 𝜔)| (7.20) 

De acordo com o procedimento exposto, as curvas de dispersão experimental avaliadas são 

representadas na Figura 7.14, sobrepostas aos espectros de resposta anteriormente 

apresentados. 
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a) 

 
b) 

Figura 7.14 – Representação da curva de dispersão experimental sobre o espectro de resposta f-k: a) SASW 1; b) SASW 2. 

De forma a facilitar a exposição do processo de inversão dos resultados, apresentado de 

seguida, é conveniente desde já delimitar a gama de frequências máximas onde o espectro de 

resposta apresenta acuidade suficiente. Assim, e para o Alinhamento 1 (SASW 1), o limite de 

60 Hz é considerado. Para o Alinhamento 2, e de acordo com o aspeto da curva de dispersão 

obtida, é razoável limitar o intervalo aos 50 Hz. Para esta redução da gama de frequências da 

resposta em muito contribui a solicitação imposta na realização do ensaio. No decorrer do 

ensaio SASW 2, surgiu um dano no amortecedor, que se traduziu numa redução do limite 

máximo do intervalo de frequências com conteúdo significativo, pelo que os resultados 

encontrados eram de certa forma expectáveis.  

Curva de atenuação experimental 

A determinação da curva de atenuação experimental é realizada a partir da largura dos picos 

da resposta no espectro frequência-número de onda, utilizando para tal o método half-power 

bandwidth, apresentado em Badsar et al. [214]. Neste método, a existência de vários modos 
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de P-SV é devidamente contemplada na determinação da curva de atenuação das ondas P-SV 

dominantes (a existência de vários modos dominantes ocorre, por exemplo, em casos onde 

se verifique a inclusão de uma camada intermédia de menor rigidez no maciço geotécnico), 

desde que todos os modos apresentem os picos separados (exceto nos pontos de osculação).  

De uma forma mais específica, o método implementado baseia-se na largura dos picos no 

espectro frequência/número de onda, sendo a atenuação considerada “fraca” se os picos são 

altos e estreitos e “forte” se os picos são baixos e largos. Assim, para cada frequência ω, o pico 

correspondente ao modo P-SV fundamental é identificado, sendo a largura do pico, 𝛥𝑘𝑟(𝜔), 

determinada na posição em que a magnitude do módulo da função de transferência �̂�(𝐶𝑟 , 𝜔) 

iguala 𝛾 �̂�(𝐶𝑟
𝐸𝑥𝑝(𝜔), 𝜔), podendo 𝛾 variar entre 1/√2 e 0,999 [214]. 

Uma chamada de atenção para o facto de a truncatura do domínio de integração originado na 

passagem da eq. (7.16) para a eq. (7.17) originar um alargamento do pico da onda no espectro 

de resposta f-k e, consequentemente, uma sobreestimativa do coeficiente de atenuação. De 

modo a mitigar este efeito, Badsar et al. [214] aconselham a aplicação de um fator ѡ̂(𝑟, 𝜔) 

aos dados no domínio da frequência-espaço, o qual apresenta um decaimento exponencial 

com o aumento da distância r. Esta operação assemelha-se à introdução de amortecimento 

geométrico artificial no sistema, resultando numa maior atenuação espacial das ondas 

superficiais. O fator ѡ̂(𝑟, 𝜔) é definido pela eq. (7.21): 

ѡ̂(𝑟, 𝜔) = e−𝐴𝑎𝑟𝑡(𝜔)𝑟 (7.21) 

na qual o expoente 𝐴𝑎𝑟𝑡 é determinado como o menor valor não negativo que satisfaz a 

seguinte igualdade: 

|ѡ̂(𝑟𝑚á𝑥, 𝜔)�̂�(𝑟𝑚á𝑥, 𝜔)|

|ѡ̂(𝑟𝑚𝑖𝑛, 𝜔)�̂�(𝑟𝑚𝑖𝑛, 𝜔)|
= 𝑞 (7.22) 

Sendo 𝑟𝑚𝑖𝑛 e 𝑟𝑚á𝑥 as posições dos recetores colocados a uma menor e maior distância da 

secção de referência, respetivamente. O valor da constante 𝑞 pode variar entre 10-2 a 10-7 

[214]. 

Em face do exposto, o coeficiente de atenuação, em função da frequência, é dado pela 

equação (7.23), sendo que o verdadeiro valor do coeficiente de atenuação 𝐴𝑅
𝐸(𝜔) é obtido à 

custa da subtração do valor do coeficiente de atenuação artificial 𝐴𝑎𝑟𝑡 [214]. 

𝐴𝑅
𝐸(𝜔) =

𝛥𝑘𝑟(𝑤)

2√𝛾−2 − 1
 (7.23) 

As curvas de atenuação experimentais, obtidas de acordo com o procedimento exposto para 

o caso em estudo, são apresentadas na Figura 7.15. 
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a) b) 

Figura 7.15 – Representação da curva de atenuação experimental: a) Alinhamento 1; b) Alinhamento 2. 

 

7.2.4.2. Inversão do problema 

A inversão do problema é a última etapa do processo que tem sido descrito, com vista à 

determinação das propriedades dinâmicas do terreno. A metodologia adotada considera uma 

função objetivo que minimiza as diferenças entre as curvas de dispersão avaliadas por via 

experimental (já apresentadas) e as vaticinadas por um modelo teórico. As primeiras resultam 

do processamento dos dados experimentais, enquanto que as segundas são determinadas 

através do arbítrio de valores iniciais no processo de ajuste, ou seja, admite-se uma 

determinada estratificação do maciço e os correspondentes valores de velocidade das ondas 

S ou coeficientes de atenuação (note-se que o perfil de velocidade das ondas P é avaliado 

previamente a esta etapa, de acordo com o procedimento atrás exposto). A partir do perfil 

inicialmente traçado é avaliada numericamente uma curva teórica. 

O processo exposto é válido para a determinação das velocidades das ondas S e para a 

determinação dos coeficientes de amortecimento. A função objetivo anteriormente referida, 

quando aplicada às curvas de dispersão e atenuação, apresenta, respetivamente, a seguinte 

formulação: 

𝑓𝑜𝑏𝑗 =
1

𝑁
√∑|𝐶𝑅

𝑇(𝜔𝑖) − 𝐶𝑅
𝐸(𝜔𝑖)|2

𝑁

𝑖=1

 (7.24) 

𝑓𝑜𝑏𝑗 =
1

𝑁
√∑|𝐴𝑅

𝑇(𝜔𝑖) − 𝐴𝑅
𝐸(𝜔𝑖)|

2

𝑁

𝑖=1

 (7.25) 

Com base no processo de ajuste indicado, as curvas teóricas que minimizam a função objetivo 

encontram-se expostas na Figura 7.16. A concordância entre as curvas experimentais e 
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teóricas obtida permite perspetivar a existência de uma solução final que traduz corretamente 

as propriedades do maciço em análise. 

  
a) 

  
b) 

Figura 7.16 – Representação do ajuste das curvas teóricas e experimentais: a) SASW 1; b) SASW 2 (esquerda: curva de 

dispersão; direita: curva de atenuação). 

No caso específico do ensaio SASW 1, as curvas de dispersão ilustradas, teórica e 

experimental, apresentam uma descontinuidade em torno dos 30 Hz. Esta evidencia o 

surgimento de um modo de dispersão de ordem superior ao modo fundamental com um 

maior conteúdo energético, logo uma maior preponderância na solução final.  

Em virtude da análise inversa do problema, os perfis de velocidade das ondas S e de 

coeficientes de amortecimento, apresentados na Figura 7.17, em conjunto com os perfis de 

velocidade das ondas P, anteriormente expostos, originam as curvas teóricas ilustradas na 

Figura 7.16. 
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a) b) 

Figura 7.17 – Propriedades dinâmicas do solo: a) velocidade das ondas S; b) coeficientes de amortecimento. 

 

7.2.5. COMPARAÇÃO DE RESULTADOS DE ENSAIO SASW COM DADOS DO ENSAIO CROSS-HOLE 

Dada a existência de resultados de ensaios Cross-Hole previamente realizados no campo 

experimental em estudo, é oportuna a comparação dos mesmos com os alcançados através 

dos ensaios SASW. Assim, a Figura 7.18 apresenta os resultados da globalidade dos ensaios, 

no que diz respeito aos perfis de velocidades de ondas P e S.  

  

a) b) 

Figura 7.18 – Comparação dos perfis com as propriedades dinâmicas do solo: a) Velocidade das ondas S; b) Velocidade das 

ondas P.  

Uma comparação direta dos resultados obtidos através dos ensaios SASW e Cross-Hole indicia 

a existência de algumas diferenças, tendendo a ser superiores nos estratos mais superficiais. 

Estas diferenças podem ser explicadas pela provável heterogeneidade do solo, bem como pelo 
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volume de solo afetado por cada ensaio. De facto, os ensaios SASW abrangem um volume 

maior do solo, enquanto o ensaio Cross-Hole fornece informações correspondentes a uma 

região mais restrita.  

Uma análise mais detalhada dos perfis de velocidades das ondas P mostra igualmente algumas 

diferenças no que diz respeito à posição do nível freático, identificado por uma velocidade de 

propagação das ondas P em torno dos 1500 m/s: de acordo com os ensaios SASW, este deve 

estar localizado a uma profundidade próxima dos 6,0 m, enquanto o ensaio Cross-hole sugere 

uma localização mais superficial. A diferença entre os resultados fornecidos pelos ensaios 

Cross-hole e pelos ensaios SASW é explicada pela variação sazonal do nível freático: os ensaios 

Cross-hole foram realizados no final do inverno, quando o nível freático atinge um nível 

superior, e os ensaios SASW foram desenvolvidos no final do verão, justificando a maior 

profundidade obtida. A principal razão para a elevada influência do nível freático na 

velocidade das ondas P deve-se ao facto de a resposta dinâmica do solo abaixo do nível 

freático ocorrer sem deformação volumétrica, o que explica as velocidades das ondas P em 

torno de 1500 m/s apresentadas na Figura 7.18. 

Em suma, verifica-se uma certa discrepância entre os resultados obtidos nos ensaios SASW e 

ensaio Cross-Hole, principalmente nas camadas mais superficiais, que se atenuam com o 

aumento da profundidade em análise. 

 

7.3. CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DA VIA-FÉRREA 

O troço de via-férrea inserido no campo experimental do Carregado corresponde a um troço 

de via dupla balastrada, de alinhamento reto ao longo de uma distância considerável. As 

camadas granulares da via, balastro e sub-balastro, apresentam uma espessura de 0,35 m e 

0,30 m, respetivamente. Existe ainda uma terceira camada granular, denominada de camada 

de forma, com uma espessura de cerca de 0,25 m. As travessas monobloco de betão armado 

estão espaçadas de 0,60 m, suportando os carris de barra longa soldada UIC60. A separar estes 

dois elementos estruturais, há a assinalar a existência de palmilhas Vossloh Zw 687a.  

As caraterísticas mecânicas das travessas, dos carris e das palmilhas estão bem estabelecidas 

e são conhecidas a priori, através da consulta das respetivas tabelas técnicas. Ao contrário 

destas, as propriedades elastodinâmicas das camadas granulares da via não constam no seu 

projeto de renovação. Deste modo, estas foram estimadas indiretamente, através de um 

processo de inversão. A exposição exaustiva do procedimento seguido pode ser consultado 

em Alves Costa et al. [63]. De uma forma muito breve e sucinta, a estratégia de análise 

implementada para a determinação das suas propriedades mecânicas consistiu nos seguintes 

passos: i) modelação da via através de um modelo numérico 2.5D FEM-BEM; ii) avaliação de 

curvas de receptância da via através de ensaios experimentais; iii) calibração do modelo 

numérico através de processo de inversão. 
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No que diz respeito à parte experimental, Alves Costa et al. [63] avaliaram as curvas de 

receptância para a travessa situada no alinhamento PK 41+625, conforme ilustrado, a título 

de exemplo, na Figura 7.19. Estas curvas foram posteriormente reproduzidas numericamente 

e, através de um processo de inversão, estimadas as propriedades elastodinâmicas das 

camadas granulares. 

 
Figura 7.19 – Comparativo entre a análise experimental e numérica da travessa da secção de referência (PK 41+625) [15]. 

Mais recentemente, uma extensa campanha experimental, conduzida pelo autor da presente 

dissertação, teve lugar no troço em estudo, permitindo a avaliação de novas curvas de 

receptância, para um total de 20 secções de via diferentes [165]. Dos resultados avaliados, 

verificou-se uma boa correspondência entre as novas curvas e as avaliadas anteriormente em 

Alves Costa et al. [63]. Deste modo, o processo de inversão realizado anteriormente por estes 

autores foi considerado válido para a situação atual, sendo suficiente para os propósitos do 

presente trabalho. A exposição das propriedades dos diferentes elementos da infraestrutura 

será efetuada no capítulo seguinte, aquando da previsão de vibrações induzidas por tráfego, 

pelo que apenas uma perspetiva geral foi aqui exposta. 

 

7.4. IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA ADJACENTE À VIA-FÉRREA 

7.4.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

A edificação anteriormente introduzida consiste numa estrutura porticada de três pisos, com 

uma dimensão em altura de 3,0 m e uma área em planta de 2,1 x 2,1 m2, correspondendo, 

aproximadamente, a um modelo reduzido à escala 1:3. A estrutura idealizada é composta por 

perfis metálicos do tipo IPE100 conectados através de ligações aparafusadas. Os pilares são 

divididos em troços de 1,0 m, com uma massa individual de aproximadamente 8 kg. As vigas 
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têm uma massa individual aproximada de 17 kg. Em relação às lajes do edifício, estas 

correspondem a placas de aglomerado de madeira do tipo MDF hidrófugo (do inglês Medium 

Density Fiberboard) com uma espessura nominal de 30 mm, perfazendo uma massa por laje 

de aproximadamente 95 kg. Estas apoiam num conjunto de pontos discretos (16 pontos por 

piso) rigidamente solidarizados com as vigas ao longo do seu contorno. As características 

elasto-mecânicas dos diferentes elementos, indicadas nos respetivos catálogos do fabricante, 

encontram-se resumidas no Quadro 7.1. 

Quadro 7.1 – Propriedades elasto-mecânicas dos diferentes elementos recolhidas nos respetivos catálogos do fabricante. 

Material 
Massa volúmica 

[kg/m3] 

Coef. Poisson 

[-] 

Módulo de elasticidade 

[MPa] 

IPE100 7850 0,30 210 000 

Placa MDF hidrófugo 730 ± 30 0,25 2600 (mín)  

A escolha deste tipo de solução foi efetuada tendo por base dois critérios distintos, mas 

intrinsecamente dependentes: económicos e técnico-práticos. O esquema representado na 

Figura 7.20 resume os critérios mencionados: 

 

Figura 7.20 – Critérios tidos em consideração para a escolha da solução adotada.  

De acordo com o esquema anterior, as questões de índole económica centram-se 

essencialmente no custo total da edificação face ao orçamento disponível, pelo que as 

caraterísticas e a escala adotadas refletem, em parte, este requisito. Por outro lado, diversas 

questões de natureza técnico-prática foram igualmente tidas em consideração. No que se 

refere à facilidade de manuseamento dos elementos, a adoção de uma estrutura modular, 

com as dimensões atrás indicadas, permite o fácil transporte e montagem da estrutura no 

local. Adicionalmente, a existência de um pórtico similar ao pretendido, no laboratório de 

estruturas da FEUP, permitiu definir com uma maior precisão o esquema estrutural a adotar, 

privilegiando-se a compatibilidade estrutural, de forma a possibilitar diferentes configurações 

do edifício como, por exemplo, a consideração de um maior número de pisos.  

Critério de 
escolha

Técnico-prático

- Facilidade de manuseamento
- Comportamento estrutural

Económico

- Limite orçamental
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Por último, mas não de menor importância, as questões associadas ao comportamento 

estrutural tiveram um peso significativo na seleção da solução final. Assim, convém reforçar 

que o comportamento do sistema de lajes é um fator essencial para os objetivos finais do 

trabalho, pelo que diferentes fatores, técnicos e práticos, necessitaram de ser ponderados de 

modo a atender à finalidade da própria estrutura. Deste modo, em termos práticos, surge a 

necessidade de se adotar um sistema de lajes com um baixo peso para facilidade de operação, 

mas ao mesmo tempo estas deveriam ser suficientemente resistentes de modo a suportar o 

seu peso próprio e cargas suplementares variáveis no momento da montagem. A laje está 

ainda assente num conjunto de apoios discretos, igualmente distribuídos pelo seu perímetro. 

Em termos técnicos, e de modo a facilitar a modelação numérica, a laje deveria apresentar 

uma distribuição de rigidez uniforme em todas as direções. Além disso, o primeiro modo de 

vibração associado ao movimento vertical deste elemento estrutural deveria estar 

compreendido numa gama entre os 10 Hz e os 20 Hz, de modo a haver alguma aderência com 

as frequências de vibração encontradas em pisos correntes do edificado tradicional. Após uma 

primeira avaliação numérica, e entre várias opções existentes no mercado, a solução que 

melhor se adequa às restrições apontadas corresponde ao recurso a placas de MDF hidrófugo 

com espessura de 30 mm.  

 

7.4.2 PROCESSO CONSTRUTIVO 

Na área definida como Campo Experimental do Carregado foi previamente identificado o local 

com melhores condições para a construção da estrutura. Dadas as caraterísticas verificadas, 

o local de implementação escolhido recaiu numa propriedade privada existente nas 

imediações da linha férrea, de acordo com o esquema do local de estudo representado na 

Figura 7.21. Refira-se que a distância da estrutura à via férrea é de cerca de quinze metros, 

estando esta alinhada com o km 41+625 da denominada Linha do Norte. 
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a) 

 

b) 

Figura 7.21 – Localização esquemática da edificação face à via-férrea: a) perfil transversal; b) vista em planta. 

Uma vez identificado o local de implantação, o passo seguinte consistiu na construção das 

sapatas de betão armado sobre as quais a estrutura assenta. Estas têm uma dimensão em 

planta de 0,70 x 0,70 m2 e uma altura de 0,35 m. A conexão entre a estrutura e as sapatas é 

materializada por intermédio de uma ligação aparafusada, com prévia introdução de buchas 

metálicas. A Figura 7.22 ilustra uma etapa intermédia da construção das sapatas e o sistema 

parafuso/bucha metálica referido. 

 
 

a) b) 

Figura 7.22 – Pormenores construtivos: a) betonagem das sapatas; b) fixação da estrutura nas sapatas com parafuso/bucha 

metálica. 
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No que diz respeito à montagem da estrutura propriamente dita, a Figura 7.23 apresenta o 

registo fotográfico com a sequência temporal de algumas etapas da sua construção, com 

enfâse para o resultado final, e o enquadramento da estrutura em relação à via-férrea: 

   

a) b) c) 

 

 

 
d) e) 

Figura 7.23 – Registo fotográfico da estrutura no local de estudo: a) montagem do primeiro nível; b) montagem do segundo 

nível; c) estrutura completa; d) pormenor da ligação laje-estrutura metálica; e) enquadramento da estrutura em relação à 

via-férrea. 

 

7.4.3 ENSAIO DE IDENTIFICAÇÃO MODAL  

Apesar da relativa simplicidade da estrutura em causa e do conhecimento prévio das 

propriedades mecânicas dos diferentes elementos, persistem algumas incertezas no que diz 

respeito ao comportamento estrutural. De modo a ultrapassar estas incertezas, e numa 

perspetiva de futura modelação numérica da estrutura, foi realizado um teste de identificação 

modal, de forma a estimar os principais parâmetros do sistema. Este ensaio foi repetido em 

dois ambientes distintos: o primeiro teve lugar nas instalações do Laboratório de Engenharia 

Sísmica e Estrutural (LESE) da FEUP, tendo como principal finalidade aferir a validade dos 
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estudos numéricos iniciais acerca do seu comportamento modal, bem como identificar o 

procedimento mais adequado para a montagem da estrutura em campo. Um segundo teste 

foi realizado no Campo Experimental do Carregado, logo após a sua montagem de acordo com 

as indicações anteriormente expostas.  

De uma forma geral, duas configurações experimentais foram adotadas, com o objetivo de 

obter as frequências naturais e respetivos modos de vibração. Deste modo, um primeiro setup 

experimental foi elaborado para avaliar os modos de translação e rotação do pórtico, de 

acordo com o esquema representado na Figura 7.24a. Este esquema apresenta um conjunto 

de doze acelerómetros (de cor laranja) colocados ao nível das lajes do pórtico, de forma a 

medir a componente horizontal das acelerações sofridas pela estrutura nas duas direções do 

plano durante um período de dez minutos e com uma frequência de aquisição igual a            

2048 Hz. Os acelerómetros indicados correspondem a acelerómetros unidirecionais de 

elevada sensibilidade (10 V/g), com uma gama de medição dinâmica de ± 0.5G, da marca PCB 

PIEZOTRONICS (modelo 393B12). Um sistema de aquisição desenvolvido na plataforma 

LabView foi usado para o registo da resposta estrutural.  

