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RESUMO 

Neste trabalho é apresentado um estudo probabilístico relativo à avaliação de segurança de circulação 

de comboios de alta velocidade com base na análise das acelerações verticais que os mesmos provocam 

no tabuleiro de pontes de pequeno vão. O estudo pretende assim avaliar a forma como o modelo de 

carga de alta velocidade (HSLM-A), proposto na norma EN1991-2 que se encontra atualmente em vigor, 

consegue cobrir os efeitos dos comboios que circulam, ou podem vir a circular, nas linhas férreas de alta 

velocidade com recurso a uma análise probabilística. Foram gerados vários comboios aleatórios de 

forma paramétrica para que os resultados desta análise probabilística de excedência das acelerações 

provocadas por estes face às acelerações provocadas pelo modelo de carga HSLM-A pudessem ser 

generalizados a qualquer tipo de comboio da mesma tipologia. 

No decorrer do estudo levaram-se a cabo várias análises dinâmicas com recurso ao método das cargas 

móveis com o intuito de simular passagem destes comboios sobre três pontes de pequeno vão modeladas 

em elementos finitos. As pontes analisadas nesta dissertação, de vigas embebidas em betão armado com 

vãos compreendidos entre 7 e 24 m, são objeto de estudo por parte do projeto europeu IN2TRACK2, 

com intuito de se melhorar os atuais critérios de segurança definidos na EN1991-2 e EN1990 – Anexo 

A2. 

A segurança de circulação é afetada pelas acelerações verticais do tabuleiro de uma ponte, como implica 

o critério de aceleração máxima imposto pelo anexo A2 da norma EN1990, pelo que foi importante 

avaliar a probabilidade de as acelerações provocadas pelos três tipos de comboio de alta velocidade 

abrangidos por este estudo (articulados, convencionais e regulares) ultrapassarem as previstas pelo 

modelo de carga de alta velocidade e em que situações é previsível tal acontecer. 

Foi também alvo de estudo a influência que cada parâmetro geométrico de cada tipo de comboio tem na 

resposta estrutural ao nível das acelerações verticais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Análise dinâmica, simulações probabilísticas, segurança da via e da circulação, 

pontes de pequeno vão, alta velocidade ferroviária. 
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ABSTRACT 

This thesis presents a probabilistic study regarding the running safety of high-speed trains by analysing 

the vertical accelerations caused by this kind of trains to small span bridges. This study evaluates 

probabilistically how the high-speed load model A (HSLM-A), which is proposed by the current 

standard EN1991-2, cover the effects of the current high-speed trains in circulation and the ones that 

could be in the future. In this regard, there were parametrically generated several random trains so the 

results of this probabilistic analysis could be generalized to any kind of train of the same type. 

In this study, several dynamic analyses were performed using the moving loads model in order to 

simulate the effects of the trains moving over three small span bridges modelled by finite elements. 

These filler beam bridges, with spans between 7 and 24 m, are being studied within the scope of the 

European project IN2TRACK2 to improve the current safety criteria defined by the EN1991-2 and 

EN1990 – Annex A2 standards. 

The running safety is affected by the vertical accelerations in the bridge’s deck, as specified in Annex 

A2 of EN1990, with the maximum acceleration criteria. For that reason, it was important to evaluate the 

probability of the accelerations induced by the three types of high-speed trains covered in this study 

(articulated, conventional and regular) being higher than those predicted by the high-speed load model 

and in which situations it is predictable to occur.  

It was also studied the influence of each geometrical parameter of each type of train on the structural 

response in terms of vertical accelerations. 

 

 

KEYWORDS: dynamic analysis, probabilistic simulations, track circulation safety, small span bridges, 

high speed railway. 
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1.  

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 ENQUADRAMENTO 

O sistema ferroviário tem vindo a mostrar uma grande influência a nível global no desenvolvimento 

social e económico ao longo das últimas décadas. Na Europa, o transporte ferroviário assumiu um papel 

importante no sentido de se atingir o desenvolvimento económico, sustentável e competitivo da 

economia (European Commission, 2008), particularmente a rede de alta velocidade. Esta assume-se 

como o futuro da rede ferroviária de passageiros, respondendo de forma mais eficaz às exigências de 

mobilidade e conforto, e contribuindo positivamente para a sustentabilidade, adaptando-se com 

naturalidade à alteração do paradigma energético. Como consequência, as linhas de alta velocidade 

beneficiam também o transporte ferroviário de mercadorias, já que libertam a rede ferroviária clássica 

para poderem circular mais comboios mercantes, cada vez mais utilizados no transporte de produtos 

pesados e volumosos, materiais de construção e bens de consumo. Por sua vez, este transporte ferroviário 

de mercadorias, por estar conectado aos principais portos e principais cidades, reduz o número de 

camiões em circulação e, consequentemente, leva a uma redução do congestionamento em vias 

rodoviárias principais. 