A segunda configuração experimental adotada está vocacionada para a averiguação dos 

modos associados ao movimento vertical das lajes. Este é composto por uma densa malha de 

acelerómetros, devidamente orientados, para a obtenção de uma adequada resolução 

espacial. A Figura 7.24b apresenta a configuração espacial dos acelerómetros no conjunto das 

três lajes de piso, sendo de contabilizar, por piso, um total de nove acelerómetros colocados 

nos painéis MDF e quatro adicionais colocados a meio-vão das vigas que circunscrevem o 

respetivo painel. Por uma questão de limitação física do número de acelerómetros, houve 

necessidade de proceder à realização de três setups, avaliando a resposta individual de cada 

laje por setup, e considerando acelerómetros de referência comuns aos diferentes setups. 

a)  b)  

Figura 7.24 – Layout utilizado para averiguação dos modos próprios da estrutura: a) associados ao movimento 

de translação e de rotação do pórtico; b) associados ao movimento vertical das lajes. 
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Em relação à primeira configuração experimental adotada, as séries temporais em acelerações 

recolhidas foram processadas através dos algoritmos de identificação peak picking e 

frequency domain decomposition (FDD), implementados no software comercial ARTeMIS 

Extractor [215]. A exposição das técnicas de análise indicadas está fora do âmbito da presente 

tese, pelo que uma descrição exaustiva pode ser encontrada em Magalhães & Cunha [216]. 

Os espectros de resposta avaliados por intermédio do software indicado são apresentados  na 

Figura 7.25, estando as diferentes frequências naturais associadas aos movimentos laterais da 

estrutura devidamente assinaladas.  

 
a) 

 
b)  

Figura 7.25 – Espectros de resposta avaliados através do ensaio de identificação modal para a configuração 1: a) campo 

experimental; b) laboratório.  

De acordo com os espectros de resposta apresentados na Figura 7.25, o Quadro 7.2 apresenta 

a comparação das primeiras seis frequências naturais associadas a movimentos de rotação e 

translação da estrutura, onde se evidencia um pequeno desfasamento das frequências 

obtidas nos dois casos retratados. 
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Quadro 7.2 – Frequências naturais associadas à deformação lateral avaliadas em laboratório e no campo experimental [Hz]. 

Modo de 

vibração 
1 2 3 4 5 6 

Campo 

experimental  
5,08 8,27 9,10 15,08 23,09 27,91 

Laboratório 4,47 7,17 8,21 14,58 22,75 25,75 

As diferenças evidenciadas no Quadro 7.2 são justificadas pelas condições de apoio da 

estrutura. Enquanto que, no caso do campo experimental, a ligação da estrutura às sapatas 

foi realizada por intermédio de uma ligação aparafusada, solidarizando os dois corpos, a 

estrutura montada em laboratório apresenta uma ligação à laje de piso do laboratório menos 

rígida. De facto, apenas foi considerado um sistema de fixação composto por um varão 

DYWIDAG® para conferir uma maior estabilidade à estrutura, conforme ilustrado na Figura 

7.26. A manta de neoprene que se exibe na mesma figura, apenas foi usada na tentativa de 

conferir um apoio uniforme, dadas as ligeiras deformações locais que se verificam na laje de 

apoio. 

 

 

a) b) 

Figura 7.26 – Montagem da estrutura no laboratório LESE: a) estrutura global; b) pormenor de ligação da estrutura à laje. 

Apesar das ligeiras diferenças encontradas ao nível das frequências naturais, as configurações 

modais são muito semelhantes, pelo que apenas as obtidas para o ensaio realizado no campo 

experimental são apresentadas. Assim, as configurações dos primeiros seis modos de vibração 

identificados são apresentadas na Figura 7.27. 
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a) b) c) 

   
d) e) f) 

Figura 7.27 – Resultados do ensaio de identificação modal – configurações modais do campo experimental : a) 1º Modo: 

f=5,08 Hz; b) 2º Modo: f=8,27 Hz; c) 3º Modo: f=9,10 Hz; d) 4º Modo: f=15,08 Hz; e) 5º Modo: f=23,09 Hz; f) 6º Modo: 

f=27,91 Hz. 

Em relação à segunda configuração experimental adotada, as séries temporais recolhidas para 

este caso foram igualmente processadas através do software comercial ARTeMIS Extractor 

[215], encontrando-se os espectros de resposta representados na Figura 7.25.  
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a) 

 
b) 

Figura 7.28 – Espectros de resposta avaliados através do ensaio de identificação modal para a configuração 2: a) campo 

experimental; b) laboratório.  

À semelhança do caso anterior, o Quadro 7.3 apresenta a comparação das primeiras seis 

frequências naturais avaliadas nos dois testes de identificação modal realizados. 

Quadro 7.3 – Frequências naturais associadas à deformação vertical do sistema de lajes avaliadas em laboratório e no 

campo experimental [Hz]. 

Modo  1 2 3 4 5 6 

Campo 

experimental 

15,43 35,70 37,42 56,73 63,14 67,34 

15,51 35,95 37,52 58,43 63,24 68,34 

15,62 36,09 37,82 59,13 64,04 69,74 

Laboratório 

15,41 35,52 37,23 58,73 62,44 65,04 

15,47 35,72 37,43 59,05 62,54 66,44 

15,57 36,02 37,53 59,30 62,65 70,54 

Conforme evidenciado na tabela anterior, existe uma grande proximidade entre as 

frequências avaliadas no ensaio realizado em laboratório com aquelas avaliadas no campo 

experimental, evidenciando, desde logo, uma reduzida influência das condições de apoio da 

estrutura nos modos de vibração associados a movimentos verticais das lajes. De facto, para 

este tipo de modos de vibração, apenas as propriedades elastodinâmicas e geométricas das 
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lajes, assim como as condições de apoio destas na estrutura metálica têm influência nos 

resultados alcançados.  

As pequenas diferenças encontradas podem ser atribuídas a diferentes condições de apoio, 

ainda que mínimas, do sistema de lajes sobre os perfis metálicos, conforme ilustrado 

anteriormente na Figura 7.23. De facto, durante a montagem da estrutura no campo 

experimental foi necessário proceder a alguns ajustes nas furações da laje para fazer face a 

pequenas deformações permanentes que se verificavam nos perfis metálicos.  

À semelhança do procedimento anteriormente adotado, os seis primeiros modos de vibração 

encontram-se representados na Figura 7.29, correspondendo às diferentes frequências de 

excitação identificadas no espectro de resposta. De realçar, desde já, a existência de um 

conjunto de três frequências, muito próximas, associadas a cada tipologia de modo de 

vibração em correspondência com os três níveis do edifício. De modo a simplificar a 

representação gráfica, apenas as configurações modais associadas ao primeiro piso da 

estrutura serão apresentadas.  

  
 

a) b) c) 

 
 

 
d) e) f) 

Figura 7.29 – Resultados do ensaio de identificação modal – configurações modais do campo experimental: a) 1º Modo; b) 

2º Modo; c) 3º Modo; d) 4º Modo; e) 5º Modo; f) 6º Modo. 
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7.4.4 DESENVOLVIMENTO E CALIBRAÇÃO DO MODELO NUMÉRICO 

Tendo por base os resultados experimentais alcançados, o processo de calibração do modelo 

numérico é a próxima etapa. Seguindo um procedimento próximo do anteriormente adotado 

no Capítulo 5, a estrutura é modelada no software comercial Ansys [217], tendo por base as 

propriedades elasto-mecânicas definidas no Quadro 7.1 (valores de referência). É conveniente 

salientar, desde já, o facto de os modos e as frequências naturais associados à estrutura serem 

avaliados considerando um encastramento perfeito ao nível das fundações do edifício, ou 

seja, o solo é assumido como infinitamente rígido, impedindo qualquer movimento da 

fundação, negligenciando-se deste modo os efeitos da interação solo-estrutura. As 

propriedades indicadas são alvo de um processo de atualização iterativa, dentro de um 

intervalo de valores plausível, de forma a encontrar uma concordância aceitável entre 

resultados numéricos e experimentais. Por uma questão de simplificação de exposição, 

apenas os valores após o processo de calibração são apresentados, sendo indicados no 

Quadro 7.4. 

Quadro 7.4 – Propriedades elasto-mecânicas dos diferentes elementos após o processo de calibração numérica. 

Material 
Massa volúmica 

[kg/m3] 

Coef. Poisson 

[-] 

Módulo de elasticidade 

[MPa] 

IPE100 7850 0,30 210 000 

Placa MDF hidrófugo 700 0,25 4 000 

A malha de elementos finitos adotada encontra-se ilustrada na Figura 7.30. Apesar da 

simplicidade da estrutura, o sistema de apoios discretos das lajes introduz alguma 

complexidade na modelação do sistema. Para ultrapassar esta questão, a estrutura metálica 

e o sistema de lajes foram modelados como meios distintos, sendo a ligação entre estes 

estabelecida através dos pontos de apoio, com a natural prescrição de deslocamentos e 

rotações para os diferentes graus de liberdade. 

 

Figura 7.30 –  Modelo tridimensional de elementos finitos desenvolvido no software comercial Ansys [217]. 

A Figura 7.31 apresenta as configurações modais, obtidas numericamente, associadas às 

frequências de vibração naturais que envolvem a deformação lateral da estrutura 

(configuração 1).  
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a) b) c) 

   

d) e) f) 

Figura 7.31 – Configurações modais obtidas do modelo numérico associadas a deformações laterais da estrutura: a) 1º 

Modo: f=5,87 Hz; b) 2º Modo: f=11,42 Hz; c) 3º Modo: f=12,54 Hz; d) 4º Modo: f=17,26 Hz; e) 5º Modo: f=26,49 Hz; f) 6º 

Modo: f=38,94 Hz. 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 7.31, verifica-se uma assinalável 

coerência nas configurações obtidas com aquelas representadas na Figura 7.27. No entanto, 

detalhando a análise às frequências naturais associadas a cada configuração modal (Quadro 

7.5), verifica-se um ligeiro desfasamento entre os resultados numéricos e experimentais. Este 

facto está relacionado com as condições de apoio assumidas pelo modelo numérico. Como já 

mencionado, o modelo numérico assume uma ligação rígida da estrutura ao exterior. Deste 

modo, é expectável um ligeiro desvio das frequências naturais para valores mais baixos 

quando considerada a flexibilidade dinâmica do maciço de fundação. Atendendo a este facto, 

no Quadro 7.5 são, adicionalmente, apresentadas as frequências naturais obtidas para o caso 

de um sistema de apoios rotulados na base do pórtico. Como se pode observar, e em particular 

para os primeiros 4 modos, as frequências de ressonância obtidas experimentalmente estão 

balizadas pelas frequências obtidas por via numérica para os dois casos extremos 

considerados. Nos modos de vibração 5 e 6 tal relação não é verificada, podendo-se indicar o 

elevado peso que as ligações entre os diferentes tramos assumem na deformada associada a 

estes modos em particular. A existência de folgas nestas ligações pode corroborar os 

resultados obtidos. 

A discussão apresentada permite evidenciar a elevada importância das condições de apoio 

nos modos de deformação lateral do pórtico. Apesar desta limitação, para efeitos de avaliação 

de níveis de vibração ao nível da laje, os modos de vibração lateral da estrutura apresentam 

uma reduzida influência nos resultados finais.    
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Quadro 7.5 – Frequências naturais associadas à deformação lateral avaliadas por via numérica e experimental. 

Modo 1 2 3 4 5 6 

Experimental fn [Hz] 5,08 8,27 9,10 15,08 23,09 27,91 

Numérico 

Sistema 

encastrado 
fn [Hz] 5,87 11,42 12,54 17,26 26,49 38,94 

Sistema 

simplesmente 

apoiado 

fn [Hz] 3,64 7,54 8,18 14,36 25,31 30,95 

Em termos das configurações modais associadas à deformação vertical do sistema de lajes, a 

Figura 7.32 apresenta os resultados obtidos através do modelo numérico desenvolvido no 

software Ansys para os seis primeiros tipos de modos de vibração e considerando uma ligação 

rígida do pórtico ao exterior. 

   
a) 

   
b) 

   
c) 

Figura 7.32 – Configurações modais obtidas do modelo numérico associadas a deformações do sistema de lajes: a) 1º 

Modo; b) 2º Modo; c) 3º Modo; d) 4º Modo; e) 5º Modo; f) 6º Modo. (continua) 
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d) 

   
e) 

   
f) 

Figura 7.32 (continuação) – Configurações modais obtidas do modelo numérico associadas a deformações do sistema de 

lajes: a) 1º Modo; b) 2º Modo; c) 3º Modo; d) 4º Modo; e) 5º Modo; f) 6º Modo. 

A comparação dos resultados avaliados por via numérica e via experimental, apresentados no 

Quadro 7.6, permite verificar uma excelente aderência do modelo numérico ao desempenho 

real da estrutura. Como anteriormente abordado, o sistema de apoios considerado para o 

pórtico apresenta uma interferência mínima nas frequências naturais associadas a modos de 

vibração que envolvam a deformação por flexão das lajes.  

Quadro 7.6 – Frequências naturais associadas à deformação vertical do sistema de lajes avaliadas por via numérica e 

experimental [Hz]. 

Modo  1 2 3 4 5 6 

Experimental fn [Hz] 

15,41 35,52 37,23 58,73 62,44 65,04 

15,47 35,72 37,43 59,05 62,54 66,44 

15,57 36,02 37,53 59,30 62,65 70,54 

Numérico 

Sistema 

encastrado 
fn [Hz] 

15,33 35,6 37,02 58,03 58,71 67,78 

15,42 36,09 37,31 58,16 61,53 69,52 

15,45 36,40 37,38 58,21 63,14 70,07 

Sistema 

simplesmente 

apoiado 

fn [Hz] 

15,32 35,67 37,02 58,01 58,63 67,77 

15,41 36,11 37,30 58,15 61,01 68,00 

15,45 36,38 37,36 58,18 62,89 69,38 
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7.5. CARACTERIZAÇÃO EXPERIMENTAL DA TRAJETÓRIA DE PROPAGAÇÃO DE VIBRAÇÕES ENTRE A 

VIA E A EDIFICAÇÃO 

As características dinâmicas do caminho de propagação de vibrações, através do solo, desde 

a via-férrea até ao recetor, podem ser descritas através de funções de transferência avaliadas 

experimentalmente. Deste modo, foi desenvolvida uma campanha experimental, em que a 

localização do ponto de aplicação da carga (aplicada por intermédio do excitador dinâmico 

anteriormente apresentado na Figura 7.4) e os pontos de medição localizados no maciço (M1, 

M2, M3 e M4) e nas sapatas (S1, S2, S3 e S4) são indicados na Figura 7.33. 

 

a) 

 
b) 

Figura 7.33  – Representação esquemática da configuração experimental adotada para avaliação de funções de 

transferência: a) vista em planta; b) vista em corte. 

Uma vez conhecida a resposta nos recetores e a correspondente amplitude da excitação 

aplicada, as curvas de resposta em frequência podem ser definidas através do seguinte rácio:  

𝑇𝐹(𝜔) =
𝑥𝑖

𝑎𝑣(𝜔)

𝐹𝑗
𝑎𝑣(𝜔)

 (7.26) 

onde 𝑥𝑖
𝑎𝑣(𝜔) e 𝐹𝑗

𝑎𝑣(𝜔) representam os valores médios do deslocamento no ponto de 

observação 𝑖 e da força de impacto, respetivamente, ambos definidos no domínio da 

frequência. A consideração de um elevado número de eventos (impactos) permite a 
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consideração de valores médios, minimizando assim o efeito do ruído ambiental. O cálculo 

dos valores médios segue a seguinte formulação: 

𝑥𝑖
𝑎𝑣(𝜔) =

1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑘(𝜔)

𝑁

𝑘=1

 (7.27) 

𝐹𝑗
𝑎𝑣(𝜔) =

1

𝑁
∑ 𝐹𝑗

𝑘(𝜔)

𝑁

𝑘=1

 (7.28) 

onde N corresponde ao número de impactos considerado. 

A consideração de múltiplos eventos para o cálculo da função de transferência permite 

determinar a coerência entre a excitação e a resposta, averiguando-se deste modo a 

qualidade dos sinais em função da frequência de excitação. A coerência entre sinais pode, 

assim, ser avaliada través da seguinte relação: 

𝛾2(𝜔) =
𝑆𝑗𝑖

𝑎𝑣(𝜔)𝑆�̅�𝑖
𝑎𝑣(𝜔)

𝑆𝑗𝑗
𝑎𝑣(𝜔)𝑆�̅�𝑖

𝑎𝑣(𝜔)
 (7.29) 

onde 𝑆𝑗𝑖
𝑎𝑣

representa o espectro de potência (o traço sobrejacente indica o conjugado da 

variável). A função de coerência apresenta uma variação entre 0 e 1, pelo que valores elevados 

correspondem a sinais de elevada qualidade. A existência de ruído geralmente impossibilita a 

obtenção de valores unitários de coerência, pelo que a consideração de um limite inferior de 

0,90 é normalmente seguido. No presente caso, as curvas apresentadas apenas contemplam 

os troços da curva onde tal condição se verifica. 

A avaliação das funções de transferência para os pontos indicados foi realizada em duas fases 

distintas: uma anterior à construção da estrutura e uma segunda em que a estrutura já se 

encontra construída. A Figura 7.34 apresenta a comparação das curvas de resposta dos pontos 

localizados no terreno em oposição às curvas correspondentes aos pontos sobre as sapatas, e 

respetivas curvas médias, para as duas fases distintas.  
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a) 

  
b) 

Figura 7.34 – Funções de transferência entre o ponto de aplicação da carga e os diferentes pontos de medição e respetiva 

curva média (curva a preto): a) fase 1 – ausência de estrutura; b) fase 2 – estrutura construída (esquerda: pontos de 

medição localizados nas sapatas (S1 a S4); direita: pontos de medição localizados no solo (M1 a M4)).  

As curvas que representam a coerência das funções de transferência avaliadas para os 

distintos casos indicados na Figura 7.34 são apresentadas na Figura 7.35. 

  
a) 

Figura 7.35  – Coerência das funções de transferência entre o ponto de aplicação da carga e os diferentes pontos de 

medição: a) fase 1 – ausência de estrutura; b) fase 2 – estrutura construída (esquerda: pontos de medição localizados nas 

sapatas (S1 a S4); direita: pontos de medição localizados no solo (M1 a M4)). (continua) 
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b) 

Figura 7.35 (continuação) – Coerência das funções de transferência entre o ponto de aplicação da carga e os diferentes 

pontos de medição: a) fase 1 – ausência de estrutura; b) fase 2 – estrutura construída (esquerda: pontos de medição 

localizados nas sapatas (S1 a S4); direita: pontos de medição localizados no solo (M1 a M4)). 

Os resultados obtidos apenas permitem uma definição das funções de transferência para 

valores de frequência inferiores a 50 Hz. Acima desta gama, os valores de coerência são 

reduzidos, não sendo boa prática a sua consideração. Este facto deve-se essencialmente ao 

baixo conteúdo energético da ação para gamas de frequência superiores a 50 Hz, estando bem 

patente na Figura 7.36a, onde se ilustra o conteúdo em frequência típico da excitação aplicada 

através do dispositivo de queda de massa.  

Numa tentativa de aumentar o limite máximo das frequências de análise, foi realizado um 

segundo ensaio experimental, em que foi usado um martelo instrumentado como fonte de 

excitação. Este dispositivo tem a vantagem de possibilitar a excitação de uma gama mais 

alargada de frequências, conforme representado na Figura 7.36b.  

  
a) b) 

Figura 7.36  – Conteúdo energético da ação aplicada através d: a) excitador dinâmico; b) martelo instrumentado. 

A Figura 7.37 apresenta as curvas avaliadas para os diferentes casos sob análise resultantes 

da combinação dos dois ensaios realizados. Por motivos de limitação experimental, apenas foi 
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possível replicar este ensaio para a fase 2, isto é, para a fase onde a estrutura já se encontra 

construída. 

  

Figura 7.37  – Combinação dos resultados obtidos através dos ensaios realizados por intermédio do dispositivo de queda de 

massa e do martelo instrumentado na definição das funções de transferência entre o ponto de aplicação da carga e os 

diferentes pontos de medição e respetiva curva média (curva a preto): fase 2 – estrutura construída (esquerda: pontos de 

medição localizados nas sapatas (S1 a S4); direita: pontos de medição localizados no solo (M1 a M4)). 

Pelos resultados da Figura 7.34 e da Figura 7.37, é possível constatar a grande proximidade 

das curvas médias avaliadas para os pontos localizados no maciço de fundação e os pontos 

sobre as sapatas numa fase anterior à construção da estrutura. As pequenas discrepâncias 

podem ser justificadas por pequenas heterogeneidades locais, nomeadamente ao nível do 

ponto de colocação dos sensores. A proximidade evidenciada permite identificar a reduzida 

influência da interação cinemática entre o solo e a fundação para a gama de frequências em 

consideração.  

Após a construção da estrutura, as curvas de função de transferência, avaliadas para os pontos 

localizados no maciço, continuam muito próximas das anteriores. No entanto, se analisadas 

as curvas correspondentes aos pontos sobre as sapatas, é possível constatar a influência da 

estrutura na resposta. De facto, as descontinuidades verificadas nestas curvas estão em 

concordância com as frequências naturais avaliadas no ensaio de vibração ambiental, 

anteriormente exposto.  

As observações anteriores permitem justificar a implementação de uma metodologia 

simplificada para a consideração do efeito de interação solo-estrutura. Em tal metodologia, a 

apresentar seguidamente, a interação cinemática não é considerada no modelo, ou seja, 

admite-se que o edifício não influencia o campo de ondas incidente. Em problemas que 

envolvem a presença de fundações isoladas e superficiais, com dimensões reduzidas, tal 

simplificação parece adequada, como anteriormente constatado por Lopes [16]. 
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7.6. INTERAÇÃO DINÂMICA ENTRE EDIFÍCIO E MACIÇO DE FUNDAÇÃO 

7.6.1 INTRODUÇÃO 

A interação solo-estrutura é um tópico muito amplo, que envolve diferentes tipos de análise 

na tentativa de combinar a resposta do solo e da estrutura, implicando uma abordagem 

multidisciplinar na análise de conceitos da mecânica estrutural, mecânica dos solos, dinâmica 

estrutural, dinâmica dos solos, geofísica, métodos numéricos e diversas outras disciplinas 

técnicas [99]. A natureza abrangente subjacente ao conceito de interação solo-estrutura 

implica uma delineação muito concreta do âmbito e dos objetivos da pesquisa. 

De uma forma genérica, os efeitos de interação solo-estrutura podem ser catalogados 

segundo duas interações distintas: 

 Interação inercial: a massa da estrutura sujeita a um campo vibratório origina forças 

de inércia que, por sua vez, provocam o movimento da fundação em relação ao solo. 

As funções de impedância da fundação (dependentes da frequência) descrevem a 

flexibilidade do suporte da fundação e o amortecimento associado à interação solo-

fundação; 

 Interação cinemática: a presença de elementos de fundação rígidos no solo implica 

que a presença da fundação afete o movimento do campo de ondas incidente (free-

field motion). Os efeitos cinemáticos podem ser descritos como a relação entre o 

movimento do campo incidente e o movimento que ocorreria na base da estrutura, 

se esta não tivesse massa. 

O problema de interação solo-estrutura, em que os fenómenos acima indicados são parte 

essencial, pode ser resolvido por duas vias: i) abordagem direta; ii) abordagem 

subestruturada. Numa abordagem direta, o solo e a estrutura são incluídos no mesmo modelo 

e analisados como um sistema único. Numa abordagem subestruturada, o problema é 

decomposto em duas partes distintas, estrutural e geotécnica, sendo posteriormente 

combinadas para a obtenção da resposta do sistema.  

Embora as duas formulações enunciadas permitam a resolução integral do problema, a 

consideração de uma abordagem subestruturada é preferível do ponto de vista numérico, 

pese embora apenas permita a consideração de meios elásticos e lineares. Desde logo, 

possibilita a adoção de diferentes métodos numéricos na modelação da estrutura e do solo, 

permitindo uma maior eficiência computacional. Além disso, este tipo de abordagens permite 

uma maior flexibilidade de análise. Apesar de tudo, a consideração de interação solo-estrutura 

em análises dinâmicas introduz complexidades adicionais, não existindo um procedimento 

estabelecido como o mecanismo mais apropriado ou conveniente, suficientemente conciso e 

universal, para a modelação do solo e da estrutura, justificação pela qual o seu contributo é, 

em muitos casos, desprezado. A engenharia sísmica é um caso pragmático desta situação, 

onde grande parte dos trabalhos apresentados nesta área apenas foca a parte estrutural. 
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Apesar desta simplificação, do ponto de vista prático, esta pode ser vista como estando do 

lado da segurança, uma vez que a interação solo-estrutura só se torna desfavorável em 

situações que combinem estruturas de elevada rigidez e solos moles [218].  

A metodologia de análise aqui apresentada pretende considerar o efeito de interação solo-

estrutura de uma forma simplificada e de baixo custo computacional, tendo sempre presente 

o objetivo final de previsão da resposta dinâmica da estrutura face à ação de tráfego 

ferroviário.  

 

7.6.2 FORMULAÇÃO MATEMÁTICA 

Na presente subsecção, a problemática da interação solo-estrutura é formulada 

analiticamente e exposta de uma forma geral e breve, seguindo a formulação proposta por 

Lopes [16]. Assim, no domínio da frequência, a equação geral do movimento da estrutura é 

traduzida pela seguinte equação matricial convencional, que pode facilmente ser resolvida a 

partir de uma análise numérica, podendo o Método dos Elementos Finitos ser facilmente 

aplicado: 

(K𝑏 + i𝜔Cb − 𝜔2Mb)ub = Fb (7.30) 

onde Kb, Cb e Mb representam, respetivamente, as matrizes de rigidez, amortecimento e 

massa da estrutura; Fb é o vetor de forças externas aplicadas na estrutura; ub representa o 

vetor de deslocamentos. A matriz de amortecimento é proporcional às matrizes de rigidez e 

de massa, de acordo com o modelo de amortecimento de Rayleigh.  

A partir do momento em que a estrutura é submetida a uma dada solicitação de movimento 

na base, a compatibilidade entre a estrutura e o solo tem de ser atendida nos graus de 

liberdade de ligação (apoios). A relação de compatibilidade que se gera pode ser escrita da 

seguinte forma: 

𝑢𝑠
𝑏 = 𝑢0 + Δu𝑏 (7.31) 

onde 𝑢0 representa o campo de vibração incidente avaliado em condição “free-field” 

(movimento que se verificaria na situação de não existir estrutura) e Δub o incremento de 

deslocamentos devido às forças de inércia que se geram na estrutura. Este incremento pode 

ser descrito através de uma força transmitida pela estrutura ao solo, de acordo com a seguinte 

relação:  

Fs = 𝐻Δu𝑏 (7.32) 

sendo o coeficiente 𝐻 definido como rigidez dinâmica do solo. Correntemente, este termo 

surge, ainda que incorretamente do ponto de vista formal, designado por impedância do solo. 
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De facto, a impedância corresponde ao rácio força/velocidades, enquanto que, o termo rigidez 

dinâmica traduz a relação entre força e deslocamentos. Apesar desta incongruência, por 

motivos de coerência ao longo do presente documento, o referido termo será referenciado 

por impedância do solo, evitando a confusão com o termo de rigidez dinâmica da estrutura. 

Regressando à equação base definida pela eq. (7.30), e tendo em consideração a inserção do 

solo no problema, é condição necessária a manutenção do equilíbrio entre os dois sistemas 

(estrutura e solo). Assim, a seguinte relação terá de ser verificada nos pontos de contacto 

entre o solo e a estrutura: 

Fb = −Fs = −𝐻Δu𝑏 (7.33) 

Acoplando os dois sistemas, isto é, o solo e a estrutura, e após alguma manipulação 

matemática, o sistema de equações que traduz o problema é dado por: 

[𝐾
𝑎𝑎 𝐾𝑎𝑏

𝐾𝑏𝑎 𝐾𝑏𝑏 + 𝐻
] [

𝑢𝑎

𝛥𝑢𝑏] = − [𝐾
𝑎𝑎 𝐾𝑎𝑏

𝐾𝑏𝑎 𝐾𝑏𝑏] [
0
𝑢0

]     (7.34) 

onde, 𝐾𝑖𝑗 corresponde aos termos da matriz de rigidez dinâmica da estrutura, de acordo com 

os graus de liberdade i e j da mesma (o grau de liberdade j representa o ponto de contacto 

entre o meio estrutural e o solo). Assinala-se o facto de o segundo membro do sistema, 

correspondente à força de interação solo-estrutura desenvolvida, apenas depender dos 

parâmetros da estrutura e do campo de deslocamentos incidente.  

 

7.6.3 AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO DE IMPEDÂNCIA DO SOLO - MODELO DE PARÂMETROS CONDENSADOS 

A subsecção anterior é clara na necessidade de conhecimento da função de impedância do 

solo. A obtenção de uma função de impedância realista e adequada é uma tarefa desafiadora, 

pelo que diversos investigadores focam as suas pesquisas exclusivamente na sua avaliação. 

Assim, diferentes propostas, com diferentes graus de aproximação e complexidade, podem 

ser encontradas na bibliografia da especialidade para a consideração da impedância do solo 

na interação solo-estrutura [16, 219-225]. 

Neste trabalho é adotada uma metodologia simplificada para a sua avaliação analítica: 

modelos de parâmetros condensados (lumped-parameter model, na terminologia anglo-

saxónica). Nestes modelos, o maciço geotécnico é representado sob a forma de um conjunto 

de molas, amortecedores e massas, em que as suas grandezas correspondem à rigidez, 

amortecimento e inércia provenientes do efeito da interação solo-estrutura. Apesar de 

existirem na bibliografia diferentes modelos, com diferentes configurações, no presente 

estudo adota-se o designado “Monkey-tail model”, cuja representação esquemática se ilustra 

na Figura 7.38 [221]. 
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a)   b)   

Figura 7.38  – Definição esquemática do “Monkey-tail model”: a) representação geral do problema; b) sistema estrutural 

(adaptado de [221]). 

De uma forma geral, os diferentes modelos existentes permitem definir uma matriz que 

relaciona os graus de liberdade do sistema com as forças atuantes (Figura 7.39), considerando 

para tal uma sapata isolada, rígida e sem massa. 

 
Figura 7.39  – Graus de liberdade para uma fundação superficial rígida: a) deslocamentos e rotações; b) forças e momentos 

[221] 

Assim, a relação força-deslocamento pode ser escrita da seguinte forma: 

{𝐹(𝜔)}𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 = {[𝐻(𝜔)]}𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎. {𝑢(𝜔)}𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 (7.35) 

onde os vetores {𝐹(𝜔)}𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 e {𝑢(𝜔)}𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 correspondem, respetivamente, a: 

{𝐹(𝜔)}𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 = {𝐹𝑥 , 𝐹𝑦, 𝐹𝑧 , 𝑀𝑥, 𝑀𝑦, 𝑀𝑧}𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎
 (7.36) 

{𝑢(𝜔)}𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 = {𝑢𝑥, 𝑢𝑦, 𝑢𝑧 , 𝜃𝑥, 𝜃𝑦, 𝜃𝑧}𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎
 (7.37) 

Em relação à matriz de impedância [𝐻(𝜔)], algumas considerações devem ser elaboradas. 

Desde logo, e de um modo genérico, esta é uma matriz cheia, existindo um acoplamento entre 

as diferentes componentes do movimento. Contudo, assumindo a simplificação de se tratar 

de uma fundação superficial e que o momento de inércia da fundação em relação aos seus 

eixos principais é invariante (caso de sapatas quadradas e circulares), alguns dos seus termos 

esvanecem-se. Desprezando ainda os termos de acoplamento rotação-translação, termos 

com reduzido peso, conforme avaliado por Lopes [16], a matriz [𝐻(𝜔)] transforma-se numa 

matriz diagonal:  

Solo (elástico) 

Fundação rígida 

(sem massa)  
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(7.38) 

Note-se que os termos de rigidez nos dois planos de translação horizontais são iguais, assim 

como os termos de rotação em torno dos mesmos eixos, dado que, no presente caso, as 

sapatas são quadradas.  

Para o cálculo dos diferentes termos da matriz (7.38) é, então, usado o modelo apresentado 

na Figura 7.38. Neste modelo, apenas a rigidez estática apresenta significado físico, sendo os 

restantes parâmetros ajustados de forma a obter uma boa correlação da rigidez dinâmica em 

função da frequência, ou seja, estes parâmetros têm apenas por finalidade permitir um ajuste 

da impedância da fundação, em função da frequência de excitação, aos resultados obtidos 

através de modelos mais elaborados. Este modelo contém um total de cinco parâmetros (K𝑠, 

𝐶𝑠0, 𝐶𝑠1, 𝑀𝑠0 e 𝑀𝑠1), onde o coeficiente da mola K𝑠 representa a rigidez estática do solo, sendo 

apresentado no Quadro 7.7. A massa e o amortecimento do solo são divididos em dois 

coeficientes diferentes e podem ser obtidos de acordo com as seguintes expressões: 

𝐶𝑠0 =
𝑅

𝑉𝑠
γ0K𝑠 (7.39) 

𝐶𝑠1 =
𝑅

𝑉𝑠
γ1K𝑠 (7.40) 

𝑀𝑠0 =
𝑅2

𝑉𝑠
2
μ0K𝑠 (7.41) 

𝑀𝑠1 =
𝑅2

𝑉𝑠
2
μ1K𝑠 (7.42) 

onde 𝛾 e 𝜇 são parâmetros adimensionais e apresentados no Quadro 7.7.  

Quadro 7.7 – Parâmetros respeitantes aos diferentes elementos que compõem o “Monkey-tail model”. 

 

Rigidez 

estática  

Coeficiente de 

amortecimento 
Coeficiente de massa. 

Ks γ0 γ1 μ0 μ1 

Horizontal 
8GsR

2 − ν
 0,78 − 0,4ν - - - 

Vertical 
4GsR

1 − ν
 0,8 0,34 − 4,3ν4 

ν <
1

3 
 

0 

0,4 − 4ν4 

ν >
1

3 
 0,9(ν −

1

3 
) 

Rotação 
8GsR

3

3(1 − ν)
 - 0,42 − 0,3ν2 

ν <
1

3 
 

0 

0,34 − 0,2ν2 

ν >
1

3 
 0,16(ν −

1

3 
) 

Torsão 
16GsR

3

3
 0,017 0,291 - 0,171 
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A partir dos parâmetros anteriores, os termos da matriz de rigidez dinâmica indicados podem 

ser obtidos da seguinte forma [221]: 

𝐻𝑖𝑖(𝜔) = 𝐾𝑠 ∗

[
 
 
 
 

1 −

𝜔2𝑀𝑠1

𝐾𝑠

1 +
𝜔2𝑀𝑠1

2

𝐶𝑠1
2

−
𝜔2𝑀𝑠0

𝐾𝑠
+ i𝜔

(

 
 𝑀𝑠1

𝐶𝑠1

𝜔2𝑀𝑠1

𝐾𝑠

1 +
𝜔2𝑀𝑠1

2

𝐶𝑠1
2

+
𝐶𝑠0

𝐾𝑠

)

 
 

]
 
 
 
 

 (7.43) 

De uma forma alternativa, a mesma equação pode ser reescrita em função de uma frequência 

adimensional 𝑎0 (𝑎0 = 𝜔𝑅/𝑉𝑠) e generalizada por forma a atender ao amortecimento material, 

considerando para tal o coeficiente 𝜉, correspondente ao amortecimento histerético do solo 

[16]: 

𝐻𝑖𝑖(𝜔) = 𝐾𝑠 ∗ [𝑘 + i𝑎0 (𝑐 +
2𝜉

𝑎0
𝑘)] (7.44) 

Os termos de rigidez e amortecimento da equação anterior (𝑘 e c, respetivamente) são dados 

por: 

𝑘𝑖𝑖(𝑎0) = 1 −
𝜇1,𝑖𝑖𝑎0

2

1 +
𝜇1,𝑖𝑖

2

𝛾1,𝑗𝑗
2 𝑎0

2

− 𝜇0,𝑖𝑖𝑎0
2 

(7.45) 

𝑐𝑖𝑖(𝑎0) =
𝜇1,𝑖𝑖

𝛾1,𝑖𝑖

𝜇1,𝑖𝑖𝑎0
2

1 +
𝜇1,𝑖𝑖

2

𝛾1,𝑗𝑗
2 𝑎0

2

+ 𝛾0,𝑖𝑖 

 

7.6.4 VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL 

7.6.4.1 Generalidades 

A adoção de modelos simplificados para a consideração dos efeitos de interação solo-

estrutura, como o anteriormente introduzido, tem sido prática recorrente em diversos 

trabalhos recolhidos da bibliografia e em diversas especialidades [69, 218, 219, 222]. Apesar 

da popularidade destes métodos, o autor desconhece a existência de qualquer trabalho no 

campo da validação experimental dos mesmos. Deste modo, e dadas as potencialidades 

geradas pela construção integral da estrutura, foi desenvolvida uma atividade experimental 

para averiguar a impedância das fundações construídas.  

O ensaio de impedância consiste na aplicação de um impacto na superfície das sapatas, por 

intermédio de um martelo instrumentado, e na subsequente medição da resposta dinâmica 

das mesmas, por intermédio de acelerómetros. Assim, e tendo por objetivo a avaliação dos 
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termos de impedância vertical associados a cada sapata individual e a interação entre as 

mesmas, foi realizado um ensaio de impedância por sapata. A configuração experimental 

adotada está ilustrada na Figura 7.40, em que os pontos circulares preenchidos a vermelho 

correspondem à posição dos acelerómetros e o quadrado a preto corresponde ao ponto de 

aplicação do impacto. Naturalmente, a configuração experimental representada vai 

alternando de forma a serem ensaiadas as quatro sapatas. 

 
a) 

 
b) 

Figura 7.40 – Configuração adotada para averiguação experimental da impedância das fundações: a) vista em planta; b) 

vista em perfil. 

Em relação às especificações dos equipamentos de medição referidos, foram usados 

acelerómetros unidirecionais de elevada sensibilidade (10 V/g), com uma gama de medição 

de ± 0.5G, da marca PCB PIEZOTRONICS (modelo 393B12). A excitação exterior imposta à 

estrutura foi aplicada com recurso a um martelo instrumentado (ICP® Impact Hammer Model 

086D50), com capacidade de registo da ação aplicada. A Figura 7.41 apresenta a visão geral 

do ensaio desenvolvido. 

  
Figura 7.41 – Registo fotográfico do ensaio desenvolvido para determinação das funções de impedância das fundações. 
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7.6.4.2 Avaliação da impedância 

Para a avaliação experimental da impedância das fundações, foi aplicado um elevado número 

de impactos (mínimo 50) através de um martelo instrumentado. Simultaneamente, a resposta 

das fundações foi adquirida através de um conjunto de acelerómetros com o posicionamento 

anteriormente indicado. Uma vez conhecida a força aplicada e a resposta das sapatas é 

possível determinar a curva de resposta em frequência de acordo com a seguinte expressão: 

𝐻(𝜔) =
𝐹𝑗

𝑎𝑣(𝜔)

𝑥𝑖
𝑎𝑣(𝜔)

 (7.46) 

 onde 𝑥𝑖
𝑎𝑣(𝜔) e 𝐹𝑗

𝑎𝑣(𝜔) representam os valores médios do deslocamento no ponto de 

observação 𝑖 e da força de impacto, respetivamente, ambos definidos no domínio da 

frequência. À semelhança do descrito na secção anterior, a consideração de um elevado 

número de impactos permite a determinação de valores médios, minimizando assim o efeito 

do ruído ambiental. O cálculo destes valores segue a formulação anteriormente indicada nas 

equações (7.27) e (7.28). Ao nível da coerência dos sinais, considera-se, uma vez mais, o limite 

mínimo de 0,90, pelo que as funções de transferência apresentadas apenas contemplam os 

troços da curva onde tal condição se verifica. 

A título de exemplo, a Figura 7.42 apresenta a curva de impedância para um conjunto de 

impactos aplicados no ponto central de uma das fundações e respetiva curva de coerência. 

  

Figura 7.42 – Avaliação de impedância: a) curva de impedância (valores absolutos); b) coerência dos sinais adquiridos. 

Tal como se pode verificar, para frequências superiores a 650 Hz verifica-se uma redução da 

coerência dos sinais. Este resultado indica que, para uma gama de frequências superior, o 

ruído apresenta uma grande influência nos resultados pelo que estes não devem ser 

considerados.  
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7.6.4.3 Curvas de impedância experimentais 

De acordo com a configuração experimental adotada, o termo de impedância vertical pode 

ser facilmente determinado. Assim, a Figura 7.43 apresenta as componentes real e imaginária 

das curvas de impedância para as quatro sapatas. A curva média encontra-se representada 

através da linha contínua a preto. 

  
a) b) 

Figura 7.43 – Impedância vertical: a) parte real; b) parte imaginária (curvas a cinzento: curvas individuais; curva a preto; 

valor médio). 

A função de impedância apresenta valores complexos que descrevem a relação dinâmica 

entre a força e o deslocamento. Os valores reais e imaginários representam, respetivamente, 

o sinal da resposta da fundação em fase ou em fase oposta relativamente à força aplicada. A 

componente imaginária da curva de impedância surge devido ao amortecimento histerético 

do solo e amortecimento por radiação no meio indefinido. 

Através da análise da figura anterior, é possível observar a existência de alguma variabilidade 

entre as curvas de impedância avaliadas para as diferentes sapatas. Esta pode ser associada a 

heterogeneidades locais, podendo a curva média ser considerada como uma aproximação 

razoável no presente contexto. Assim, e tomando esta curva média, o ângulo de fase pode ser 

avaliado pela eq. (7.47), o qual permite estimar a frequência de ressonância da sapata sobre 

o solo em torno dos 55 Hz, tal como representado na Figura 7.44. Tal facto é identificado pela 

inversão do sinal do ângulo de fase. 

𝜃 (˚) = tan−1 (
imag(𝐻𝑣𝑣(𝜔))

real(𝐻𝑣𝑣(𝜔))
) (7.47) 
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Figura 7.44 – Ângulo de fase avaliado a partir da curva média. 

Ainda no que respeita à componente vertical da matriz de impedância dinâmica, é possível 

avaliar os termos cruzados das diferentes fundações. Assim, a Figura 7.45 apresenta as curvas 

médias avaliadas tendo em conta duas configurações diferentes: i) sapatas adjacentes; ii) 

sapatas localizadas em diagonais opostas. A magnitude das curvas avaliadas é cerca de duas 

ordens de grandeza superior às curvas anteriores, o que confirma a reduzida interação entre 

sapatas no presente caso.  

  
a) 

  
b) 

Figura 7.45 – Curvas de impedância vertical dos termos cruzados entre diferentes fundações: a) termos resultantes das 

diferentes configurações obtidas a partir de duas sapatas adjacentes; b) termos resultantes das diferentes configurações 

obtidas a partir de duas sapatas localizadas em diagonais opostas (esquerda: parte real; direita: parte imaginária). 
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7.6.4.4 Ajuste dos parâmetros do modelo de parâmetros condensados 

Tendo por base as curvas experimentais anteriormente obtidas, é agora possível ajustar o 

modelo de parâmetros condensados ao caso em estudo. Para tal, torna-se necessário 

considerar a massa da sapata no modelo simplificado. Assim, o conjunto solo/fundação pode 

ser traduzido por um sistema de um grau de liberdade, onde a rigidez da mola corresponde à 

impedância do solo (obtida através do modelo de parâmetros condensados) e a massa 

corresponde à massa da sapata, conforme indicado na Figura 7.46:  

 
Figura 7.46 – Sistema de um grau de liberdade. 