Para se modernizar linhas ferroviárias pré-existentes ou para se criar linhas novas de alta velocidade, é 

necessário rever os pressupostos de dimensionamento considerados até então, de forma a se garantir um 

comportamento adequado das mesmas, já que as condições de solicitação são diferentes. Prende-se a 

este facto a importância de se desenvolver ainda mais cuidadosamente o estudo de ações dinâmicas nas 

obras de arte, já que é na rede de alta velocidade que fenómenos dinâmicos como a ressonância, por 

exemplo, são mais condicionantes. 

 

1.2 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo levar a cabo um estudo probabilístico de segurança de circulação 

ferroviária e avaliar a forma como o modelo de cargas HSLM-A da EN1991-2 (2003) consegue cobrir 

os efeitos dos comboios que circulam ou que podem vir a circular nas linhas férreas de alta velocidade, 

relativamente a acelerações verticais do tabuleiro provocadas por comboios de alta velocidade em pontes 

ferroviárias de pequeno vão. É fundamental avaliar estas acelerações adequadamente devido ao limite 

imposto pela EN1990 – Anexo A2 (2001) para os valores de pico das mesmas em vias férreas 

balastradas, neste sentido é identificada a probabilidade de um qualquer comboio de alta velocidade dar 

origem a acelerações superiores àquelas contempladas pelo modelo de carga HSLM-A. É também 

avaliada a influência na resposta dinâmica das pontes de cada um dos vários parâmetros que definem a 
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geometria dos comboios, com intuito de conhecer de que forma os mesmos contribuem para esta 

resposta em termos de acelerações provocadas no tabuleiro da ponte. 

1.3 ESTRUTURAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação está subdividida em seis capítulos, sendo o presente capítulo dedicado ao seu 

enquadramento e objetivo. 

O capítulo 2 consiste numa revisão bibliográfica onde são descritos os pressupostos teóricos relativos à 

temática abordada neste trabalho, tais como métodos de análise do comportamento dinâmico da ponte e 

do comboio, e métodos probabilísticos de análise estrutural. Estão também presentes na primeira parte 

deste capítulo as disposições regulamentares de critérios de segurança de circulação para comboios de 

alta velocidade. 

No capítulo 3 são apresentados os métodos utilizados para a geração de comboios aleatórios e para a 

realização das análises dinâmicas e probabilísticas. São apresentados também os procedimentos de pós-

processamento dos dados obtidos com estes métodos, de forma a englobar de forma sucinta todos os 

dados resultantes destas análises e cruzá-los com os dados resultantes do modelo de alta velocidade 

HSLM, a fim de representar graficamente probabilidades de excedência deste. Apresenta-se assim neste 

capítulo o procedimento que permite gerar comboios com as caraterísticas geométricas relevantes para 

o estudo e o método de análise dinâmica com recurso a cargas móveis, que permite avaliar as acelerações 

provocadas pelos comboios no tabuleiro das pontes. 

No capítulo 4 apresenta-se, numa primeira fase, as pontes que foram objeto de estudo, seguindo-se uma 

apresentação dos procedimentos de modelação em elementos finitos utilizados na modelação das 

mesmas. 

No capítulo 5 são apresentados os resultados provenientes das análises dinâmicas e probabilísticas 

realizadas. Numa primeira parte é abordada a probabilidade de excedência de acelerações verticais 

provocadas por diferentes tipologias de comboios de alta velocidade quando comparadas com as 

acelerações resultantes do modelo de alta velocidade HSLM proposto pela EN1991-2 (2003), e avalia-

se a adequação deste modelo à avaliação das mesmas. Seguidamente apresenta-se a influência de cada 

uma das caraterísticas geométricas de comboios de alta velocidade na resposta dinâmica das pontes. 

Por fim, no capítulo 6 são apresentadas as conclusões relativas ao trabalho, assim como sugestões de 

trabalhos futuros relacionados com este tema. 
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2.  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são apresentados os principais aspetos regulamentares relativos ao dimensionamento de 

pontes ferroviárias (secção 2.2), os métodos relevantes na análise do comportamento dinâmico de pontes 

(secção 2.3) e ainda métodos de análise da segurança estrutural (secção 2.4). 

 

2.2 ASPETOS REGULAMENTARES NO DIMENSIONAMENTO DE PONTES FERROVIÁRIAS 

A investigação por parte da comissão de especialistas D214 do ERRI (ERRI D 214/RP 9, 2001), 

composta por membros de diversas companhias ferroviárias europeias, deu origem às normativas que 

dizem respeito a pontes ferroviárias da EN1991-2 (2003) e ao anexo A2 da EN1990 (2001). Com estes 

documentos a comissão pretendeu responder a várias questões relativas à dinâmica de pontes 

ferroviárias (Ribeiro, 2004), das quais se destacam as seguintes: i) por que motivo os coeficientes 

dinâmicos aplicados aos efeitos estáticos resultantes dos modelos de carga representativos do tráfego 

ferroviário já não eram representativos dos efeitos dinâmicos provocados pelos comboios mais recentes; 

ii) em que casos deveriam ser realizadas análises dinâmicas; iii) como deveriam ser modelados os 

comboios, vias e pontes; e iv) quais os critérios a cumprir para que estes tenham um bom comportamento 

estrutural sob o ponto de vista não só estático, mas também dinâmico. As subsecções subsequentes 

visam apresentar, de uma forma geral, os principais aspetos regulamentares presentes nas normas 

europeias EN 1991-2 (2003) e EN1990-Anexo A2 (2001) relativos ao dimensionamento de pontes 

ferroviárias . 