Deste modo, e após um processo de calibração, onde os parâmetros elasto-dinâmicos do solo 

foram ajustados, a comparação entre as curvas obtidas por via numérica e experimental 

(valores médios) encontra-se representada na Figura 7.47. 

   
a) b) c) 

Figura 7.47  – Validação experimental da curva de impedância: a) parte real; b) parte imaginária; c) ângulo de fase. 

De acordo com os resultados obtidos, verifica-se uma concordância assinalável entre as 

abordagens numérica e experimental. Não obstante este comentário geral, verifica-se um 

ligeiro desfasamento da componente imaginária para frequências acima dos 150 Hz. Tendo 

presente o contexto de aplicação desta metodologia (previsão de vibrações induzidas por 

tráfego ferroviário), facilmente se conclui que esta gama de frequências apresenta reduzido 

interesse prático.  

Os resultados numéricos ilustrados na Figura 7.47 resultam de um processo de otimização, 

onde foram tomadas como variáveis a massa do solo e a velocidade de propagação das ondas 

S. Os resultados obtidos no final do processo de otimização estão indicados no Quadro 7.8. 

Na mesma tabela encontram-se igualmente indicadas as dimensões consideradas para a 

M
sapata

Hii
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sapata. A este propósito, é de referir que o modelo considerado pressupõe a existência de 

uma sapata circular, pelo que um raio equivalente foi usado (Rsapata). 

Quadro 7.8 – Propriedades elastodinâmicas do solo e dimensões da sapata. 

Solo Sapata 

Vs [m/s] ν [-] ρ [kg/m3] hsapata [m] Rsapata [m] 

117 0,48 1900 0,35 0,40 

Refira-se, ainda, que a velocidade das ondas S indicada no Quadro 7.8 vai ao encontro dos 

resultados alcançados no ensaio de caracterização dinâmica do solo, onde valores idênticos 

foram obtidos para o estrato mais superficial (com cerca de 7 metros de espessura). A 

influência apenas desta camada superficial na curva de impedância era expetável, uma vez 

que esta profundidade é significativa tendo em conta as dimensões das sapatas. 

 

7.6.5. CONSIDERAÇÃO DA FLEXIBILIDADE DINÂMICA DO SOLO NO MODELO NUMÉRICO 

Considerando os resultados alcançados, na presente subsecção pretende-se incorporar a 

flexibilidade do solo no modelo numérico da estrutura anteriormente desenvolvido. Para tal, 

as sapatas do edifício são igualmente modeladas e assentes num conjunto de molas verticais 

de rigidez igual à obtida através da adaptação do modelo de parâmetros condensados ao caso 

em estudo. O modelo tridimensional da estrutura em elementos finitos atualizado de modo a 

comportar as sapatas do edifício é ilustrado na Figura 7.48a. A resultante da rigidez das molas 

coincide com a parte inicial da curva de impedância presente na Figura 7.48b, a qual é 

praticamente constante para baixas frequências. Esta condição deve-se essencialmente à 

influência da rigidez na resposta do sistema (a massa do sistema lumped parameter apresenta 

uma influência reduzida nas baixas frequências).   

 

 
a) b) 

Figura 7.48 – Consideração da flexibilidade dinâmica do solo na resposta da estrutura: a) modelo tridimensional de 

elementos finitos atualizado; b) curva de impedância avaliada por via numérica – valores absolutos. 
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O objetivo, nesta fase, passa pela determinação das frequências naturais associadas a este 

novo sistema. Assim, o Quadro 7.9 recupera a informação constante no Quadro 7.5, 

incorporando os resultados desta nova análise. 

Quadro 7.9 – Frequências naturais associadas à deformação lateral avaliadas por via numérica e experimental. 

Modo 1 2 3 4 5 6 

Experimental fn [Hz] 5,08 8,27 9,10 15,08 23,09 27,91 

Numérico 

Sistema 

encastrado 
fn [Hz] 5,87 11,42 12,54 17,26 26,49 38,94 

Sistema flexível fn [Hz] 5,12 8,33 9,45 15,89 25,87 32,01 

Sistema 

simplesmente 

apoiado 

fn [Hz] 3,64 7,54 8,18 14,36 25,31 30,95 

Como se pode verificar, a introdução da flexibilidade do solo no sistema permite aproximar os 

resultados numéricos aos obtidos por via experimental. Esta aproximação é especialmente 

válida para os primeiros modos de vibração, sendo igualmente claro o posicionamento das 

frequências de ressonância no intervalo anteriormente estabelecido considerando cenários 

extremos: ligação perfeitamente rígida da estrutura ao exterior e estrutura simplesmente 

apoiada. As configurações modais associadas a este novo sistema estão representadas na 

Figura 7.49, verificando-se deformadas em tudo semelhantes às apresentadas anteriormente.  

   
a) b) c) 

   
d) e) f) 

Figura 7.49 – Configurações modais obtidas do modelo numérico associadas a deformações laterais da estrutura: a) 1º 

Modo: f=5.12 Hz; b) 2º Modo: f=8.33 Hz; c) 3º Modo: f=9.45 Hz; d) 4º Modo: f=15.89 Hz; e) 5º Modo: f=25.87 Hz; f) 6º 

Modo: f=32.01 Hz. 

É ainda curioso verificar o grau de influência da interação solo-estrutura nos diferentes modos 

da estrutura. Tal como anteriormente referido, a interação solo-estrutura é tanto mais 

significativa, quanto maior o contraste de rigidez entre estes dois meios. Assim, e ao nível da 
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resposta modal da estrutura, é previsível que os modos associados à flexão dos pilares 

segundo a direção de maior inércia (maior rigidez de flexão) apresentem uma maior 

discrepância, isto numa comparação direta entre resultados avaliados por via experimental e 

obtidos por via numérica na situação de encastramento perfeito. Esta relação é facilmente 

verificada considerando os dois primeiros modos do sistema, onde se verifica uma diferença 

de 15,5% e 38,5%, respetivamente, na situação de análise referenciada. 

Por último, apenas uma breve referência aos modos de vibração associados ao sistema de 

lajes. Tal como expectável, dados os resultados prévios, a introdução da flexibilidade dinâmica 

do solo não tem influência significativa nas frequências naturais associadas ao movimento 

vertical das lajes, pelo que nenhum comentário adicional se justifica. 

 

7.7. RESPOSTA DINÂMICA DO SISTEMA MACIÇO-ESTRUTURA  

Baseado na configuração experimental apresentada na Figura 7.33, o propósito desta secção 

é apresentar a resposta dinâmica do sistema maciço-estrutura sujeito a uma excitação 

dinâmica induzida por um impacto à superfície do solo. Os resultados apresentados podem 

ser considerados para a validação de modelos de previsão, em que as características do 

maciço geotécnico e da estrutura são agregadas num modelo global ou, ainda, para a 

averiguação do mecanismo de interação solo-estrutura. 

 

7.7.1. COMPORTAMENTO DO SISTEMA MACIÇO-ESTRUTURA FACE À APLICAÇÃO DE UM IMPULSO NAS 

PROXIMIDADES DA LINHA FÉRREA 

A força de impacto responsável pela geração do campo de ondas incidente é aplicada por 

intermédio do excitador dinâmico localizado nas imediações da linha ferroviária (Figura 7.33). 

A Figura 7.47 apresenta o registo temporal e o conteúdo em frequência da força aplicada.      

  
a) b) 

Figura 7.50  – Impacto aplicado através do excitador dinâmico: a) registo temporal; b) conteúdo energético. 
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Tal como indicado na Figura 7.33, foi considerado um extenso conjunto de pontos de medição, 

que contempla recetores localizados no maciço de fundação, nas sapatas e em diversos locais 

da estrutura. Deste modo, a Figura 7.51 apresenta a resposta dinâmica dos pontos de medição 

localizados no maciço geotécnico (pontos M1 a M4) e nas sapatas  (pontos S1 a S4). Em ambos 

os casos são indicados os registos temporais e respetivos conteúdos em frequência da 

velocidade vertical resultante da excitação aplicada. 

  
a) 

  
b) 

Figura 7.51  – Velocidade vertical induzida pela aplicação de impacto: a) pontos de medição localizados no maciço (M1 a 

M4); b) pontos de medição localizados nas sapatas (S1 a S4) (direita: registo temporal; esquerda: conteúdo energético no 

domínio da frequência).  

De acordo com as medições efetuadas, e tal como expectável dadas as observações 

anteriores, existe uma grande similaridade na resposta do maciço e das sapatas, na 

globalidade dos pontos de medição. No registo temporal, como não poderia deixar de ser, 

existe um natural desfasamento da resposta dinâmica do sistema em virtude da maior 

distância entre os pontos de observação M1-M3 e S1-S3 e o ponto de aplicação do impacto. 

Considerando agora os pontos de medição localizados no segundo piso da estrutura, a Figura 

7.52 apresenta igualmente os registos temporais e respetivos conteúdos em frequência da 

velocidade vertical medida. 
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a) 

  
b) 

  
c) 

Figura 7.52 – Velocidade vertical nos pontos de medição: a) P2; b) P21; c) P22; d) P23; e) P24 (esquerda: registo temporal; 

direita: conteúdo energético no domínio da frequência). (continua) 
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d) 

  
e) 

Figura 7.52 (continuação)  – Velocidade vertical nos pontos de medição: a) P2; b) P21; c) P22; d) P23; e) P24 (esquerda: 

registo temporal; direita: conteúdo energético no domínio da frequência).  

Como pode ser observado, a resposta estrutural do ponto P2 é dominada pelo primeiro modo 

de flexão da laje, sendo a frequência de ressonância associada (em torno dos 15,5 Hz) 

claramente identificada na curva que contempla o conteúdo energético da resposta. Quando 

analisados os restantes pontos, localizados fora do centro geométrico da laje, a segunda e 

terceira frequências naturais assumem um papel mais relevante em comparação com o ponto 

anterior, em virtude da configuração modal associada, com ponto de inflexão máximo nas 

proximidades destes recetores. Adicionalmente, verifica-se um decréscimo na amplitude da 

velocidade vertical. 

A partir dos dados recolhidos para o ponto P2, é possível estimar o nível de amortecimento 

associado ao primeiro modo de flexão da laje do pórtico. Para tal, o sinal recolhido pelo sensor 

foi submetido a filtros passa-baixo e passa-alto de forma a definir uma gama de frequências 

no intervalo 10-20 Hz. Após esta etapa, uma curva exponencial foi ajustada à envolvente do 

sinal recolhido, sob a forma [226]: 

𝑣(𝑡) = 𝐴e−𝜉2𝜋𝑓𝑡 (7. 48) 



Campo Experimental do Carregado: caracterização 

 

242 

A Figura 7.53 apresenta a curva exponencial obtida, devidamente ajustada aos dados 

experimentais, e o conteúdo em frequência da resposta após a aplicação dos filtros 

anteriormente referidos. 

  
a) b) 

Figura 7.53  – Rácio de amortecimento modal associado ao 1º modo de vibração: a) registo temporal; b) conteúdo 

energético no domínio da frequência.  

A resposta filtrada, obtida para o 1º modo de vibração, apresenta um decaimento quase 

perfeito, o que permite um ajuste da curva exponencial muito aceitável. A partir da curva de 

ajuste, um rácio de amortecimento igual a 0,85% foi obtido, associado a uma frequência 

natural igual a 15,5 Hz (Figura 7.53). 

 

7.7.2. FUNÇÕES DE RESPOSTA EM FREQUÊNCIA 

7.7.2.1. Avaliação experimental 

A configuração experimental adotada permite ainda a definição de Funções de Resposta em 

Frequência (FRF), as quais traduzem o rácio, em função da frequência, entre a amplitude do 

deslocamento verificado entre dois pontos de observação distintos. A principal razão para o 

uso de FRFs, neste contexto, é a simplicidade com que a resposta do sistema pode ser descrita. 

Desta forma, a Figura 7.54 apresenta as FRFs do deslocamento vertical do ponto P2 induzidas 

pelo deslocamento medido (experimentalmente) nas quatro sapatas do edifício e os pontos 

adjacentes situados sobre o maciço geotécnico. O traçado da curva média em ambos os casos 

ilustra a pequena dispersão dos resultados nos diferentes pontos de medição. 
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a) b) 

Figura 7.54  – Função de resposta em frequência do ponto P2 em função do deslocamento vertical medido: a) nas sapatas 

do edifício (pontos S1 a S4); b) no maciço geotécnico (pontos M1 a M4) (curvas a cinzento correspondem aos diferentes 

pontos de medição e a curva a preto corresponde ao valor médio). 

Comparando as curvas médias ilustradas na figura anterior, verifica-se uma similitude 

assinalável entre as diferentes FRFs avaliadas, o que vai ao encontro de conclusões 

anteriormente referidas acerca da reduzida influência da componente de interação 

cinemática solo-estrutura. Por outro lado, e como não poderia deixa de ser, as zonas de maior 

amplificação destas curvas estão em concordância com as frequências de ressonância da 

própria estrutura. É curioso verificar a grande amplificação da resposta estrutural em relação 

à resposta medida na base (terreno e sapatas), especialmente para frequências em torno do 

primeiro modo de vibração do sistema de lajes. 

Apenas uma nota final no que concerne à gama de frequências analisada. Dada a fraca 

coerência dos sinais adquiridos para frequências acima dos 40/45 Hz, a avaliação das FRFs fica 

limitada a este limite superior. 

 

7.7.2.2. Avaliação numérica 

Adicionalmente à avaliação experimental das funções de resposta em frequência, a 

implementação do mecanismo de interação solo-estrutura ao caso em estudo permite 

replicar numericamente as condições experimentais existentes. Deste modo, o programa 

comercial MatLab foi usado, uma vez mais, para o desenvolvimento de uma ferramenta 

numérica que permita a resolução da eq. (7.34), correspondente à equação geral de 

movimento, devidamente adaptada para atender às condições de interação solo-estrutura. A 

totalidade dos parâmetros necessários para a definição desta equação é devidamente 

apresentada no decorrer do presente capítulo, sendo efetuado em seguida um resumo da 

metodologia de abordagem adotada: 

 Matrizes de rigidez e de massa da estrutura: importadas diretamente do software 

comercial Ansys; 
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 Amortecimento da estrutura: é considerado, simplificadamente, um modelo de 

amortecimento histerético para toda a estrutura (ξ=0.87%); 

 Impedância do solo: calculada a partir do modelo de parâmetros condensados, 

devidamente calibrado através de resultados experimentais; 

 Campo de deslocamentos incidente na base das sapatas: deslocamento medido nos 

pontos de medição M1 a M4.  

Em face da metodologia indicada, a qual foi devidamente enquadrada nas secções anteriores, 

a Figura 7.55 apresenta as curvas FRF avaliadas numericamente, relacionando o ponto de 

observação P2 e restantes pontos localizados na base da estrutura (resposta simulada 

numericamente) e no maciço geotécnico envolvente (resposta medida experimentalmente – 

campo de deslocamentos incidente). 

  
a) b) 

Figura 7.55  – Função de resposta em frequência do ponto P2 avaliadas numericamente em função do deslocamento 

vertical: a) avaliado nas sapatas do edifício (pontos S1 a S4); b) medido no maciço geotécnico (pontos M1 a M4) (curvas a 

cinzento correspondem aos diferentes pontos de observação e a curva a preto corresponde ao valor médio). 

A comparação dos resultados experimentais e numéricos, apresentada na Figura 7.56, 

permite constatar a existência de uma concordância razoável entre as diferentes curvas. De 

facto, o comportamento global do sistema é traduzido de uma forma satisfatória pelo modelo 

numérico desenvolvido, sobretudo no que diz respeito à tendência da resposta em torno das 

frequências de ressonância do sistema de lajes.  

Sem embargo do comentário generalista anterior, verifica-se a existência de pequenos picos 

de resposta ao longo da curva experimental, em correspondência com as frequências de 

ressonância associadas ao movimento lateral da estrutura, que não são replicadas pelo 

modelo numérico. Estas podem ser atribuídas à existência de uma pequena deformação das 

lajes por compatibilidade com a deformação da própria estrutura metálica.  
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a) b) 

Figura 7.56  – Comparação das curvas médias das funções de resposta em frequência do ponto P2 avaliadas por via 

experimental e por via numérica: a) avaliadas nas sapatas do edifício; b) medidas no maciço geotécnico. 

 

7.8. CONCLUSÕES 

Com o intuito de aprofundar a caracterização do Campo Experimental do Carregado, o 

capítulo agora finalizado expõe um conjunto alargado de resultados experimentais, 

complementados com análises numéricas concisas e didáticas. Os trabalhos experimentais 

desenvolvidos no âmbito da tese de doutoramento do autor focam essencialmente a 

caraterização do maciço geotécnico e da edificação adjacente à infraestrutura ferroviária e a 

análise do fenómeno de interação solo-estrutura. A nível de caraterização da via, considerou-

se a informação anteriormente recolhida pelo grupo de investigação como suficiente para os 

propósitos do presente trabalho. 

Assim, e ao nível da caracterização do maciço geotécnico, cabe aqui salientar o 

desenvolvimento de ensaios de análise espectral de ondas sísmicas, usualmente designados 

por ensaios SASW e ensaios de refração sísmica, que permitiram obter as propriedades 

dinâmicas do solo, essenciais para a correta modelação numérica do meio. Ainda a este nível, 

podem ser referidas as diferentes funções de transferência avaliadas entre a via e a estrutura, 

que incorporam, ainda que indiretamente, as propriedades do caminho de propagação. 

Por outro lado, e exclusivamente no âmbito deste trabalho, foi projetada e contruída uma 

estrutura modular nas proximidades da infraestrutura ferroviária de modo a assegurar a 

validação experimental da metodologia numérica de análise e previsão de vibrações induzidas 

por tráfego. Dadas as incertezas quanto ao seu comportamento dinâmico, foi realizado um 

ensaio de identificação modal, a partir do qual foi possível a calibração do modelo numérico 

da estrutura desenvolvido. 

Dada a completa caraterização do maciço e da estrutura, a interação dinâmica entre estes 

dois meios foi igualmente atendida. A formulação matemática do problema foi devidamente 

introduzida, tendo por base uma abordagem desacoplada do problema, que permite 
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incorporar a interação inercial desenvolvida entre os dois domínios. Por simplificação, a 

interação cinemática não foi considerada. No entanto, esta questão foi devidamente 

explorada através de evidências experimentais, que permitiram verificar o reduzido 

contributo desta parcela em problemas que envolvem a presença de fundações isoladas e 

superficiais de reduzidas dimensões. Por fim, e para o cálculo da impedância das fundações, 

foi considerado um modelo simplificado, o qual foi calibrado através de resultados 

experimentais. 

No capítulo subsequente, os principais resultados e validações atrás apresentados são tidos 

como condições de base, permitindo abordar diretamente o problema de vibrações induzidas 

por tráfego ferroviário.   
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8 

CASO DE ESTUDO DO CARREGADO: AVALIAÇÃO 

EXPERIMENTAL E MODELAÇÃO NUMÉRICA 

 

 

8.1. GENERALIDADES 

A avaliação dos níveis de vibração induzidos pela passagem de tráfego ferroviário constitui um 

dos principais aspetos do trabalho experimental desenvolvido no Campo Experimental do 

Carregado, devidamente caracterizado no capítulo precedente. O registo da resposta do 

sistema, quando excitado pela passagem de tráfego ferroviário, permite uma análise global 

do problema, essencial para a validação de metodologias de previsão de vibrações, como é o 

caso da metodologia numérica 2.5D FEM-MFS, anteriormente apresentada no Capítulo 3. A 

avaliação experimental e a modelação numérica da resposta estrutural são tidas como 

prioritárias, considerando-se, para tal, uma metodologia de análise sub-estruturada, em que 

os conceitos de interação solo-estrutura são aplicados. Adicionalmente, e numa perspetiva 

meramente teórica, é efetuada uma previsão de níveis de ruído re-radiado no interior da 

estrutura através do modelo MFS 3D, considerando para tal uma nova configuração 

estrutural, composta por um conjunto de painéis laterais que delimitam um dos espaços 

compreendidos entre os diferentes níveis de lajes.  

Por outro lado, e dada a complexidade do problema em apreço, a conjugação de resultados 

experimentais com resultados obtidos por via numérica permite retirar vantagem das 

potencialidades individuais: utilização da modelação numérica na realização de estudos 

paramétricos e a redução das incertezas através da consideração de resultados experimentais. 

O conceito híbrido assinalado é baseado numa metodologia de análise empírica desenvolvida 

pela Administração Ferroviária Norte-Americana (FRA) [13]. Esta entidade apresenta um 
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procedimento de avaliação do nível de vibração e ruído no interior de edifícios baseado em 

funções de densidade de força, definidas a partir da circulação do comboio sobre a via, e 

funções de transferência do maciço circundante, que têm em consideração o efeito da 

formação geológica local na propagação das vibrações. Adicionalmente, uma terceira parcela 

pode ser adicionada para atender à interação solo-estrutura existente e à 

amplificação/atenuação do próprio edifício.  