2.2.1 MODELOS ESTÁTICOS DE CARGA DA EN 1991-2 

No dimensionamento de pontes ferroviárias são propostos quatro modelos de carga que têm como 

objetivo representar os efeitos estáticos do tráfego ferroviário; são eles o modelo LM71, o modelo SW/0, 

o modelo SW/2 e o modelo “Unloaded Train”. 

2.2.1.1 Modelo de carga LM71 

O modelo LM71 (ver Figura 1) representa os efeitos estáticos do tráfego ferroviário normal. Este modelo 

é formado pelas seguintes cargas dispostas no eixo da via: i) quatro cargas concentradas de 250 kN 

separadas longitudinalmente entre si de 1,6 m na posição que for mais desfavorável para o elemento a 
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avaliar; ii) cargas uniformemente distribuídas de 80 kN/m nas posições mais desfavoráveis para o 

elemento a avaliar. 

 

Figura 1 - LM71 (EN1991-2, 2003). 

Estas cargas deverão ser afetadas de um coeficiente de classificação α, como se pode verificar na Tabela 

1, relativo ao tipo de tráfego. Este fator permite atender à variação existente em termos de pesos 

máximos por eixo do tráfego ferroviário dentro do espaço europeu ou de uma determinada rede. 

Tabela 1 - Coeficientes de afetação alfa relativo ao tipo de tráfego (adaptado de EN1991-2 (2003)). 

Α 

0,75 0,83 0,91 1,00 1,10 1,21 1,33 1,46 

 

2.2.1.2 Modelo de carga SW/0 e SW/2 

Os modelos de carga SW/0 e SW/2, esquematizados na Figura 2, representam efeitos estáticos do tráfego 

ferroviário normal e pesado, respetivamente, em pontes contínuas. Os valores das cargas e espaçamentos 

para estes modelos podem ser encontrados na Tabela 2. 

 

Figura 2 - SW/0 e SW/2 (EN1991-2, 2003). 

Tabela 2 - Valores de a, c e 𝑞𝑣𝑘 (EN1991-2, 2003). 

Modelo de carga 𝑞𝑣𝑘 [kN/m] a [m] c [m] 

SW/0 133 15.0 5.3 

SW/2 150 25.0 7.0 

O modelo SW/0 deve ser afetado pelo mesmo fator α do LM71. 
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2.2.1.3 Modelo de carga “Unloaded Train” 

O modelo “Unloaded Train” é essencialmente uma carga vertical uniformemente distribuída com um 

valor caraterístico de 10 kN/m. Este modelo de carga em conjunto com outras ações de tráfego é usado 

na verificação da estabilidade lateral de pontes quando as mesmas são sujeitas a ações laterais, como a 

ação do vento. 

2.2.2 EFEITOS DINÂMICOS 

Os esforços e deformações do tabuleiro numa ponte variam com os efeitos do tráfego por três principais 

motivos (Ribeiro, 2004): 

• Pela velocidade de carregamento, gera-se uma resposta estrutural devido à inércia da ponte. 

• Devido à passagem de cargas sucessivas com afastamentos aproximados que podem excitar a 

estrutura com uma frequência igual ou múltipla da sua frequência natural, podendo levar à 

ocorrência de fenómenos de ressonância. 

• Devido a defeitos do veículo ou a imperfeições geométricas dos carris. 

Outros fatores que também influenciam o comportamento dinâmico são: i) o vão do elemento e a sua 

linha de influência de deformação; ii) a massa, amortecimento da estrutura e as suas frequências naturais; 

iii) o número, disposição dos carris e as suas irregularidades; e iv) a massa e suspensão do veículo além 

das suas próprias irregularidades e as caraterísticas dinâmicas dos componentes da via. 

2.2.2.1 Fator dinâmico Φ 

De maneira a se dispensar uma análise dinâmica, desde que cumpridos os critérios definidos no 

fluxograma apresentado na Figura 3, pode multiplicar-se a resposta estática produzida pelos esforços da 

envolvente do LM1, SW/0 e SW/2 pelo fator dinâmico Φ. Deste modo obtém-se uma resposta 

aproximada da estrutura às solicitações dinâmicas em termos de esforços e vibrações, contudo este 

cálculo não tem em conta a possível ocorrência de ressonância (Ribeiro, 2004). 