O presente capítulo incorpora, assim, resultados obtidos por via experimental e por via 

numérica, estando estruturado em três tópicos fundamentais que vão ao encontro da 

descrição geral anteriormente apresentada. Assim, o primeiro tópico está direcionado para a 

exposição dos principais resultados avaliados por via experimental, os quais contemplam os 

registos de vibrações em campo livre e na estrutura construída. Num segundo tópico, os 

registos de vibrações são replicados por via numérica, procurando-se a validação 

experimental das ferramentas numéricas desenvolvidas em capítulos precedentes. Ainda a 

este nível, o campo de vibrações simulado é usado na geração do campo acústico, com a 

previsão de níveis de ruído re-radiado. O último tópico está inteiramente relacionado com a 

apresentação e aplicação de um modelo híbrido de previsão de níveis de vibração ao caso de 

estudo em apreço. 

 

8.2. MEDIÇÃO DE VIBRAÇÕES INDUZIDAS POR TRÁFEGO FERROVIÁRIO 

8.2.1 DESCRIÇÃO GERAL DO ENSAIO 

Mediante o objetivo de validação experimental da metodologia numérica 2.5D FEM-MFS e a 

aplicação do modelo híbrido ao caso de estudo do Carregado, foi desenvolvida uma campanha 

experimental para avaliação da resposta da estrutura face à passagem de tráfego ferroviário. 

A configuração experimental adotada, e esquematizada na Figura 8.1, inclui a medição da 

resposta em distintos pontos de observação localizados no maciço geotécnico, nas fundações 

e na estrutura.  
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a) 

 
b) 

Figura 8.1 – Representação esquemática da configuração experimental adotada para o registo de vibrações induzidas por 

tráfego ferroviário: a) vista em planta; b) vista em corte. 

Na totalidade dos pontos de observação, apenas a componente de aceleração vertical foi 

registada. Para tal, foram utilizados acelerómetros unidirecionais piezoelétricos PCB603C01 

de diferentes gamas de medição, conforme o ponto de registo se encontre a uma maior ou 

menor distância da fonte. Deste modo, a medição de vibrações no ponto de medição S0 foi 

efetuada com recurso a acelerómetros com uma gama de medição de ± 5g e sensibilidade 

aproximada de 1 V/g. Para os restantes pontos de medição, foram utilizados acelerómetros 

de maior sensibilidade (10 V/g) e uma gama de medição mais reduzida (±0.5g). Os diferentes 

sensores são fixados em chapas metálicas, sendo estas previamente conectadas com o 

sistema de suporte. A Figura 8.2 apresenta exemplos do sistema de fixação usado para os 

diferentes sensores.  
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Figura 8.2 – Pormenores da fixação dos acelerómetros ao meio exterior. 

Da mesma forma que o protagonizado em ensaios experimentais apresentados em capítulos 

precedentes, a resposta dinâmica do sistema é adquirida e condicionada através de um 

sistema composto por um módulo NI CDAQ-9172, equipado com placas IEPE e controlado pelo 

software comercial LabView® instalado num computador portátil, conforme se pode observar 

na Figura 8.3. 

  
Figura 8.3 – Sistema  de aquisição composto por módulo NI CDAQ-9172, equipado com placas IEPE e controlado pelo 

software comercial LabView®. 

8.2.2. CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL CIRCULANTE 

Durante o período de medições, foi possível registar a passagem de diferentes veículos 

ferroviários em circulação na via descendente (sentido Porto-Lisboa) do troço em estudo. No 

entanto, para efeitos de discussão de resultados, apenas os registos da passagem do comboio 

Alfa-Pendular são considerados. Este corresponde a um comboio convencional (dois bogies 

por carruagem e dois eixos por bogie) e é constituído por um total de seis veículos, quatro 

deles são veículos motores e os restantes dois, correspondentes aos veículos intermédios, são 

reboques. O comboio Alfa-Pendular, representado na Figura 8.4, apresenta um comprimento 

total de 158.9 m e é capaz de atingir velocidades de 220 km/h, sendo o veículo ferroviário 

mais rápido a operar em toda a infraestrutura ferroviária portuguesa. O Quadro 8.1 apresenta 
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o resumo das principais características mecânicas dos diversos veículos que constituem o 

comboio Alfa-Pendular.  

 
a) 

 
b) 

Figura 8.4 – Comboio Alfa-Pendular: a) vista geral; b) geometria. 

Quadro 8.1 – Propriedades mecânicas do comboio Alfa-Pendular [165]. 

Veículo 1 2 3 4 5 6 

Caixa 
Massa [kg] 36901 37810 36924 38524 38510 37301 

Inércia rotacional [kg.m2] 2083600 

Suspensão 

secundária 

Rigidez [kN/m] 1320 

Amortecimento [kN.s/m] 36 

Bogies 

1 
Massa [kg] 4932 4823 4712 4712 4712 4823 

Inércia Rotacional [kg.m2] 5150 5090 5000 5000 5090 5150 

2 
Massa [kg] 4823 4823 4712 4712 4823 4923 

Inércia rotacional [kg.m2] 5150 5090 5000 5000 5090 5150 

Suspensão 

primária 

Rigidez [kN/m] 3200 

Amortecimento [kN.s/m] 35 

Eixos 

1 
Massa [kg] 1538 1538 1538 1538 1538 1538 

Carga [kN] 129.8 131.4 128.8 132.6 133.2 130.2 

2 
Massa [kg] 1884 1884 1538 1538 1884 1884 

Carga [kN] 133.2 134.8 128.8 132.6 136.6 133.6 

3 
Massa [kg] 1884 1884 1538 1538 1884 1884 

Carga [kN] 132.6 134.8 128.8 132.6 136.6 134.2 

4 
Massa [kg] 1538 1538 1538 1538 1538 1538 

Carga [kN] 129.2 131.4 128.8 132.6 133.2 130.8 

Para a avaliação da velocidade de circulação dos diversos comboios, foi utilizado um radar de 

velocidades da Bushnell, modelo 10911, conforme ilustrado na Figura 8.5. 
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Figura 8.5 – Radar de velocidades usado na medição da velocidade de circulação dos diferentes comboios.  

8.2.3. CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DE IRREGULARIDADES DA VIA 

Tendo em conta a temática em estudo, torna-se imperativa a caraterização do perfil de 

irregularidades da via, essencial na modelação da interação veículo-via. Por uma questão de 

exploração mais eficiente da via, planeamento da sua manutenção e aferição das condições 

de segurança de circulação, a Infraestruturas de Portugal (IP) realiza de modo sistemático a 

monitorização e avaliação da qualidade geométrica da Linha do Norte, através do veículo de 

inspeção EM 120, que se apresenta na Figura 8.6.  

 
Figura 8.6 – Veículo de inspeção geométrica da via: EM 120. 

Este veículo integra atualmente uma série de equipamentos úteis para a inspeção e o registo 

das medições efetuadas em cada campanha de monitorização [227]: sistema inercial de 

inspeção da geometria de via; sistema laser rotativo para inspeção da geometria de catenária 

e perfil transversal de via; sistema laser/ótico para inspeção do desgaste ondulatório do carril; 

sistema georradar para inspeção do balastro; sistema laser ótico para inspecionar o perfil 

transversal do carril; sistema vídeo para registo do canal ferroviário.  

A IP forneceu os dados relativos ao perfil de irregularidades para o troço compreendido entre 

os km 41+300 e 41+900, troço que contempla o local de estudo (km 41+625), medido num 

horizonte temporal próximo da campanha experimental realizada. O perfil de irregularidades 
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ao qual o autor teve acesso compreende o registo do nivelamento longitudinal de ambos os 

carris da via descendente (sentido Porto-Lisboa) com registo de informação a cada 25 cm, 

conforme representado na Figura 8.7.  

 
Figura 8.7 – Registo espacial dos perfis de irregularidades verticais medidos ao longo dos carris esquerdo (LE) e direito (LD) 

da via descendente. 

Do ponto de vista da modelação numérica, é usual o tratamento dos valores de nivelamento 

longitudinal da via no domínio do número de onda, através de funções de densidade espectral 

de potência (PSD), como anteriormente descrito no Capítulo 3. Para a sua determinação é 

necessário proceder, primeiramente, a uma transformação do sinal do domínio do espaço 

para o domínio do número de onda (também denominado por frequência espacial) por 

intermédio de uma transformada de Fourier. Este processo é em tudo idêntico à obtenção de 

um espectro de frequências de um sinal temporal, apenas com a particularidade de se tratar 

de uma transformada relativa ao espaço em substituição de uma transformada relativa ao 

tempo, resultando num espectro do sinal em função do número de onda. De uma forma 

genérica, e de acordo com o procedimento exposto em Newland [228], para um dado sinal 

espacial 𝑓(𝑥), a sua transformação para o domínio do número de onda pode ser traduzido 

pela seguinte expressão: 

𝐹(𝑘1) = ∫ 𝑓(𝑥)
+∞

−∞

e−i2𝜋𝑘1𝑥d𝑥 (8.1) 

onde 𝑘1 representa o número de onda longitudinal e 𝑥 a distância. 

Como se compreende, a transformada anterior é apenas aplicada a sinais analógicos. Para 

lidar com sinais digitais é necessário adaptar a equação anterior para atender ao carácter 

discreto destes últimos. Neste sentido, uma transformada discreta de Fourier pode ser 

enunciada da seguinte forma: 
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�̈�𝑚 = ∑ �̈�𝑛

𝑁

𝑛=1

𝑒−𝑖2𝜋(𝑚−1)(𝑛−1)/𝑁  (8.2) 

onde 𝑁 corresponde ao número de pontos de amostragem. A transformada discreta finita de 

Fourier pode ser calculada por intermédio de um algoritmo matemático bastante eficiente, 

denominado FFT (do inglês, Fast Fourier Transform) [229]. O software comercial MatLab 

possui este algoritmo implementado, que permite a sua aplicação de uma forma direta para 

um conjunto alargado de pontos de medição.  

Sendo o objetivo final a avaliação da função de densidade espectral de potência 𝑆, e tendo 

presente que os dados do nivelamento longitudinal correspondem a um sinal aleatório 

contínuo, a equação (8.1), correspondente à transformada de Fourier, é adaptada de modo a 

atender a esta tipologia de sinais, em que para conter o crescimento de 𝐹(𝑘1) para infinito, 

se aplica o limite indicado na seguinte expressão: 

𝐹(𝑘1) = lim
𝑋→∞

1

𝑋
∫ 𝑓(𝑥)

+∞

−∞

e−i2𝜋𝑘1𝑥d𝑥 (8.3) 

Para estimar a função PSD para o caso de um sinal digital, o registo espacial inicial é alvo de 

um tratamento adicional. Neste caso, o sinal é dividido num conjunto de blocos de período 𝑋𝑏 

e número de amostras 𝑁𝑏, de modo a obter uma configuração mais suavizada da função. 

Poder-se-á ainda considerar a sobreposição destes blocos, sendo habitual considerar uma 

sobreposição próxima de metade do comprimento do bloco (overlapping de 50%). Para cada 

bloco é então possível estimar a função PSD a partir do espectro de resposta no domínio do 

número de onda. Assim, e tirando partido do teorema de Parseval, o qual estabelece que a 

energia de um sinal no domínio temporal/espacial é exatamente a mesma que um sinal no 

domínio da frequência/número de onda, podendo ser traduzido por: 

1

𝑋𝑏
∫ 𝑓2(𝑥)

𝑋𝑏

0

d𝑥 ≅
1

𝑁𝑏
∑|�̈�𝑛|2

𝑁𝑏

𝑛=1

= ∑ (
1

𝑁𝑏
2 |�̈�𝑚|

2

)

𝑁

𝑚=1

 (8.4) 

observa-se que o termo 
1

𝑁𝑏
2 |�̈�𝑚|

2
 corresponde ao contributo do número de onda 𝑘1,𝑚 para a 

potência total, e portanto o espectro de potência de um bloco, em função do número de onda, 

é dado pela seguinte relação: 

𝐸𝑃𝑚

𝑏 =
1

𝑁𝑏
2 |�̈�𝑚|

2

 (8.5) 
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Dividindo o espectro de potência pelo incremento do número de onda, ∆𝑘1 = 1/𝑋𝑏, obtém-

se uma aproximação da função de densidade de potência 𝑆, tal como indicado pela eq. (8.6). 

O facto de a função obtida se tratar de uma aproximação é devido à série espacial não ter 

duração infinita e apenas se medir o seu valor em posições espaçadas de ∆𝑥.  

𝑆𝑃𝑚

𝑏 =
∆𝑥

𝑁𝑏
|�̈�𝑚|

2

 (8.6) 

A função de densidade espectral calculada através da equação anterior corresponde à 

situação de a energia se encontrar espelhada em relação à frequência de Nyquist (máxima 

frequência que é possível obter com precisão para um intervalo de amostragem ∆𝑥), 

denominando-se este caso por PSD two-sided. Como o sinal inicial é uma grandeza real, é 

necessário proceder a uma operação adicional de forma a concentrar toda a energia apenas 

numa das partes (PSD one-sided) de acordo com a seguinte relação:  

𝑁𝑏 í𝑚𝑝𝑎𝑟: {
𝑆𝑃1

= 𝑆𝑃(𝑁𝑏+1)/2

𝑆𝑃𝑚
= 2𝑆𝑃𝑚−1+(𝑁𝑏+1)/2

 ∀ 𝑚 = 2,… , (𝑁𝑏 + 1)/2 

𝑁𝑏 𝑝𝑎𝑟: {
𝑆𝑃1

= 𝑆𝑃(𝑁𝑏/2)+1

𝑆𝑃𝑚
= 2𝑆𝑃𝑚+(𝑁𝑏)/2

∀ 𝑚 = 2,… ,𝑁𝑏/2 

(8.7) 

A Figura 8.8 apresenta as funções de densidade espectral avaliadas para os perfis de 

nivelamento longitudinal de ambos os carris. Nestas figuras é possível comparar a função de 

densidade espectral para dois casos distintos: o primeiro corresponde a considerar a 

totalidade do sinal avaliado no tramo de 600 m (𝑁𝑏 = 2401); o segundo corresponde a 

subdividir o sinal inicial em blocos de 256 pontos de amostragem. 

  
a) b) 

Figura 8.8 – Função de densidade espectral de potência dos perfis de irregularidades verticais da via descendente: a) 

carril esquerdo; b) carril direito.  

A comparação das curvas PSD avaliadas para os dois casos enunciados permite evidenciar o 

caráter mais suavizado da curva correspondente ao segundo caso. Adicionalmente, o processo 
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de divisão do sinal inicial em blocos de comprimento reduzido tem associado a perda de 

informação para elevados comprimentos de onda, conforme é bem patente na figura anterior. 

No entanto, para efeitos práticos, a consideração de números de onda mínimos da ordem dos 

10-1 rad/m é suficiente para os objetivos em apreço.  

Para finalizar, apenas uma última nota acerca da comparação dos resultados avaliados para 

ambos os carris. Conforme se pode verificar nas figuras anteriores (Figura 8.7 e Figura 8.8), e 

como seria expectável, as irregularidades avaliadas para ambos os carris não são exatamente 

iguais, fruto de alguma assimetria que possa existir ao nível da solicitação e das propriedades 

mecânicas do meio subjacente aos carris. Recentemente, Thompson et al. [230] focaram a sua 

investigação no efeito do nível de correlação entre perfis de irregularidades admitidos para os 

carris. De acordo com os resultados alcançados, os autores concluem que, para comprimentos 

de onda da irregularidade superiores a três metros, os perfis podem ser considerados como 

fortemente correlacionados. Os comprimentos de onda desta magnitude estão relacionados 

com assentamentos da via e, como tal, afetam ambos os carris de forma aproximadamente 

igual. Para comprimentos de onda inferiores, associados essencialmente ao desgaste 

ondulatório na cabeça do carril, o nível de correlação é reduzido, podendo originar 

discrepâncias até 3 dB na previsão da resposta em campo livre, para o caso de consideração 

do mesmo perfil de irregularidades para ambos os carris ou perfis diferentes. No entanto, em 

termos de eficiência numérica, a adoção de modelos que não contemplem a dinâmica 

tridimensional do veículo, ou seja, considerando apenas o perfil de irregularidades avaliado 

para um dos carris, é extremamente vantajosa. Deste modo, os cálculos subsequentes têm 

apenas por base o perfil de irregularidades avaliado para o carril direito. 

 

8.2.4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

A proximidade do campo experimental da zona da Grande Lisboa, com impacto direto no 

volume de tráfego, permitiu o registo de um elevado número de passagens de veículos 

ferroviários ao longo de dois períodos de medições distintos, com um desfasamento temporal 

de, sensivelmente, seis meses. Durante estes dois períodos, foi possível recolher dados 

referentes à passagem de mais de 20 comboios na via descendente, com tipologias e 

velocidades de circulação muito díspares, variando desde comboios de carácter suburbano a 

comboios inter-regionais, com especial destaque para o comboio Alfa-Pendular. Neste caso 

específico, foram registadas as passagens de um total de sete comboios, com uma velocidade 

de circulação compreendida no intervalo de 220 ± 5 km/h.  

Apesar da enorme base de dados recolhida, não é objetivo essencial do presente trabalho a 

avaliação da dispersão dos resultados para um grupo alargado de eventos, trabalho 

anteriormente coligido no seio do grupo de investigação e reportado em Correia dos Santos 

et al. [165], com participação ativa do autor. Neste sentido, a exposição que se segue apenas 

tem por base os registos do comboio Alfa-Pendular, com especial destaque para o evento 



Capítulo 8 

 

257 

recolhido no primeiro período de medições, que contempla a passagem do comboio Alfa-

Pendular a uma velocidade aproximada de 220 km/h.  

No que à exposição de resultados diz respeito, a Figura 8.9 apresenta o registo de velocidades 

verticais para o evento atrás indicado e medido no ponto de observação S0 (localizado no 

caminho agrícola, a uma distância de 9 m do eixo da via). A evolução temporal do valor do 

Running RMS (T=1 s) é igualmente representado sobre o registo temporal. 

  
a) b) 

Figura 8.9 – Velocidade vertical do ponto de medição S0 devido à passagem do comboio Alfa-Pendular: a) registo temporal; 

b) conteúdo em frequência. 

O evento selecionado apresenta como principal característica a concentração de um elevado 

conteúdo energético numa gama de frequências entre os 10-20 Hz. Este facto poderá ser 

associado à fonte de excitação, isto é, ao nível do contacto roda-carril, motivado pela 

existência de irregularidades no carril e/ou nos rodados. No entanto, dada a especificidade do 

comboio em análise, não é credível a existência de defeitos muito pronunciados ao nível dos 

rodados. A prevalência desta gama de frequências na resposta de pontos de observação 

adicionais, conforme se poderá comprovar ao longo deste tópico, reforça a ideia de que se 

trata de uma caraterística própria da excitação e não o resultado de um qualquer problema 

de aquisição. 

Tendo em conta os dados provenientes do segundo período de medições, e para o mesmo 

ponto de observação, na Figura 8.10 são apresentados os registos da passagem dos seis 

comboios Alfa-Pendular adicionais. Para tal, são consideradas as curvas de Running RMS e 

respetivos espectros em bandas de um terço de oitava (ref. dB=10-8 m/s). O registo 

anteriormente reportado na Figura 8.9 corresponde à curva a preto nesta nova representação. 
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a) b) 

Figura 8.10 – Velocidade vertical do ponto de medição S0 para um conjunto alargado de comboios Alfa-Pendular: a) curvas 

de Running RMS (T=1 s); b) espectros em bandas de 1/3 de oitava. 

Centrando a análise exclusivamente nos resultados provenientes do segundo período de 

medição, a informação indicada para o conjunto de eventos demonstra uma ligeira 

variabilidade dos resultados, que poderá ser atribuída às discrepâncias, ainda que reduzidas, 

de velocidade de circulação entre os diferentes comboios e às diferenças nas cargas por eixo 

em virtude da taxa de ocupação dos veículos (em geral, inferiores a 5% [67]). Estes fatores 

estão essencialmente relacionados com o mecanismo de excitação quasi-estático, que 

prevalece em pontos de medição localizados próximos da via, como é o caso do ponto de 

análise. No que diz respeito ao mecanismo de excitação dinâmica, poderão existir pequenas 

discrepâncias entre comboios ao nível do contacto roda-carril.  

Comparando o conjunto de eventos adquiridos no segundo período de medições com o 

evento adquirido inicialmente, verifica-se uma ligeira discrepância nos resultados alcançados, 

sobretudo ao nível do conteúdo energético. Conforme se pode aferir através dos resultados 

apresentados na Figura 8.10, este primeiro evento distingue-se dos restantes sobretudo por 

existir uma concentração de energia na banda de frequências compreendida entre os               

10-20 Hz. Ao nível dos registos temporais, materializados nas curvas de Running RMS, a 

variabilidade entre resultados provenientes dos diferentes períodos de medições é menor, 

em linha com a variabilidade existente entre os eventos adquiridos unicamente no segundo 

período de medições. 

A resposta dinâmica do maciço geotécnico em posições próximas da estrutura foi igualmente 

alvo de medição. Deste modo, a Figura 8.11 apresenta o registo de velocidades verticais para 

os pontos de observação assinalados na Figura 8.1 com a nomenclatura M1, M2 e M4 (não foi 

possível registar a resposta do ponto M3 devido a problemas de aquisição) e localizados no 

maciço geotécnico a uma distância de aproximadamente 22,5 m do eixo da via. 
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a) 

  
b) 

  
c) 

Figura 8.11 – Velocidade vertical devido à passagem do comboio Alfa-Pendular no ponto de medição: a) M1; b) M2; c) M4 

(esq. registo temporal; dir. conteúdo em frequência). 