O fator dinâmico anteriormente descrito que majora o LM1, SW/0 e SW/2 pode assumir o valor Φ2 ou 

Φ3 consoante o nível de manutenção da via seja considerado muito cuidado ou corrente, respetivamente. 

Estes fatores são definidos pelas equações seguintes: 

Φ3 =
2.16

√𝐿𝛷 − 0.2
+ 0.73   ;    1.00 ≤ Φ3 ≤ 2.00  

(Eq. 2.1) 

Φ2 =
1.44

√𝐿𝛷 − 0.2
+ 0.82   ;    1.00 ≤ Φ2 ≤ 1.67 

(Eq. 2.2) 

onde 𝐿𝛷 é o comprimento determinante para o elemento estrutural que pode ser avaliado através da 

Tabela 6.2 da EN1991-2 (2003). De referir ainda que se deve adotar o fator dinâmico Φ3 quando se 

desconhecerem informações relativas ao nível de manutenção. 

2.2.2.2 Critérios de obrigatoriedade de realização de uma análise dinâmica 

A obrigatoriedade da realização de uma análise dinâmica ou a possível dispensa da mesma é traduzida 

pelo fluxograma apresentado na Figura 3. Neste fluxograma, V é a velocidade máxima da linha, L é o 

vão, 𝑛0 é a primeira frequência natural de flexão, 𝑛𝑇 é a primeira frequência natural de torção, v é a 

velocidade nominal máxima e (𝑣/𝑛0 )𝑙𝑖𝑚 é calculado pelo anexo F da EN 1991-2 (2003). 
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Figura 3 – Fluxograma de critérios de obrigatoriedade de análise dinâmica (EN1991-2, 2003). 

A partir deste fluxograma verifica-se que é permitido, em alguns casos particulares, o uso do fator 

dinâmico Φ referido na Secção 2.2.2.1 a aplicar aos efeitos resultantes da análise estática de forma a 

contabilizar os efeitos dinâmicos do carregamento, dispensando assim uma análise dinâmica. Estes 

casos particulares são aqueles em que: i) a velocidade é menor a 200 km/h e a ponte é contínua, desde 

que cumpridos os requisitos de conforto “muito bom” dos passageiros; ii) quando a velocidade é menor 

que 200 km/h e a ponte tem continuidade e 𝑛0 dentro dos limites especificados na Figura 4; iii) quando 

a velocidade excede os 200 km/h mas a ponte tem um comportamento de viga simplesmente apoiada 

com vão igual ou superior a 40m e 𝑛0 dentro dos limites especificados na Figura 4. Desta forma está 

dispensada a verificação da fadiga em situações de ressonância e do estado limite da aceleração do 

tabuleiro. 
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Os limites superiores e inferiores da frequência fundamental da ponte n0 referidos no fluxograma da 

Figura 3 foram definidos em relação ao vão da ponte como demonstra a Figura 4. O limite superior é 

definido por: 

 𝑛0 = 94.76𝐿
−0.748 (Eq. 2.3) 

em que L é o vão. O limite inferior é definido por: 

 

𝑛0 = {

80

𝐿
, 4 ≤ 𝐿 ≤ 20

23.58𝐿−0.592, 20 ≤ 𝐿 ≤ 100

 (Eq. 2.4) 

 

Figura 4 – Limite da frequência natural da ponte 𝑛0 em função do vão L (adaptado de EN1991-2 (2003)). 

2.2.2.3 Modelos de carga dinâmicos 

A análise dinâmica deve ser efetuada usando valores caraterísticos por eixo do carregamento provocado 

pelos comboios reais especificados no projeto que possam circular a velocidades superiores a 200 km/h. 

Deve também ser efetuada uma análise dinâmica com o modelo de cargas HSLM (“High-Speed Load 

Model”) em linhas consideradas de alta velocidade na Europa, de modo a cumprir as especificações de 

interoperabilidade. Estas especificações uniformizam parâmetros relativos à via, caraterísticas dos 

comboios e critérios de dimensionamento de modo a garantir uma compatibilização de circulação entre 

as linhas de alta velocidade dos diferentes países. 

Na Tabela 3 apresentam-se exemplos dos comboios de alta velocidade existentes atualmente na rede 

europeia de alta velocidade. Salienta-se que estes comboios podem ser categorizados pela sua 

distribuição de eixos como convencionais, em que cada carruagem possui dois bogies, como articulados, 
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em que os bogies são compartilhados por duas carruagens adjacentes, e como regulares, em que existem 

eixos entre carruagens, como exemplifica a Figura 5. 

 

(a) Articulados 

 

(b) Convencionais  

 

(c) Regulares 

Figura 5 – Tipos de comboio de alta velocidade a circular na rede europeia (adaptado da EN1991-2 (2003)). 

Tabela 3 - Exemplos de comboios reais e a sua tipologia de distribuição de eixos. 

Distribuição de eixos Exemplo de comboio 

Convencional ICE2, ETR-Y, VIRGIN 

Articulado Thalys, TGV, Eurostar 

Regular TALGO-AV 

 

Os modelos de carga de alta velocidade HSLM englobam dois tipos distintos de comboio, A (Figura 6) 

e B (Figura 7). Estes foram criados de modo a que os seus efeitos na estrutura envolvam os efeitos 

provocados pelos comboios que se encontram em circulação e pelos comboios que possam vir a circular 

na rede europeia de alta velocidade. 
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Figura 6 – Esquema de cargas do HSLM-A (EN1991-2, 2003). 

O HSLM-A é composto por 10 comboios e cada um deles é formado por duas locomotivas, duas 

carruagens extremas e N carruagens intermédias. O comprimento das carruagens D e o espaçamento 

entre eixos do bogie d encontram-se na Tabela 4. 

Tabela 4 - Comboios universais do HSLM-A (EN1991-2, 2003). 

Comboio 

Universal 

Número de 

carruagens 

intermédias N 

Comprimento das 

carruagens D [m] 

Espaçamento 

entre bogies d 

[m] 

Força no ponto de 

aplicação P [kN] 

A1 18 18 2.0 170 

A2 17 19 3.5 200 

A3 16 20 2.0 180 

A4 15 21 3.0 190 

A5 14 22 2.0 170 

A6 13 23 2.0 180 

A7 13 24 2.0 190 

A8 12 25 2.5 190 

A9 11 26 2.0 210 

A10 11 27 2.0 210 

 

O HSLM-B é formado por N cargas pontuais de 170 kN espaçadas uniformemente de uma distância d, 

como se pode ver esquematizado na Figura 7. Estes valores de N e d podem ser obtidos a partir do vão 

da ponte como se pode verificar na Figura 8. 



Análise probabilística da segurança de circulação de comboios de alta velocidade em pontes ferroviárias de pequeno vão 

 

10 – Versão para discussão 

 

 

Figura 7 - HSLM-B (EN1991-2, 2003). 

 

Figura 8 - Parâmetros N e d do HSLM-B (EN1991-2, 2003). 

As condições de aplicação dos modelos de alta velocidade HSLM devem guiar-se pela Tabela 5. 

Tabela 5 - Critérios de aplicação dos modelos HSLM-A ou HSLM-B (adaptado de EN1991-2 (2003)). 

Configuração Estrutural 
Vão 

L<7m L≥7m 
  

Vão simplesmente apoiado HSLM-B HSLM-A 
 

Estrutura contínua ou estrutura complexa HSLM-A HSLM-B 
 

 

2.2.2.5 Gama de velocidades 

Na realização das análises dinâmicas deve usar-se uma gama de velocidades desde aproximadamente 

145 km/h até um máximo de 𝑉𝑆𝑑, sendo 𝑉𝑆𝑑 = 1.2𝑉𝑚𝑎𝑥 e 𝑉𝑚𝑎𝑥 a velocidade máxima de circulação da 

linha no local onde se encontra a ponte, especificada em projeto. Deve atender-se que na vizinhança das 

velocidades de ressonância se se reduzir o incremento de velocidades sucessivas para as quais se efetua 

a análise consegue obter-se uma melhor identificação dos picos de resposta. 

A velocidade de ressonância para pontes de comportamento similar ao de vigas simplesmente apoiadas 

pode, simplificadamente, ser descrita como: 
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 𝑣𝑖 = 𝑛0𝜆𝑖 (Eq. 2.5) 

em que o comprimento de onda de excitação 𝜆𝑖 é definido como: 

 
𝜆𝑖 =

𝐷

𝑖
 

(Eq. 2.6) 

sendo 𝑣𝑖 a velocidade de ressonância, 𝑛0 a primeira frequência natural da estrutura descarregada, D o 

espaçamento regular de um grupo de eixos e i pode tomar os valores 1, 2, 3 ou 4. A ressonância depende 

fortemente do amortecimento e por isso também o pico de resposta da estrutura está relacionado com 

este fator. 

2.2.2.6 Influência dos parâmetros da ponte na resposta dinâmica 

A frequência natural da estrutura diminui quando a massa aumenta. A massa é, por isso, uma forte 

influência na resposta dinâmica e na amplitude da mesma. É importante por este motivo que toda a 

massa da ponte, incluindo todas as massas não estruturais, sejam tidas em conta ao realizar análises 

dinâmicas (Ribeiro, 2004). 

A rigidez de uma estrutura é muito relevante para a resposta dinâmica, no entanto é também um 

parâmetro muito difícil de avaliar com precisão (ERRI D 214/RP 9, 2001), pois são muitos os fatores 

que contribuem para o caraterizar. De entre eles, destacam-se a tipologia estrutural da ponte, os materiais 

usados, as caraterísticas geométricas e o tipo e localização dos apoios. 