Como referido, os registos anteriores evidenciam igualmente uma concentração energética 

na gama 10-20 Hz, indo ao encontro dos comentários proferidos. Além deste facto, e em 

relação ao ponto de medição anterior, o conteúdo energético associado a frequências 

superiores a 25 Hz é fortemente atenuado em função do amortecimento material do solo. A 

nível da amplitude da resposta, verifica-se um decaimento da amplitude de vibração máxima 

com o incremento da distância do ponto de observação à fonte de excitação. Esta redução é 



Caso de estudo do Carregado: avaliação experimental e modelação numérica 

 

260 

expectável em virtude da atenuação conferida pelo amortecimento geométrico e material 

com o aumento da distância do ponto de observação ao centro da via. A variabilidade 

existente nos resultados obtidos para os diferentes pontos de observação, especialmente para 

o caso do ponto M4, pode ser associada a heterogeneidades locais.  

Por outro lado, a resposta dinâmica das sapatas da estrutura foi igualmente registada. O 

registo temporal de velocidades e respetivo conteúdo em frequência estão representados na 

Figura 8.12, para os pontos de medição S1 a S4. 

  
a) 

  
b) 

Figura 8.12 – Velocidade vertical devido à passagem do comboio Alfa-Pendular no ponto de medição: a) S1; b) S2; c) S3; d) 

S4 (esq. registo temporal; dir. conteúdo em frequência). (continua) 
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c) 

  
d) 

Figura 8.12 (continuação)  – Velocidade vertical devido à passagem do comboio Alfa-Pendular no ponto de medição: a) 

S1; b) S2; c) S3; d) S4 (esq. registo temporal; dir. conteúdo em frequência). 

Uma comparação das diferentes curvas representadas na Figura 8.11 e na Figura 8.12 

evidencia uma resposta similar dos sensores colocados sobre o terreno e sobre as sapatas. 

Esta observação está em linha com os resultados expostos na secção 7.4 do capítulo anterior, 

mantendo-se válidos os comentários aí proferidos.  

Em relação à resposta da própria estrutura, a Figura 8.13 apresenta o registo de velocidades 

verticais para diferentes pontos localizados no segundo piso da estrutura. Conforme se pode 

observar pela análise do conteúdo em frequência, a primeira frequência de ressonância 

associada à deformação vertical da laje é fortemente amplificada. Este facto é mais visível, 

como não poderia deixar de ser, para o ponto de observação central. Nos restantes pontos de 

medição, a primeira frequência continua a prevalecer, embora com uma menor amplitude, e 

surge um pequeno contributo das frequências de ressonância seguintes, mais concretamente 

o segundo e terceiro modos (em torno dos 35/37 Hz). 

Em todos os pontos de medição localizados na estrutura é notória uma amplificação 

acentuada (próxima a uma ordem de grandeza) em comparação com os pontos de medição 

localizados na sua base. Este facto está relacionado com a ressonância da própria laje, sendo 



Caso de estudo do Carregado: avaliação experimental e modelação numérica 

 

262 

facilmente descortinado o seu comportamento com a análise das curvas FRF avaliadas no 

capítulo anterior, as quais apresentam uma amplificação de pico próximo a 102. 

  
a) 

  
b) 

  
c) 

Figura 8.13 – Velocidade vertical devido à passagem do comboio Alfa-Pendular no ponto de medição: a) P2; b) P21; c) P22; 

d) P23; e) P24 (esq. registo temporal; dir. conteúdo em frequência). (continua) 
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d) 

  
e) 

Figura 8.13 (continuação)  – Velocidade vertical devido à passagem do comboio Alfa-Pendular no ponto de medição: a) 

P2; b) P21; c) P22; d) P23; e) P24 (esq. registo temporal; dir. conteúdo em frequência). 

Ainda com base nos resultados expostos na Figura 8.13, verifica-se que, na parte final do 

registo temporal, após a passagem do comboio, a estrutura se encontra em vibração livre. 

Este aspeto é ainda mais pronunciado se analisado o ponto de medição P1, situado na posição 

central do primeiro piso da estrutura.  

  
a) b) 

Figura 8.14 – Velocidade vertical do ponto de medição P1 devido à passagem do comboio Alfa-Pendular: a) registo 

temporal; b) conteúdo em frequência.  
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Ao nível do terceiro piso, e em particular para o ponto de observação P3, não foi possível 

adquirir a resposta experimental por motivos de índole técnica. No entanto, observando as 

curvas FRF presentes na Figura 8.15, é expectável uma resposta com um nível de amplitude 

semelhante à avaliada para o ponto P2 ou ligeiramente inferior. A determinação destas curvas 

segue o formalismo adotado no capítulo anterior, correspondendo ao rácio, em função da 

frequência, entre a amplitude do deslocamento verificado nos pontos de observação P1 a P3 

e os deslocamentos medidos na base das sapatas (pontos de observação S1 a S4) e no maciço 

geotécnico (pontos de observação M1 a M4). É adotada uma curva média para os conjuntos 

de pontos de observação indicados. 

  
a) b) 

Figura 8.15 – Funções de resposta em frequência (FRF) para os pontos de observação P1, P2 e P3 em função do 

deslocamento vertical medido: a) nas sapatas do edifício; b) no maciço geotécnico.  

A evolução da resposta da estrutura em altura não é clara a partir dos resultados alcançados. 

De facto, verifica-se um ligeiro incremento do nível de velocidade de vibração do primeiro 

para o segundo piso, sendo que a variação da resposta do segundo para o terceiro piso é 

praticamente inexistente. Esta discussão assume elevada relevância na bibliografia da 

especialidade, na medida em que é um parâmetro essencial para estimar fatores de ajuste 

para o edifício, como os propostos pela FRA/FTA, os quais indiciam uma atenuação dos níveis 

de vibração em altura. No entanto, outros autores, como Kuo et al. [81] e Zou et al. [169] têm 

posto em causa essas mesmas tendências, conforme anteriormente discutido na secção 2.6 

do presente documento. Do caso particular aqui analisado, não poderão ser extrapoladas para 

a prática conclusões gerais, uma vez que este caso de estudo, isoladamente, não cumpre os 

critérios mínimos de representatividade do edificado, sendo recomendável a realização de 

estudos adicionais em diferentes tipologias de edifícios. 

 

8.3. VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL DAS FERRAMENTAS NUMÉRICAS 

Tendo em vista a validação experimental das diferentes metodologias numéricas de previsão 

da resposta elastodinâmica do sistema via-maciço-edifício desenvolvidas ao longo dos 



Capítulo 8 

 

265 

capítulos anteriores, a presente secção apresenta o comparativo dos resultados avaliados por 

via numérica e por via experimental. Para tal, é considerado o evento anterior, 

correspondente à passagem do comboio Alfa-Pendular a uma velocidade de 220 km/h, como 

caso de referência. Dado o carácter subestruturado da metodologia implementada, a 

comparação é dividida em duas fases: numa primeira etapa, procede-se a uma análise ao nível 

da resposta do maciço geotécnico, considerando o modelo numérico 2.5D FEM-MFS 

anteriormente exposto no Capítulo 3. Numa segunda etapa, procede-se à validação do 

módulo estrutural, em que a interação solo-estrutura assume um papel central. 

 

8.3.1 ANÁLISE AO NÍVEL DO SISTEMA VIA-MACIÇO 

O modelo numérico 2.5D FEM-MFS, anteriormente exposto no Capítulo 3, é agora empregue 

na modelação do caso de estudo do Carregado. Deste modo, e conforme as especificidades 

próprias do método, devidamente enumeradas anteriormente, os elementos da infra-

estrutura ferroviária (carris, palmilhas, travessas, balastro e sub-balastro) são modelados por 

intermédio do Método dos Elementos Finitos. O meio geotécnico envolvente é simulado por 

intermédio do Método das Soluções Fundamentais. A Figura 8.16 apresenta a secção 

transversal adotada na construção do modelo numérico. É importante, desde já, salientar que 

são consideradas algumas simplificações no que toca à geometria do problema, admitindo-se 

um falso plano de simetria no centro da via descendente. A consideração deste artifício de 

modelação foi anteriormente alvo de um estudo de sensibilidade por parte de Alves Costa 

[15], tendo este autor concluído que tal procedimento não induz uma perturbação 

significativa nos resultados, tendo, no entanto, associado um ganho assinalável ao nível do 

esforço de cálculo requerido.  

 
Figura 8.16 – Esquema representativo da secção transversal da via-férrea. 

Ao nível das propriedades da via, estudos anteriormente elaborados por Alves Costa [15] 

permitiram a avaliação e sistematização das propriedades dos diferentes elementos 
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constituintes, sendo que as propriedades geométricas estão em consonância com os dados 

previstos no projeto da via-férrea. No que respeita às propriedades do maciço de fundação, 

as propriedades avaliadas através do ensaio SASW e expostas no capítulo precedente são 

consideradas. O Quadro 8.2 resume as propriedades adotadas para os diferentes elementos 

do sistema ferroviário. 

Quadro 8.2 – Propriedades mecânicas do modelo numérico. 

 Rigidez Massa Amortecimento Geometria 

Carril UIC60 EI=6.143x106 N.m2 m=60.4 kg/m (-) (-) 

Palmilhas k=600 kN/mm (-) C=22.5 kNs/mm (-) 

Travessas 

monobloco 
E=30 GPa m=300 kg/m (-) e=0.60 m 

Balastro 
E=97 MPa 

ν=0.12 
ρ=1591 kg/m3 ξ=0.061 h=0.35 m 

Sub-balastro e 

camada de forma 

E=212 MPa 

ν=0.3 
ρ=1913 kg/m3 ξ=0.054 h=0.55 m 

Maciço de 

fundação 

De acordo com o 

perfil de Cp e Cs 

indicado na Figura 

7.12b e Figura 7.17a 

ρ=1900 kg/m3 

De acordo com o perfil 

de amortecimento 

indicado na Figura 

7.17b 

(-) 

A comparação de resultados experimentais e numéricos é efetuada para os pontos de 

observação S0 e M1 a M4 indicados na Figura 8.1. Por motivos de natureza prática não foi 

possível recolher informação experimental ao nível da via-férrea, pelo que a sua resposta 

apenas é analisada com base nos resultados provenientes da simulação numérica. Deste 

modo, a Figura 8.17 apresenta uma comparação do registo da velocidade vertical avaliado 

para o ponto de observação S0, localizado a sensivelmente 9 metros do centro geométrico da 

via descendente.   

  
a) b) 

Figura 8.17 – Velocidade de vibração vertical avaliada para o ponto de observação S0: a) registo temporal; b) conteúdo em 

frequência. 

A sobreposição dos resultados numéricos e experimentais na figura anterior permite 

constatar a elevada acuidade com que o modelo numérico é capaz de reproduzir os resultados 
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experimentais, sobretudo ao nível do registo temporal. De facto, verifica-se uma concordância 

muito satisfatória entre as duas curvas do registo temporal. Ao nível do espectro de resposta 

em frequência, e apesar da existência de diferenças entre as curvas representadas, a 

concordância é bastante razoável dada a complexidade do problema em apreço e as 

incertezas existentes associadas à modelação de todo o sistema. Neste ponto específico, 

indica-se, a título de exemplo, o trabalho desenvolvido por Hunt e Hussein [231], no qual são 

sistematizadas diversas fontes de incerteza que podem afetar o processo de previsão de níveis 

de vibração, tendo os autores concluído que uma diferença inferior a 10 dB entre resultados 

experimentais e numéricos é bastante satisfatória dada a complexidade do problema em 

estudo. 

No que diz respeito aos pontos de observação M1 a M4, localizados em torno da estrutura, a 

Figura 8.18 apresenta a comparação dos resultados experimentais anteriormente alvo de 

discussão e os resultados de natureza numérica resultantes da modelação efetuada. 

  
a) b) 

  
c) d) 

Figura 8.18 – Comparação de resultados experimentais e numéricos da velocidade de vibração vertical em pontos de 

observação localizados na vizinhança da estrutura: a) Ponto M1; b) Ponto M2; c) Ponto M4; d) bandas de 1/3 de oitava da 

totalidade dos pontos (dB ref. 10-8 m/s). 

Conforme se pode observar, a figura anterior apresenta a comparação dos resultados no 

domínio do tempo para os três pontos de observação referidos e ainda o conteúdo em 
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frequência dos mesmos em bandas de 1/3 de oitava, permitindo, deste modo, uma 

comparação simultânea dos diferentes pontos sob análise. Ao nível do registo temporal, e a 

menos do ponto M4, verifica-se uma vez mais uma elevada acuidade do modelo numérico em 

traduzir a resposta medida experimentalmente. Em relação ao caso particular do ponto de 

medição M4 salientado, e conforme abordado anteriormente, verifica-se uma amplitude da 

velocidade de vibração significativamente inferior aos restantes casos, o que poderá estar 

relacionado com condições de heterogeneidade local, às quais o modelo numérico não é 

capaz de atender.  

Ao nível do conteúdo em frequência, e conforme é possível observar, o conteúdo energético 

dos resultados experimentais está maioritariamente concentrado na banda de frequências 

14-18 Hz, sendo o modelo numérico capaz de reproduzir adequadamente o registo 

experimental até esta gama de frequências.  No entanto, para frequências superiores a estas, 

o modelo numérico sobrestima os resultados experimentais. Esta questão está intimamente 

relacionada com o perfil de irregularidades admitido. De facto, a função de densidade espetral 

de potência avaliada apresenta conteúdo significativo numa gama de comprimentos de onda 

que interferem diretamente com estas gamas de frequência. Apesar destas questões, pode-

se afirmar que, no cômputo geral, a concordância é muito satisfatória para a generalidade dos 

pontos de observação analisados.   

Apesar da ausência de resultados experimentais avaliados ao nível da via, a Figura 8.19 ilustra 

os resultados obtidos através de simulação numéria para dois pontos distintos dos anteriores: 

um localizado sobre o carril e um segundo localizado sobre a travessa, na extremidade 

exterior. A identificação da resposta destes elementos permite uma completa caraterização 

do sistema via-maciço, no que se refere à resposta dinâmica deste face à passagem do 

material circulante em análise. 

Os registos ilustrados na Figura 8.19 permitem percecionar a regularidade da geometria do 

comboio Alfa-Pendular e a distribuição aproximadamente uniforme de peso pelos diferentes 

eixos, conforme anteriormente sistematizado no Quadro 8.1. A clareza desta informação está 

inteiramente ligada ao mecanismo de interação veículo-via. De facto, para pontos localizados 

na via férrea, ou próximos a esta, o mecanismo de interação quasi-estático é dominante, 

conforme discutido em capítulos precedentes. À medida que o ponto de observação se afasta 

da via, verifica-se uma prevalência do mecanismo de interação dinâmico e, 

consequentemente, as grandezas anteriores não são percecionadas de forma tão nítida. A 

juntar a estes aspetos, há ainda a considerar o efeito do amortecimento por radiação que é 

pouco significativo para pontos de observação muito próximos da fonte indutora. Em face do 

exposto, é expectável assistir-se a um incremento do conteúdo energético nas baixas 

frequências comparativamente aos pontos de observação analisados anteriormente, 

conforme corroborado pelos registos expostos. 
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a) 

  
b) 

Figura 8.19 – Velocidade de vibração vertical em pontos de observação localizados na via: a) carril; b) travessa (dir. registo 

temporal; esq. conteúdo em frequência). 

 

8.3.2 ANÁLISE AO NÍVEL DA ESTRUTURA 

Considerando o procedimento de cálculo anteriormente adotado na subsecção 7.6.1.2, em 

que o software comercial Ansys é utilizado na obtenção das matrizes de rigidez e de massa da 

estrutura e o campo de deslocamentos incidente na base das sapatas corresponde aos 

registos medidos nas posições M1 a M4 (Figura 8.11), a Figura 8.20 apresenta a resposta obtida 

numericamente para os pontos de observação dispostos na laje do segundo piso e os 

respetivos registos de velocidades experimentais. 
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a) 

  
b) 

  
c) 

Figura 8.20 – Velocidade vertical em diferentes pontos da estrutura induzida pela passagem do comboio Alfa-Pendular: 

a) ponto de observação P2; b) ponto de observação P21; c) ponto de observação P22; d) ponto de observação P23; e) ponto 

de observação P24 (dir. registo temporal; esq. conteúdo em frequência). (continua) 
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d) 

  
e) 

Figura 8.20 (continuação) – Velocidade vertical em diferentes pontos da estrutura induzida pela passagem do comboio 

Alfa-Pendular: a) ponto de observação P2; b) ponto de observação P21; c) ponto de observação P22; d) ponto de 

observação P23; e) ponto de observação P24 (dir. registo temporal; esq. conteúdo em frequência). 

Como comentário generalista aos resultados ilustrados na Figura 8.20, poder-se-á concluir que 

o modelo numérico traduz de uma forma realista os resultados medidos experimentalmente. 

Este comentário é válido para uma análise no domínio da frequência e para uma análise ao 

nível dos registos temporais. De facto, os resultados obtidos numericamente acompanham as 

principais tendências medidas experimentalmente.   

Não obstante este comentário geral, verifica-se uma certa dificuldade dos resultados 

provenientes do modelo numérico em se aproximarem da parte final do registo temporal 

medido experimentalmente, o que corresponderá à vibração livre da estrutura após a 

passagem do comboio. Esta situação poderia indiciar a consideração de um valor de 

amortecimento não realista. No entanto, essa hipótese é, na opinião do autor, pouco 

plausível, uma vez que, em termos de valores de velocidade de pico, há uma correspondência 

muito elevada entre resultados. Além disso, o conteúdo em frequência é, igualmente, bem 

aproximado pelo modelo numérico. Deste modo, alguma deficiência nas condições de apoio 

das lajes sobre a estrutura metálica poderá ser assumida como plausível para os resultados 

encontrados. 
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8.4. AVALIAÇÃO NUMÉRICA DE RUÍDO RE-RADIADO 

Apesar de a componente experimental não contemplar a avaliação dos níveis de ruído re-

radiado no interior do edifício, a sua avaliação por via numérica é objetivo imediato. Neste 

sentido, o modelo estrutural anteriormente definido foi atualizado. Esta nova configuração 

distingue-se da anterior pela consideração de um compartimento fechado entre as lajes do 

piso 2 e 3, com uma pequena abertura para o exterior (dimensões: 40x40 cm2) centrada num 

dos painéis laterais, tal como ilustrado na Figura 8.21. Por simplificação, as propriedades 

mecânicas dos painéis laterias são as mesmas anteriormente admitidas para o sistema de lajes 

e os painéis laterais são ligados diretamente às lajes, restringindo os graus de liberdade de 

rotação e translação 

  

Figura 8.21 – Modelo tridimensional de elementos finitos desenvolvido no software comercial Ansys. 

Seguindo a prática adotada ao longo do presente documento, o campo de velocidades no 

interior dos espaços acústicos resulta da aplicação de uma excitação exterior na base do 

edifício. Este campo de velocidades é o responsável pela geração do campo sonoro no interior 

do compartimento definido.  

A título de exemplo, a Figura 8.22 apresenta o registo de velocidades avaliado para dois pontos 

de observação: um localizado no centro geométrico da laje do 2º piso e um segundo localizado 

no centro geométrico de um dos painéis laterais da estrutura (sem abertura). Conforme se 

depreende da análise da figura indicada, a nova configuração geométrica da estrutura altera 

significativamente o registo de velocidades avaliado no centro geométrico da laje do segundo 

piso em comparação com resultados prévios, evidenciando-se uma diminuição significativa na 

amplitude de vibração. Este facto deve-se, essencialmente, à ligação rígida entre os painéis 

laterais e as lajes da estrutura. 
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a) 

  
b) 

Figura 8.22 – Velocidade de vibração em diferentes pontos da estrutura induzida pela passagem do comboio Alfa-Pendular: 

a) centro geométrico da laje do 2º piso – componente vertical; b) centro geométrico de um dos painéis laterais - 

componente normal ao painel (dir. registo temporal; esq. conteúdo em frequência). 

Do ponto de vista do modelo numérico acústico, e de acordo com as especificidades do 

método MFS implementado, a Figura 8.23 apresenta esquematicamente o conjunto de pontos 

de colocação e fontes virtuais considerado para o compartimento compreendido entre as lajes 

do piso 2 e do piso 3. De acordo com a formulação do MFS, as condições-fronteira são 

prescritas nos pontos de colocação definidos. Assim, nos pontos de colocação localizados ao 

longo da fronteira entre o espaço acústico e o meio estrutural é imposto o vetor de 

velocidades normais proveniente da análise da resposta dinâmica da estrutura. No que diz 

respeito à abertura existente numa das faces laterais da estrutura, esta é tratada como uma 

fronteira absorvente, de acordo com o procedimento anteriormente apresentado no Capítulo 

5, considerando-se, numa primeira fase, uma superfície de absorção perfeita, isto é, a 

impedância de superfície é calculada com coeficiente de absorção material unitário (α=1). 
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Figura 8.23 – Representação esquemática dos pontos de colocação (azul) e fontes virtuais (vermelho) usados no modelo 

numérico MFS.  

Os resultados alcançados por via numérica para um ponto localizado numa posição central do 

espaço analisado podem ser visualizados na Figura 8.24. Apesar do campo de velocidades 

aplicado na fronteira do espaço acústico apresentar conteúdo energético reduzido para uma 

gama de frequências superior a, sensivelmente, 25 Hz, a resposta acústica apresenta um 

espectro de frequências com conteúdo energético bastante alargado, indo ao encontro de 

outros estudos reportados na bibliografia da especialidade [24, 113]. 

  
a) b) 

Figura 8.24 – Resposta acústica no ponto central do espaço acústico delimitado pelas lajes do piso 2 e piso 3: a) registo 

temporal; b) conteúdo em frequência (dB ref. 2x10-5 Pa). 