À energia mecânica dissipada pela estrutura chama-se amortecimento. Este é o resultado do 

amortecimento provocado pelos materiais dos elementos estruturais e não estruturais, pelos mesmos 

estarem conectados entre si, bem como da energia dissipada para o solo nas zonas dos apoios. Em 

situações de ressonância a resposta da estrutura é muito dependente do seu amortecimento. 

A Figura 9 resultou da medição experimental do coeficiente de amortecimento global de um conjunto 

de pontes de variados vãos e tipologias estruturais. Constata-se que há um certo grau de correlação entre 

o vão e o amortecimento, tornando-o maior à medida que o vão diminui. Devido à dispersão de 

resultados, a norma europeia EN1991-2 adota três curvas a partir das quais se estima o amortecimento 

de uma ponte, tendo em conta o seu vão e o tipo de sistema estrutural. As equações destas curvas estão 

representadas na Tabela 6. 
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Figura 9 – Coeficientes de amortecimento em função do vão da ponte (Figueiredo et al., 2009). 

Tabela 6 - Valores de dimensionamento do coeficiente de amortecimento (EN1991-2, 2003). 

Tipo de Ponte Limite do coeficiente de 

amortecimento (𝜉) para L<20m 

Limite do coeficiente de 

amortecimento (𝜉) para L≥20m 

Metálica e mista 𝜉 = 0.5 + 0.125 ∗ (20 − L) 𝜉 = 0.5 

Betão pré-esforçado 𝜉 = 1.0 + 0.07 ∗ (20 − L) 𝜉 = 1.0 

Vigas embebidas em betão 

armado 

𝜉 = 1.5 + 0.07 ∗ (20 − 𝐿) 𝜉 = 1.5 

 

2.2.3 Estados Limite 

No projeto, tendo em conta todos os efeitos das cargas verticais de tráfego, deve atender-se a que os 

valores de cálculo são dados pela mais desfavorável das seguintes equações: 

(1 + φ’𝑑𝑦𝑛 +
φ′′

2
⁄ ) × (

𝐻𝑆𝐿𝑀
𝑜𝑢
𝑅𝑇

) 
(Eq. 2.7) 

ou 

Φ×(LM71 ‘’+’’ SW/0) (Eq. 2.8) 

em que HSLM representa o carregamento devido ao modelo de alta velocidade, RT representa o 

carregamento devido aos modelos representativos dos comboios reais, LM71 refere-se ao carregamento 

do modelo de cargas LM71 definido na Secção 2.2.1.1 e SW/0 refere-se ao carregamento do modelo de 

cargas SW/0 apresentado na Secção 2.2.1.2. O termo φ′é o fator de amplificação dinâmica definido pela 

expressão: 
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 𝜑′ = 𝑚𝑎𝑥 |
𝑦𝑑𝑦𝑛

𝑦𝑠𝑡𝑎𝑡
| − 1 (Eq. 2.9) 

onde 𝑦𝑑𝑦𝑛 é o valor máximo, num determinado ponto da estrutura, da resposta dinâmica devida à 

passagem dos comboios reais ou equivalentes ao HSLM e 𝑦𝑠𝑡𝑎𝑡 é o valor máximo da resposta estática 

da estrutura. O fator φ′′ é um fator de amplificação que tem em conta imperfeições nos carris e no 

veículo e é definido por: 

 
𝜑′′ =

𝛼

100
[56𝑒

−(
𝐿𝜙
10
)
2

+ 50(
𝐿𝜙𝑛0

80
− 1) 𝑒

−(
𝐿𝜙
20
)
2

] 
(Eq. 2.10) 

onde 𝜑′′ > 0 e 𝛼 é um coeficiente dado por: 

 
𝛼 = {

𝑣

22
, 𝑣 ≤ 22 𝑚/𝑠

1, 𝑣 > 22𝑚/𝑠
 

(Eq. 2.11) 

2.2.4 CRITÉRIOS DE SEGURANÇA INDIRETOS 

2.2.4.1 Critério regulamentar da aceleração vertical 

A EN1990 – Anexo A2 (2001) define um limite de 3.5 m/s2 para os valores de pico da aceleração vertical 

do tabuleiro em vias balastradas. Nesta análise deve ter-se em conta apenas uma faixa de carregamento 

e considerar os modelos HSLM e comboios reais com frequências até 1.5 vezes o primeiro modo de 

vibração do elemento ou 30 Hz. Este valor limite regulamentar da aceleração vertical em vias balastradas 

foi definido pela comissão de especialistas D214 da ERRI, tendo em conta uma série de ensaios no 

laboratório alemão BAM, ilustrado na Figura 10. Estes foram realizados sobre um troço de via 

submetido a vários níveis de aceleração vertical com frequências compreendidas entre os 2 Hz e os 20 

Hz (Zacher & Baeßler, 2008). 

 

Figura 10 – Dispositivo de teste no BAM (Zacher & Baeßler, 2008). 
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Na Figura 11 encontra-se uma representação da função de transferência do balastro, definida como o 

quociente entre a aceleração nas travessas 𝑎𝑣𝑡 e a aceleração aplicada na base da caixa 𝑎𝑣𝑏 e em função 

da frequência de excitação 𝑓 e do nível de aceleração 𝑎𝑣𝑏. 

 

Figura 11 – Função de transferência entre o balastro e as travessas (adaptado de Zacher & Baeßler (2008)). 

Esta representação da função de transferência demonstra que os fenómenos de instabilidade do balastro, 

devidos à diminuição das forças de atrito entre as partículas do próprio balastro e entre as travessas e a 

camada de balastro, tornam-se mais relevantes para acelerações acima dos 0.7 g. Os valores máximos 

desta função ocorrem para uma frequência de excitação de 20 Hz e não se verifica nenhuma tendência 

de decréscimo a partir desta. 

Para poder melhor avaliar o comportamento do balastro para frequências acima dos 20 Hz, realizaram-

se novos ensaios, em menor escala, considerando frequências de excitação até aos 60 Hz e níveis de 

aceleração até 1 g (Zacher & Baeßler, 2008). Na Figura 12 encontra-se uma representação da função de 

transferência do balastro obtida com este segundo ensaio. Os resultados obtidos neste ensaio de menor 

escala foram análogos aos obtidos na configuração original, verificando-se uma proeminência de 

fenómenos de instabilidade da camada de balastro a partir dos 0.7 g. Verifica-se também que os níveis 

de amplificação continuam a crescer à medida que se aumenta a frequência até ao limite do ensaio, 60 

Hz. 

Com base nos resultados destes ensaios pode concluir-se que o critério regulamentar implementado pela 

EN 1990 – Anexo A2 ( 3,5 m/𝑠2 ≈ 0.35 g) resultou de uma afetação de um fator de segurança de 2 aos 

0.7 g. Os valores da aceleração vertical real são de um modo geral inferiores aos determinados 

numericamente, já que se usam valores de coeficiente de amortecimento da estrutura conservativos. Este 

critério atende apenas aos valores máximos, não tendo em conta o número de ciclos nos quais os valores 

regulamentares são excedidos. 
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Figura 12 - Função de transferência entre o balastro e as travessas (adaptado de Zacher & Baeßler (2008)). 

2.2.4.2 Deformação vertical do tabuleiro 

A norma limita a deformação vertical a 𝐿/600 calculada a partir do LM71 e do SW/0 em qualquer ponto 

do tabuleiro, sendo L o comprimento do mesmo (ver Figura 13). 

 

Figura 13 – Deformação vertical (Montenegro, 2015). 

2.2.4.3 Deformação transversal do tabuleiro 

Segundo a norma, a deformação transversal 𝛿ℎ, representada na Figura 14, deve ser limitada de forma 

a que se cumpram os limites especificados na Tabela 7, sendo o desvio angular 𝜃ℎ no extremo do 

tabuleiro ou 𝜃ℎ1 + 𝜃ℎ2 no encontro de dois vãos. 
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Figura 14 - Deformação transversal e variações angulares (Montenegro, 2015). 

Tabela 7 - Variação angular máxima e raio de curvatura mínimo consoante a velocidade (adaptado da EN1990 – 

Anexo A2 (2001)). 

Intervalo de 

velocidade (km/h) 

Variação angular 

máxima (Rad) 

Raio mínimo de 

curvatura para um vão 

único (m) 

Raio mínimo de 

curvatura para 

múltiplos vãos (m) 

V ≤ 120 0.0035 1700 3500 

120 < V ≤ 200 0.0020 6000 9500 

V > 200 0.0015 14000 17500 

 

2.2.4.4 Vibração lateral do tabuleiro 

A limitação da vibração lateral do tabuleiro evita a ressonância entre o movimento lateral do veículo e 

a ponte (Montenegro, 2015). A norma limita a frequência natural do primeiro modo de vibração de um 

vão a um valor inferior a 1.2 Hz. 

2.2.4.5 Torção do tabuleiro 

A limitação da torção do tabuleiro da ponte tem em vista reduzir o risco de descarrilamento 

(Montenegro, 2015). A norma limita a torção máxima, t, do tabuleiro, com largura, s, igual a 1.435 m 

medido num comprimento de 3 metros (ver Figura 15), para 3 intervalos de velocidade de acordo com 

a Tabela 8 considerando os casos de carga LM1, SW/0 ou SW/2 e o HSLM de acordo com a EN1990-

A2 (2001). Está também limitada a torção total do tabuleiro, tendo em conta a torção presente no mesmo 

devida à sua geometria e o LM1 e o SW/0 ou SW/2, a um valor máximo de 7.5mm. 