Analisando em maior detalhe a resposta obtida, verifica-se que os modos de vibração que 

envolvem diretamente deformação normal aos diferentes painéis que delimitam o campo 

acústico, assumem, como não poderia deixar de ser, um papel determinante. No novo 

esquema estrutural adotado, as frequências naturais associadas à deformação vertical das 

lajes do 2º e 3º pisos são incrementadas significativamente, obtendo-se valores de cerca de 

20,5 e 23,0 Hz, quando anteriormente um valor próximo a 15,5 Hz foi avaliado. Este facto é 

fruto da opção de ligação dos painéis diretamente à laje, restringindo os graus de liberdade 

de rotação e translação. A Figura 8.25 apresenta as configurações associadas a estes dois 

primeiros modos de vibração. Após estes dois modos iniciais, um elevado número de modos, 

de ordem superior, associados à deformação dos diferentes painéis (lajes e painéis laterais) 
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são observados no modelo numérico para frequências superiores a 42 Hz. A influência destes 

modos na resposta do meio acústico é bem patente na Figura 8.24b, onde as bandas que 

englobam estas frequências de ressonância apresentam um conteúdo energético significativo.  

  
a) b) 

Figura 8.25 – Configurações modais retiradas do modelo numérico desenvolvido para os dois primeiros modos que 

envolvem a deformação vertical das lajes do piso 2 e 3: a) 1º Modo: f=20.5 Hz; b) 2º Modo: f=23.0 Hz. 

Para o caso de se considerar um coeficiente de absorção do material nulo (α=0) para a zona 

da abertura, ou seja, a existência de um espaço acústico totalmente fechado, o registo da 

pressão sonora no ponto central do espaço é significativamente alterado em relação à 

situação anterior, conforme ilustrado na Figura 8.26. 

  
a) b) 

Figura 8.26 – Resposta acústica no ponto central do espaço acústico delimitado pelas lajes do piso 2 e piso 3 para α=0 

(janela fechada): a) registo temporal; b) conteúdo em frequência (dB ref. 2x10-5 Pa). 

No caso da janela se encontrar fechada, e de acordo com os resultados da Figura 8.26, verifica-

se uma amplificação significativa da resposta acústica no interior do compartimento 

analisado. Este resultado é fruto de não haver radiação de energia para o exterior, resultando 

num maior nível de pressão sonora (maior incómodo). De facto, as condições de impedância 

aplicadas à abertura assumem alguma relevância na resposta final, quer em termos de valores 

de pressão de pico, quer no conteúdo em frequência. 
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8.5. MODELO HÍBRIDO BASEADO EM FUNÇÕES DE TRANSFERÊNCIA 

8.5.1 FORMULAÇÃO GERAL 

Como anteriormente referido, os conceitos base do modelo híbrido a apresentar nas próximas 

secções foram introduzidos pela Administração Ferroviária Norte-Americana (FRA) [13], ainda 

que o método inicialmente proposto fosse baseado apenas em resultados experimentais. 

Partindo dos mesmos pressupostos, Verbraken et al. [80] e Kuo et al. [82, 83] expandiram esta 

metodologia de modo a compatibilizar a modelação numérica com as medições 

experimentais. Esta adição possibilita uma maior abrangência de aplicação desta ferramenta, 

com uma clara minimização das incertezas associadas às especificidades do local de estudo, 

através da consideração de resultados experimentais, e a flexibilidade de análise característica 

dos modelos numéricos. 

Tirando partido deste conceito, esta secção apresenta as linhas gerais de um modelo híbrido 

aplicado ao caso de estudo do Carregado, que deverá ser capaz de traduzir a magnitude da 

resposta do edifício face à excitação induzida pela circulação de tráfego ferroviário nas suas 

imediações. Este modelo tem subjacente três parcelas fundamentais: 

 Avaliação da função de densidade de força (𝐿𝐹); 

 Avaliação da função de transferência entre a via e um ponto próximo da estrutura 

(𝑇𝑀𝐿); 

 Avaliação do coeficiente de interação solo-estrutura e amplificação/atenuação 

conferida pelo próprio edifício (𝐶𝐵).  

Qualquer uma das componentes anteriores poderá ser determinada por via numérica ou 

experimental, sendo que o grande objetivo desta metodologia passa pela combinação de 

ambas de modo a minimizar as incertezas associadas à análise e previsão de vibrações pelos 

métodos numéricos tradicionais e dotar a metodologia de uma maior versatilidade de 

aplicação. Assim, o nível de vibração no interior de uma habitação (𝐿𝑣, em decibel) poderá ser 

estimado através da seguinte expressão empírica [14]: 

𝐿𝑣 = 𝐿𝐹 + 𝑇𝑀𝐿 + 𝐶𝐵 (8.8) 

A função de densidade de força, 𝐿𝐹, que representa a excitação aplicada, é uma grandeza que 

não pode ser avaliada de uma forma direta, pelo que para a sua determinação é necessário 

considerar um processo alternativo. Assim, considerando um ponto de observação nas 

imediações da linha férrea, mas suficientemente afastado de forma a que o mecanismo de 

excitação quasi-estático não apresente um efeito dominante, o termo 𝐿𝐹 pode ser 

determinado da seguinte forma: 

𝐿𝐹 = 𝐿𝑣(𝑥1) − 𝑇𝑀𝐿(𝑋, 𝑥1) (8.9) 
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estando os pontos de observação 𝑥1 e 𝑋 representados esquematicamente na Figura 8.27. A 

determinação deste termo por via experimental implica a existência da via férrea no local de 

estudo ou então a sua avaliação num local com uma via de caraterísticas semelhantes à 

planeada para o local em estudo. Alternativamente, o termo 𝐿𝐹 pode ser determinado por via 

numérica, implicando todavia a modelação do sistema via-maciço. 

 
Figura 8.27 – Esquema representativo do sistema via-maciço-edifício, com indicação da localização dos pontos de 

observação. 

As características da propagação de vibrações através do maciço geotécnico, desde a via-

férrea até ao ponto de observação localizado em campo livre, estão contempladas na função 

de transferência 𝑇𝑀𝐿(𝑋, 𝑥1). Para a sua avaliação é necessária a definição de um conjunto de 

pontos equidistantes e dispostos ao longo da direção de desenvolvimento da linha ferroviária, 

de acordo com o esquema apresentado na Figura 8.28, de modo a permitir a consideração do 

comprimento e do movimento do comboio. O vetor 𝑋 contempla os diferentes pontos de 

impacto, devendo estes estar localizados, em condições ideias, ao longo carril. No entanto, na 

impossibilidade de aceder à via, a localização da linha com as fontes de excitação deverá ser 

paralela e o mais próximo possível desta. Em relação ao número de pontos de impacto e a 

distância entre eles, não existe uma restrição base, pelo que a sua definição deverá ter por 

base as caraterísticas do meio, a precisão pretendida para os resultados, o custo e o tempo de 

ensaio disponível. A consideração de um elevado número de pontos de impacto, com um 

pequeno espaçamento entre eles, é tida como condição ideal, possibilitando a aproximação a 

uma linha contínua e uma elevada distância de análise. No entanto, do ponto de vista prático, 

estas condições não são de fácil materialização. A distância máxima entre pontos extremos, 

diretamente relacionada com o número total de pontos e o seu afastamento, deverá ter uma 

grandeza suficiente que permita que um ponto de observação escolhido recolha a maior parte 

do conteúdo energético da vibração proveniente da passagem do veículo ferroviário.  

xb
X

x1
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Figura 8.28 – Representação esquemática da linha de fontes de excitação usadas na avaliação da função de transferência 

(Adaptado de [13]). 

Nos diferentes pontos de impacto indicados é então aplicada uma excitação dinâmica com 

recurso a um equipamento com capacidade de registo da ação, permitindo definir funções de 

transferência entre estes pontos e o ponto de observação localizado em superfície livre. Uma 

vez calculadas as referidas funções de transferência e representadas em forma de bandas de 

um terço de oitava, é necessário calcular uma função de transferência equivalente, que tem 

em conta a influência da linha de pontos de impacto, sendo obtida através da combinação dos 

espectros individuais por intermédio de técnicas de integração numérica [13]. A expressão 

matemática que permite a sua definição, na qual ℎ corresponde ao espaçamento entre dois 

pontos de impacto consecutivos e 𝑛 ao número total destes, é a seguinte: 

𝑇𝑀𝐿(𝑋, 𝑥1) = 10log10 [ℎ (
10

𝑇𝑀1(𝑋1,𝑥1)
10

2
+ ∑ 10

𝑇𝑀𝑘(𝑋𝑘,𝑥1)
10

𝑛−1

𝑘=2

+
10

𝑇𝑀𝑛(𝑋𝑛,𝑥1)
10

2
)] (8.10) 

O procedimento anteriormente apontado para a determinação da função de transferência 

𝑇𝑀𝐿 pressupõe uma abordagem experimental do problema. Em alternativa, este termo pode 

ser avaliado através de simulação numérica ou ainda tendo por base equações analíticas 

deduzidas em Verbraken et al. [80]. A sua apresentação está além do âmbito do presente 

trabalho, pelo que não serão aqui detalhadas. 

Por fim, existe ainda o termo associado à resposta estrutural e à interação com o meio 

envolvente, 𝐶𝐵. A FRA [13] determina este termo como uma combinação de fatores de ajuste 

adimensionais, que têm em consideração a interação solo-estrutura e a 

amplificação/atenuação da amplitude das vibrações que se propagam pelo edifício. Estes 

fatores de ajuste são adicionados ao registo de vibrações medido para um ponto de 

observação localizado em campo livre e próximo da estrutura em análise (𝑥1). Em alternativa, 

e para uma situação onde todos os elementos do sistema (comboio, via-férrea, solo e edifício) 

estão presentes, o termo 𝐶𝐵 corresponde então à diferença entre o nível de vibrações avaliado 
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para um ponto localizado no interior do edifício, 𝐿𝑣(𝑥𝑏), e num segundo ponto localizado à 

superfície do maciço e próximo da estrutura, 𝐿𝑣(𝑥1), ou seja: 

𝐶𝐵(𝑥1, 𝑥𝑏) = 𝐿𝑣(𝑥𝑏) − 𝐿𝑣(𝑥1)   (8.11) 

Alternativamente, o termo de acoplamento 𝐶𝐵 pode ser avaliado tendo apenas em conta a 

medição de funções de transferência, evitando a avaliação da fonte de excitação dinâmica. 

Para tal, a fonte de excitação da via é assumida como desacoplada do edifício e independente 

da distância entre ambos [84]. Nestas condições, a quantificação do termo 𝐶𝐵 pode ser 

efetuada da forma traduzida pela eq. (8.12), permitindo a sua avaliação em casos onde a via 

férrea não se encontre ainda construída. O termo 𝑇𝑀𝑘 corresponde a uma função de 

transferência entre dois pontos, conforme nomenclatura anterior. 

𝐶𝐵(𝑥1, 𝑥𝑏) = 𝑇𝑀𝑘(𝑋, 𝑥𝑏) − 𝑇𝑀𝑘(𝑋, 𝑥1) (8.12) 

Refira-se, ainda, que as diferentes grandezas envolvidas na metodologia de previsão de níveis 

de vibração são definidas no domínio da frequência, mais concretamente em bandas de um 

terço de oitava, assumindo-se igualmente uma independência entre os diferentes fatores 

envolvidos. 

 

8.5.2 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA AO CASO DE ESTUDO DO CARREGADO 

Tendo por base a exposição anterior, é objetivo imediato a aplicação da metodologia indicada 

ao caso em estudo, tirando partido das medições efetuadas no campo experimental e da 

modelação numérica apresentada. Deste modo, são considerados três cenários de análise, os 

quais pretendem simular problemas de engenharia recorrentemente encontrados: o cenário 

base corresponde ao caso onde é possível aceder fisicamente a todo o meio de análise, desde 

a via-férrea ao edifício, servindo essencialmente para uma validação experimental da 

metodologia; no segundo cenário, o edifício não se encontra construído, sendo objetivo de 

análise a estimativa do nível de vibrações no seu interior; por último, é considerado um 

cenário que pretende avaliar o impacto da construção de uma nova linha férrea nas 

edificações existentes nas suas imediações. 

 

8.5.2.1. Cenário 1: caso de referência 

A avaliação da função de transferência 𝑇𝑀𝐿 é efetuada unicamente por via experimental. Para 

tal, um total de sete trajetórias diferentes de propagação entre o ponto de aplicação da carga 

e a estrutura foram consideradas. A Figura 8.29 apresenta o esquema de pontos de medição 

da resposta e a posição do ponto de aplicação da excitação para a configuração base, centrada 

na secção de referência S0, para o caso geral. As restantes seis configurações mantêm os 
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pontos de medição da resposta em comum com a secção de referência, variando apenas a 

posição da aplicação do impacto por intermédio do excitador dinâmico, de acordo com a 

seguinte indicação: três secções na direção Porto (P10, P20 e P30) e três na direção Lisboa (L10, 

L20 e L30). O índice corresponde à distância, em metros, entre a secção S0 e a secção indicada. 

 
a) 

 
b) 

Figura 8.29 – Representação esquemática da configuração experimental adotada para avaliação das funções de 

transferência: a) vista em planta; b) vista em corte. 

A determinação das funções de transferência individuais (𝑇𝑀𝑘) segue o formalismo indicado 

na secção 7.4 do capítulo anterior. Na determinação da função de transferência global, obtida 

de acordo com a eq. (8.10), é efetuado um estudo de sensibilidade acerca da influência do 

número de pontos de aplicação da carga considerados para a sua definição. Deste modo, a 

Figura 8.30a apresenta quatro curvas que diferem entre si face ao número de pontos 

considerado. A curva referenciada como L30-P30 considera a totalidade das secções de análise 

(sete), enquanto que a curva S0 apenas tem por base o ponto de aplicação de carga localizado 

na secção com esta mesma denominação. As restantes correspondem a casos intermédios. 

Como se pode observar, e para as condições de análise assumidas, a consideração de apenas 

três pontos de aplicação da carga (L10-P10: distância total entre pontos de 20 metros) é 

suficiente para averiguar a função de transferência global 𝑇𝑀𝐿, isto em comparação com os 

resultados obtidos para a curva L30-P30. 

Considerando o registo da passagem do comboio Alfa-Pendular no ponto M1, avaliado por via 

experimental, é possível determinar o termo da função de densidade de força, 𝐿𝐹, por 

(P30, P20, P10)

S0

(L30, L20, L10)

Porto

Lisboa

km 41+625

S3

S2S1

S4

M3

M2M1

M4

Via

descendente
Propriedade

privada
Caminho

agrícola

V
e

d
a

ç
ã

o

V
e

d
a

ç
ã

o

Excitador

dinâmico

S1 S2

0 m 2 m 4 m

Porto

Lisboa

km 41+625

S3

S2S1

S4

M3

M2M1

M4

V
e

d
a

ç
ã
o

V
e

d
a

ç
ã
o

Via

descendente
Propriedade

privada
Caminho

agrícola

V
e

d
a

ç
ã

o

V
e

d
a

ç
ã

o

P2

P2

S0



Capítulo 8 

 

281 

intermédio da eq. (8.9). Nesta equação, o termo 𝑇𝑀𝐿 corresponde à curva L30-P30 

anteriormente indicada. Deste modo, a curva avaliada encontra-se ilustrada na Figura 8.30b.  

  

a) b) 

Figura 8.30 – Modelo híbrido: a) função de transferência ponderada entre o ponto de impacto e o ponto de observação M1; 

b) função de densidade de força (dB ref. 10-8 m/s). 

Relativamente ao coeficiente do edifício 𝐶𝐵, são alvo de análise os dois processos 

anteriormente expostos pelas equações (8.11) e (8.12). Deste modo, e em relação à sua 

avaliação por intermédio da eq. (8.11), foram considerados os registos de velocidades nos 

pontos de observação M1 e P2. Para a avaliação do mesmo termo, mas por intermédio da eq. 

(8.12), foram avaliadas as funções de transferência individuais entre o ponto de aplicação da 

carga na secção S0 e os pontos M1 e P2. A Figura 8.31 apresenta as curvas avaliadas pelas duas 

vias.  

  
a) b) 

Figura 8.31 – Avaliação do coeficiente de acoplamento do edifício, 𝐶𝐵: a) por intermédio de registos de velocidades de 

vibração; b) por intermédio de funções de transferência (dB ref. 10-8 m/s). 

A partir dos termos definidos anteriormente, a Figura 8.32 representa a comparação da 

resposta do edifício, em termos de velocidades verticais, no ponto de observação P2 face à 

passagem do comboio Alfa-Pendular a uma velocidade de 220 km/h e a previsão dessa mesma 
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resposta através da metodologia exposta. A influência do coeficiente 𝐶𝐵 pode ser verificada 

pela comparação das diferentes curvas apresentadas. 

  
a) b) 

Figura 8.32 – Resposta do edifício no ponto de observação P2 medida experimentalmente e avaliada através do modelo 

híbrido: a) termo 𝐶𝐵 avaliado por intermédio de registos de velocidade de vibrações; b) termo 𝐶𝐵 avaliado por intermédio 

de funções de transferência (dB ref. 10-8 m/s). 

Como não poderia deixar de ser, as curvas representadas na Figura 8.32a são coincidentes. 

Este facto deriva da própria formulação matemática (equações (8.8), (8.9) e (8.11)) e o recurso 

a dados exclusivamente experimentais. Recorde-se que o objetivo deste modelo híbrido é a 

combinação de resultados avaliados por via numérica e por via experimental. Nesta fase, 

apenas se englobam os resultados experimentais, de modo a definir globalmente o 

funcionamento do modelo, descurando-se a parte numérica.  

Em relação ao segundo processo de previsão do nível de vibrações no interior do edifício, e 

conforme expresso na Figura 8.32b, existe uma boa aproximação entre as curvas 

representadas, especialmente na gama de frequências com maior interesse para o problema. 

Não obstante, as discrepâncias existentes derivam da definição da parcela 𝐶𝐵. De facto, a 

determinação deste termo por intermédio de uma diferença entre funções de transferência 

pode originar pequenas variações devido a múltiplos fatores: reduzida energia na excitação, 

baixa coerência dos sinais para certas gamas de frequência ou, ainda, heterogeneidades locais 

que desvirtuam o processo de avaliação destas funções. 

 

8.5.2.2. Cenário 2: inexistência do edifício  

Como inicialmente referido, a metodologia apresentada pode facilmente empregar resultados 

de carácter numérico, facilitando a análise de novos casos de projeto. Neste âmbito, a 

previsão dos níveis de vibração no interior de um edifício que se pretende construir junto a 

uma linha férrea existente será, porventura, o caso de aplicação de maior interesse prático.  

Neste caso particular, a função de densidade de força e a função de transferência podem ser 

determinadas por via experimental, reduzindo drasticamente as incertezas associadas à 
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modelação do sistema via-maciço e interação veículo-via. Em relação à parcela de interação 

solo-estrutura, não se encontrando o edifício construído à partida, a sua avaliação terá de ser 

efetuada por via de modelação numérica.  

Tendo em conta a eq. (8.11), na qual 𝐿𝑣(𝑥𝑏) corresponde à resposta numérica do ponto de 

observação P2 (ver Figura 8.20a) e 𝐿𝑣(𝑥1) à resposta experimental do ponto de observação 

M1 (ver Figura 8.11a), a Figura 8.33a apresenta a curva avaliada para o termo 𝐶𝐵. A 

comparação da resposta do edifício no ponto de observação P2 encontra-se representada na 

Figura 8.33b.  

  
a) b) 

Figura 8.33 – Combinação de resultados numéricos e experimentais no processo de previsão do nível de vibração do ponto 

de observação P2: a) termo de acoplamento solo-estrutura (𝐶𝐵) avaliado numericamente; b) comparação de resultados 

experimentais e os obtidos através do modelo híbrido (dB ref. 10-8 m/s). 

Como se pode verificar, a metodologia aplicada permite uma estimativa muito razoável da 

resposta estrutural, especialmente nas zonas de maior conteúdo energético da resposta. As 

diferenças encontradas localizam-se essencialmente nas baixas frequências, até valores 

próximos dos 5 Hz, não tendo esta gama de frequências influência significativa na resposta 

final da estrutura. 

 

8.5.2.3. Cenário 3: inexistência da via-férrea 

A previsão de níveis de vibração no interior das edificações para o cenário de construção de 

uma nova via férrea nas suas imediações apresenta interesse prático e, como tal, é objetivo 

de análise. Apesar deste caso implicar a modelação numérica da via férrea e do maciço 

envolvente para a determinação da função de densidade de força, a obtenção dos restantes 

termos por via experimental permite reduzir as incertezas associadas ao processo de previsão. 

No presente cenário de análise, a determinação do termo da função de densidade de força, 

efetuada por recurso à eq. (8.9), incorpora os dados de carácter experimental na 

determinação da parcela 𝑇𝑀𝐿 e resultados provenientes da modelação numérica 

apresentados na secção 8.3.1 do presente capítulo. Neste caso concreto, o termo 𝐿𝑣 
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corresponde ao nível de velocidade de vibração avaliado para o ponto de observação M1, 

previamente ilustrado na Figura 8.18. A parcela 𝑇𝑀𝐿, avaliada entre o ponto de observação S0 

e M1, foi anteriormente determinada para o cenário base. A Figura 8.34a ilustra a curva da 

função 𝐿𝐹 de acordo com os pressupostos definidos.  

Em relação ao coeficiente do edifício 𝐶𝐵, a sua determinação por via experimental é efetuada 

com recurso à eq. (8.12), isto é, são consideradas as funções de transferência entre o ponto 

de aplicação da carga S0 e os pontos de observação M1 e P2. A comparação da resposta do 

edifício obtida através do modelo híbrido com o registo experimental medido no ponto de 

observação P2 é ilustrada na Figura 8.34b. 

  
a) b) 

Figura 8.34 – Combinação de resultados numéricos e experimentais no processo de previsão do nível de vibração do ponto 

de observação P2: a) função de densidade de força (𝐿𝐹) por intermédio de resultados numéricos e experimentais; b) 

comparação de resultados experimentais e os obtidos através da aplicação do modelo híbrido (dB ref. 10-8 m/s). 

De acordo com os resultados alcançados e, uma vez mais, a metodologia híbrida apresentada 

permite a estimativa da resposta estrutural de uma forma bastante satisfatória, sobretudo na 

zona de maior conteúdo energético da resposta, em correspondência com o primeiro modo 

de vibração da laje. 

 

8.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O capítulo que agora se finaliza, aborda as temáticas de avaliação de vibrações e ruído re-

radiado induzidos por tráfego ferroviário no Caso de Estudo do Carregado, sendo um capítulo 

que incorpora resultados avaliados por via experimental e via numérica, contribuindo para 

uma caraterização abrangente do sistema veículo-via-maciço-estrutura em conjunto com o 

Capítulo 7.  

Dada a elevada influência da interação veículo-via na problemática em apreço, o presente 

capítulo apresenta, de uma forma sistematizada, o tratamento numérico dos dados relativos 

ao nivelamento longitudinal da via, fornecidos pela Infraestruturas de Portugal. Salienta-se 
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que a metodologia de modelação numérica seguida apenas considera a existência de 

irregularidades ao nível do carril na geração do mecanismo de interação dinâmica.  

Ao nível da previsão de níveis de vibração no sistema, e numa perspetiva meramente 

experimental, merecem especial destaque as campanhas desenvolvidas para a avaliação dos 

registos de vibrações gerados pela passagem de tráfego ferroviário em diversos pontos de 

observação, desde a superfície do maciço geotécnico à estrutura construída nas imediações 

da infraestrutura ferroviária. Estes registos serviram de base para a validação experimental da 

metodologia numérica 2.5D FEM-MFS implementada, a qual permite a modelação do sistema 

via-maciço, e, ainda, para a validação da reposta da estrutura com base num modelo 

tridimensional de elementos finitos (3D FEM), que atende à interação solo-estrutura. Em 

maior detalhe, e no que concerne à metodologia 2.5D FEM-MFS, verifica-se uma concordância 

razoável entre resultados experimentais e numéricos para os pontos de observação 

analisados. De facto, tendo em conta a natureza do problema e as fontes de incerteza 

associadas, os resultados alcançados são extremamente satisfatórios. 

No que concerne à simulação da resposta estrutural, a metodologia subestruturada adotada 

revelou-se adequada para a simulação do comportamento da estrutura sujeita a ações de 

tráfego. Conforme exposto, verificou-se uma forte correlação entre resultados numéricos e 

experimentais, estando os resultados alcançados em sintonia com os objetivos traçados. 

Ainda ao nível da resposta da estrutura, cabe realçar os efeitos de amplificação de vibrações 

devido à dinâmica própria do edifício, assistindo-se a uma amplificação considerável dos níveis 

de vibração nas gamas de frequência de ressonância das lajes dos edifícios. De facto, caso o 

conteúdo energético da excitação ou, de uma forma simplificada, a vibração em campo livre, 

seja elevado na gama de frequências próxima às frequências ressonantes das lajes, verifica-se 

uma amplificação muito considerável dos valores máximos de vibração.  

Do ponto de vista da modelação acústica, não foi possível dotar a estrutura de um 

compartimento fechado em tempo oportuno para a medição dos níveis de pressão sonora no 

seu interior. Deste modo, e de uma forma meramente ilustrativa da aplicação da metodologia 

de modelação acústica (3D MFS) a situações de tráfego ferroviário, procedeu-se a uma 

modelação numérica da estrutura para o caso de o espaço compreendido entre as lajes do 2º 

e 3º pisos se encontrar fechado (a menos de uma pequena abertura). Nestes termos, a 

discussão centrou-se na elevada influência das frequências de ressonância dos painéis que 

delimitam o espaço acústico nos níveis de pressão sonora e a influência do ponto de 

observação. 

Por fim, foram apresentados os traços gerais de uma metodologia de previsão de vibrações 

híbrida, assente no cálculo de funções de transferência, dividindo o problema em três grandes 

parcelas: fonte, caminho de propagação e recetor. De uma forma generalista, o método 

apresenta vantagens no momento de previsão de níveis de vibração no interior de novos 
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edifícios contruídos nas imediações de uma linha ferroviária existente, mediante a redução de 

incertezas associadas à fonte de excitação e caminho de propagação, ou, em alternativa, no 

estudo do impacto da construção de uma nova linha ferroviária nos edifícios existentes. Os 

resultados alcançados são bastante encorajadores para uma aplicação prática da 

metodologia.  
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CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

 

9.1. CONCLUSÕES 

A presente dissertação aborda, de uma forma sistemática e abrangente, a problemática das 

vibrações e do ruído re-radiado induzidos por tráfego ferroviário no interior de edifícios. As 

atividades desenvolvidas tiveram como objetivo principal o desenvolvimento de ferramentas 

numéricas de previsão e análise dos referidos fenómenos com elevada aplicabilidade prática. 

Deste modo, no final do presente trabalho, existe um conjunto de ferramentas devidamente 

validadas e aptas para a aplicação a casos de engenharia prática. 

O presente documento encontra-se estruturado em sete capítulos principais, de forma a dar 

resposta aos objetivos inicialmente traçados, procurando-se uma transmissão dos principais 

aspetos físicos dos problemas em apreço. Resumidamente, podem ser apontados três 

componentes principais do trabalho desenvolvido: ao nível da modelação do sistema via-

maciço; ao nível da modelação do campo acústico e ao nível da modelação do edifício e 

interação solo-estrutura. A exposição dos fundamentos teóricos associados aos diferentes 

tópicos foi devidamente intercalada com a introdução de exemplos de verificação numérica 

e/ou validação experimental, assim como de casos de aplicação prática.  

Em maior detalhe, ao longo do Capítulo 2, foi apresentado um enquadramento geral do tema, 

com uma síntese bibliográfica dos principais trabalhos de referência publicados até à data. 

Para tal, o capítulo foi estruturado em cinco diferentes tópicos, abrangendo um vasto leque 

de conhecimento: i) geração e propagação de vibrações; ii) modelação da resposta dinâmica 

entre edifícios e o meio circundante; iii) interação acústica entre o meio de propagação e os 

elementos estruturais; iv) medidas de mitigação de vibrações e de ruído re-radiado; v) 



Conclusões e desenvolvimentos futuros 

 

288 

avaliação experimental de vibrações e de ruído re-radiado. A sistematização dos principais 

conceitos associados a cada tópico, apoiada por uma ampla pesquisa bibliográfica, permitiu 

detetar algumas lacunas existentes no estado atual do conhecimento técnico-científico, 

servindo como ponto de partida para o desenvolvimento do presente trabalho. 

No capítulo seguinte, o terceiro, foi inicialmente apresentada uma síntese das metodologias 

numéricas desenvolvidas no seio do grupo de investigação referentes à modelação dinâmica 

do sistema veículo-via-maciço, tendo os seus principais conceitos e pressupostos sido 

expostos. Adicionalmente, e constituindo um desenvolvimento inovador do presente 

trabalho, é formulada e implementada uma ferramenta numérica para a modelação do 

sistema via-maciço com base no conceito 2.5D estendido a um método acoplado FEM-MFS. 

Este modelo foi devidamente validado e a sua eficiência computacional foi averiguada em 

problemas de aplicação prática, tendo-se verificado a sua adequabilidade em lidar com 

domínios de grandes dimensões. De facto, em situações onde a resposta do solo a grandes 

distâncias da fonte de excitação é requerida, o Método das Soluções Fundamentais, 

conjugado com o Método dos Elementos Finitos, é tido como uma mais valia.  

O problema acústico foi abordado em detalhe nos Capítulos 4 e 5, tendo este sido 

devidamente enquadrado no contexto em apreço. Em face dos objetivos inicialmente 

traçados e dada a natureza do problema em análise, o desenvolvimento de metodologias 

numéricas especialmente concebidas para lidar com a problemática associada ao ruído re-

radiado foi essencial. Para tal, o Método dos Elementos Finitos e o Método das Soluções 

Fundamentais, na sua versão acústica, foram formulados, sistematizados e implementados na 

plataforma Matlab. É importante salientar que os modelos desenvolvidos estão aptos a 

interagir de uma forma automática com os modelos anteriormente descritos para a análise da 

resposta estrutural do sistema. Dadas as pretensões de desenvolver uma metodologia de 

análise global subestruturada, com os inúmeros benefícios daí resultantes, foi necessário 

validar a sua adequabilidade. Esta análise permitiu confirmar o carácter realista da 

consideração do efeito de interação entre a estrutura e o meio acústico de uma forma 

unidirecional, através da compatibilização de deslocamentos entre meios, ou seja, os efeitos 

de interação vibro-acústicos são desprezados. Conforme a discussão apresentada no decorrer 

do Capítulo 4, estes efeitos são negligenciáveis, dada a elevada rigidez e massa dos elementos 

constituintes de estruturas correntes de Engenharia Civil.  

Por forma a avaliar a adequabilidade e aptidão do modelo proposto, foi desenvolvida uma 

campanha experimental com o objetivo principal de validar experimentalmente o Método das 

Soluções Fundamentais na sua versão tridimensional. Os resultados alcançados são 

extremamente promissores, na medida em que a ferramenta numérica desenvolvida 

demonstra uma elevada capacidade de previsão dos níveis de pressão sonora no interior da 

câmara acústica face à excitação aplicada. Apesar de o exemplo de validação experimental 
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efetuado não compreender a componente de excitação induzida por tráfego ferroviário, a 

natureza do exemplo selecionado serve plenamente os propósitos iniciais.   

O Capítulo 6 corresponde a um capítulo de aplicação prática das metodologias numéricas 

apresentadas nos capítulos precedentes, em que foi apresentado um estudo numérico 

integrado, onde a problemática associada às vibrações e ruído re-radiado é abordada desde a 

sua fonte de geração até ao recetor. O caso de estudo adotado corresponde a uma via-férrea 

localizada em trincheira, admitindo-se, simplificadamente, um domínio de análise infinito na 

direção de desenvolvimento da via para as estruturas existentes nas imediações. Este exemplo 

permitiu a realização de um estudo numérico integrado, focando a discussão em torno dos 

níveis de vibração e do ruído re-radiado no interior da estrutura aquando da passagem de 

tráfego ferroviário. Neste sentido, foi estudada a influência da introdução de uma manta 

resiliente entre a via e o maciço nos níveis de vibração e de ruído re-radiado no interior dos 

edifícios próximos. As conclusões alcançadas evidenciam a elevada influência do parâmetro 

de rigidez do material resiliente na resposta do sistema. Os benefícios observados pela 

introdução desta medida encontram-se intrinsecamente relacionados com a gama de 

frequências da resposta com maior conteúdo energético. No caso em estudo, a opção por um 

material mais flexível para a camada resiliente origina uma frequência de corte de valor mais 

reduzido, favorecendo a atenuação da resposta global do sistema. Contudo, cuidados 

adicionais são necessários de forma a não potenciar fenómenos de instabilidade da via, 

induzidos pela elevada deformabilidade do sistema. 

O Capítulo 7 é dedicado exclusivamente à caraterização do Campo Experimental do 

Carregado, sendo apresentados os conceitos base que suportam o desenvolvimento do 

Capítulo 8. Dados os trabalhos experimentais anteriormente realizados no campo em estudo, 

a caraterização do sistema apenas focou o maciço geotécnico e a estrutura construída nas 

proximidades da linha ferroviária. Assim, e ao nível da caracterização do maciço geotécnico, 

foram realizados dois ensaios SASW, que permitiram a determinação das suas propriedades 

dinâmicas (perfil de velocidades das ondas S e P e amortecimento). Ao nível da caraterização 

da estrutura, foram primeiramente realizados ensaios de identificação modal, que 

possibilitaram a calibração do modelo numérico da estrutura, tendo sido alcançados 

resultados bastante satisfatórios. Adicionalmente, a temática de interação solo-estrutura foi 

alvo de uma exposição detalhada, tendo sido inicialmente averiguada a pertinência da 

consideração da interação cinemática no problema em análise. A montagem da estrutura com 

propósito meramente académico proporcionou as condições ideais para a realização de um 

estudo fundamental rigoroso de avaliação, por via experimental, da impedância do solo. A 

introdução da interação solo-estrutura através de um modelo de parâmetros condensados, 

calibrado e validado experimentalmente, permitiu, por um lado, constatar a adequabilidade 

de tal metodologia, e, por outro, alcançar uma concordância assinalável entre as respostas da 

estrutura avaliadas por via numérica e experimental.   
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Tendo em conta os desenvolvimentos do capítulo anterior, o Capítulo 8 assume-se como um 

capítulo de validação experimental das metodologias numéricas desenvolvidas para a 

previsão de vibrações induzidas por tráfego ferroviário. Deste modo, e após a sistematização 

das medições de tráfego levadas a cabo nas campanhas experimentais e o tratamento dos 

dados referentes à qualidade geométrica da via, os resultados provenientes da modelação 

numérica do sistema via-maciço por intermédio da metodologia 2.5D FEM-MFS foram 

comparados com as medições experimentais, tendo-se obtido uma correlação bastante 

satisfatória para os diferentes pontos de observação selecionados. Após esta etapa, foi 

efetuada uma previsão de níveis de vibração no interior da estrutura, recorrendo a uma 

abordagem subestruturada, onde o edifício é modelado através de um modelo tridimensional 

de elementos finitos. Uma vez mais, a comparação entre resultados avaliados por via 

numérica e experimental foi bastante satisfatória para os propósitos definidos. 

Adicionalmente, foi dada alguma ênfase, ainda que recorrendo apenas a modelos de previsão, 

à avaliação do ruído re-radiado no interior do edifício. O último desenvolvimento deste 

capítulo apresenta os traços gerais de uma metodologia híbrida para previsão de níveis de 

vibração, tendo sido aplicada ao Caso de Estudo do Carregado, com resultados muito 

satisfatórios. Esta metodologia apresenta elevado interesse prático, na medida em que 

permite a redução de incertezas associadas ao processo de previsão, combinando resultados 

numéricos e experimentais.  

Por último, e talvez mais relevante do ponto de vista prático, cabe ainda aqui salientar o facto 

de a dinâmica dos edifícios apresentar um papel determinante nos efeitos de amplificação de 

vibrações. Por norma, assiste-se a uma amplificação considerável dos níveis de vibração nas 

gamas de frequência de ressonância das lajes dos edifícios. Este aspeto torna-se 

especialmente gravoso caso o conteúdo energético da excitação ou, de uma forma 

simplificada, a vibração em campo livre, seja elevado na gama de frequências próxima às 

frequências ressonantes das lajes, assistindo-se a uma amplificação muito considerável no 

valor de pico da velocidade de vibração. Ainda neste âmbito, os estudos efetuados mostram 

que tal efeito se repercute não só nos níveis de vibração mecânica, mas também nos níveis de 

pressão sonora resultantes do ruído re-radiado. Deste modo, é necessário salientar que 

vibrações e ruído re-radiado são dois fenómenos profundamente interligados, sendo 

recomendável uma abordagem conjunta no estudo da eventual incomodidade no interior das 

habitações. Nos casos em que seja exigido o estudo de medidas de mitigação a aplicar no 

sistema, é extremamente importante tomar em consideração a gama de frequências em que 

estes fenómenos se manifestam, evitando o risco de agravar um deles em detrimento da 

correção do outro. 
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9.2. PROPOSTAS DE DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

O trabalho desenvolvido ao longo da presente dissertação apresenta um elevado grau de 

abrangência, contemplando a formulação, implementação, verificação, validação e aplicação 

de diferentes técnicas de previsão e análise de vibrações e ruído re-radiado. Como seria 

expectável, outras perspetivas de investigação foram surgindo ao longo do seu 

desenvolvimento, não tendo estas sido seguidas por questões de limitação de tempo e de 

recursos. Deste modo, alguns tópicos de investigação, em linha com o trabalho desenvolvido, 

são sistematizados nos parágrafos seguintes: 

 O Campo Experimental do Carregado carateriza-se por compreender um troço de via 

férrea superficial da Linha do Norte e por existir, à data, uma extensa base de dados 

experimentais no que concerne à caraterização e resposta dinâmica do sistema via-

maciço-estrutura. Esta informação é extremamente útil para uma análise crítica de 

diferentes técnicas de previsão de vibrações. Deste modo, e de forma a alargar o 

campo de aplicabilidade, existe o interesse em dotar a estrutura existente de um 

conjunto de painéis adicionais que possibilitem isolar um compartimento. Esta nova 

configuração estrutural, em linha com o estudo numérico inicial desenvolvido no 

capítulo precedente, possibilitaria a medição de níveis de pressão sonora no seu 

interior, para posterior validação experimental das metodologias de previsão de ruído 

re-radiado para casos onde o tráfego ferroviário é a fonte indutora do campo de 

vibrações. Não obstante, estes conceitos deverão ser replicados num local habitacional 

de forma a discutir não só a temática da previsão, mas também enquadrar os níveis de 

vibrações e ruído re-radiado nas normas vigentes. A este respeito, cabe aqui referir 

que parte dos desenvolvimentos propostos já se encontram em curso num campo 

experimental localizado na cidade de Barcelona, envolvendo um troço da rede de 

metropolitano desta cidade; 

 No processo de previsão de níveis vibrações e ruído re-radiado no interior dos edifícios, 

a componente de interação solo-estrutura assume um papel relevante, conforme é 

realçado nos documentos técnicos da FTA/FRA [13, 14]. No entanto, estes efeitos são, 

em situações reais, de difícil quantificação, existindo diversas fontes de incerteza que 

contribuem para um maior grau de complexidade. Deste modo, a realização de 

estudos paramétricos para aferir as fontes de maior incerteza e contabilizar o seu 

contributo deverão ser tidos em conta, nomeadamente no que se refere a 

propriedades locais do solo, tipologia e flexibilidade das fundações, massa do edifício 

ou flexibilidade da estrutura do edifício; 

 As metodologias de previsão de vibrações e ruído re-radiado desenvolvidas ao longo 

do presente trabalho permitem abordar estes fenómenos de uma forma integrada, 

estando aptos a analisar as mais variadas situações de projeto. Deste modo, e à 

semelhança dos estudos apresentados no Capítulo 6, em que se abordou o efeito da 



Conclusões e desenvolvimentos futuros 

 

292 

introdução de uma manta resiliente na resposta dinâmica do edifício, o estudo de 

medidas de mitigação adicionais e localizadas no espaço compreendido entre a via e 

os edifícios deve ser contemplado, com vista a desenvolver capacidades de 

intervenção neste campo. Este assunto tem vindo a ser desenvolvido no seio do grupo 

de investigação e no âmbito do projeto de investigação PTDC/ECM-COM/1364/2014: 

Atenuação de vibrações por meta-materiais com estrutura periódica, tendo-se 

perspetivado, num futuro próximo, a implementação de barreiras com estrutura 

periódica no Campo Experimental do Carregado. A escolha deste local permite tirar 

partido de todo o trabalho de caraterização desenvolvido ao longo da presente 

dissertação;  

 Apesar de todas as potencialidades conferidas pela modelação numérica avançada na 

avaliação da resposta dinâmica dos edifícios, em casos onde é intenção ter uma 

avaliação das potenciais implicações da construção de uma nova linha ferroviária ao 

nível do conforto dos habitantes e desempenho de outras tipologias de uso do solo 

que não residenciais, não é viável a modelação da globalidade das estruturas 

existentes nas suas imediações. Os documentos técnicos da FTA/FRA [13, 14] 

apresentam uma metodologia de análise em que a consideração da presença do 

edifício é efetuada com recurso a uma série de fatores corretivos, que têm em conta a 

interação solo-estrutura, a massa do edifício, a ressonância do sistema de lajes ou, 

ainda, a altura do edifício. No entanto, estes fatores não são sensíveis ao conteúdo 

energético da excitação, podendo introduzir erros significativos na estimativa de níveis 

de vibração e de ruído re-radiado. Deste modo, a existência de modelos simplificados 

para o edifício, baseados num sistema estrutural composto por um conjunto de massas 

e molas, poderia ser o ideal para uma primeira análise ao nível macro, na tentativa de 

identificar secções críticas da via;  

 Ao nível da previsão da resposta acústica no interior dos edifícios, e no seguimento do 

ponto anterior, existe o interesse prático de relacionar diretamente o nível de 

vibrações avaliado no interior de um dado compartimento e o nível de pressão sonora 

resultante de tal campo de vibrações. A FTA/FRA [13, 14] propõe fatores de correlação 

entres estas duas grandezas, em função da gama de frequências preponderante no 

campo de vibrações avaliado. No entanto, estes fatores devem ser cuidadosamente 

validados para diferentes tipologias de construção, quer através de medições 

experimentais, quer por via de simulação numérica, tal como recentemente indicado 

por Villot et al. [232].
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