 

Figura 15 – Esquematização do efeito da torção num tabuleiro (adaptado da EN1990 – Anexo A2  (2001)). 
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Tabela 8 – Limites de torção do tabuleiro, dependentes da velocidade (adaptado da EN1990 – Anexo A2 (2001)). 

Intervalo de Velocidades (km/h) Torção máxima t (mm/3m) 

V ≤ 120 t ≤ 4.5 

120 < V ≤ 200 t ≤ 3.0 

V > 200 t ≤ 1.5 

 

2.2.4.6 Critério de deformação vertical do tabuleiro para conforto dos passageiros 

O conforto dos passageiros depende, essencialmente da aceleração vertical 𝑏𝑣 do veículo. A EN1990-

A2 (2001) apresenta valores indicativos para este parâmetro apresentados na Tabela 9. 

Tabela 9 - Valores indicativos de aceleração vertical no conforto de passageiros (EN1990 - Anexo A2, 2001). 

Nível de conforto Aceleração vertical 𝑏𝑣 (m/s2) 

Muito Bom 1,0 

Bom 1.3 

Aceitável 2.0  

2.3 MÉTODOS DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DINÂMICO DA PONTE E DO COMBOIO 

Nesta secção são apresentados alguns métodos que permitem avaliar a resposta dinâmica da estrutura e 

dos veículos ferroviários, nomeadamente o método das cargas móveis e dois métodos de interação 

vertical entre estrutura e veículo, o iterativo e o direto. 

2.3.1 MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DE EQUILÍBRIO DINÂMICO 

A resolução da equação de equilíbrio dinâmico, através do método da Sobreposição Modal (Chopra, 

1995; Clough & Penzien, 2002) ou através de métodos de integração direta, como o método de Newmark 

(Clough & Penzien, 2002), permitem a obtenção de deslocamentos, velocidades e acelerações devidos 

a efeitos dinâmicos. 

Os métodos de integração direta dão resposta tanto a modelos lineares como a modelos não-lineares, 

enquanto o método de sobreposição modal apenas pode ser utilizado em modelos lineares. A vantagem 

do método da sobreposição modal tem a ver com o menor esforço computacional exigido, levando a 

tempos de cálculo significativamente inferiores àqueles necessários com os métodos de integração 

direta. 

Para N graus de liberdade a equação de equilíbrio dinâmico pode ser escrita como: 

 𝐌�̈�(𝑡) + 𝐂�̇�(𝑡) + 𝐊𝐮(𝑡) = 𝐅(𝑡) (Eq. 2.12) 
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em que M, C e K são matrizes de massa, amortecimento e rigidez, respetivamente, com dimensões 

𝑁 × 𝑁. O deslocamento u(t) e as suas derivadas �̇�(t) e �̈�(t), velocidade e aceleração, e F as forças nodais, 

representativas da ação do peso do veículo na estrutura, são vetores 𝑁 × 1. 

 

2.3.2 MÉTODOS DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DINÂMICO 

2.3.2.1 Método das cargas móveis 

Este método baseia-se numa simplificação das cargas estáticas de cada eixo, i, do veículo como um 

conjunto de cargas móveis, 𝐹𝑖, espaçadas entre si de forma serem representativas da geometria do 

comboio (Frýba, 2000), como está ilustrado na Figura 16. Neste método é desprezada a interação entre 

o veículo e a estrutura, não sendo possível desta forma avaliar o comportamento do veículo, 

nomeadamente no que diz respeito ao conforto dos passageiros e à avaliação de segurança de circulação 

(Ferreira, 2017). Obtêm-se assim apenas resultados dinâmicos referentes à estrutura, ainda que não tão 

rigorosos como os obtidos pelos métodos de interação, já que a resposta estrutural é também afetada 

pelos efeitos dinâmicos provocados pela massa do veículo (Albuquerque, 2008). 

 

Figura 16 - Modelo de cargas móveis (Montenegro, 2015). 

As equações de equilíbrio dinâmico são resolvidas para cada incremento de tempo, sendo a informação 

que advém desta resolução usada para resolver o seguinte incremento de tempo (Horas et al., 2019). 

Este método foi o escolhido para a obtenção de resultados, pelo que se encontra explícito de forma mais 

aprofundada no capítulo 3.2.2. 

2.3.2.2 Método iterativo de interação vertical 

A interação veículo-estrutura pode ser resolvida com recurso ao método iterativo considerando dois 

subsistemas desacoplados, a estrutura e o veículo (Malveiro et al., 2018; Ticona Melo et al., 2020). Este 

método tem como base um processo iterativo onde se procede à resolução das equações de equilíbrio 

dinâmico ao longo do tempo da estrutura e do veículo até que haja convergência nos resultados (Delgado 

& Dos Santos, 1997). Ao modelar os dois subsistemas como estruturas separadas resulta o seguinte 

sistema de equações: 

 [
𝐌𝑠 0

0 𝐌𝑣
] [
�̈�𝑠(𝑡)

�̈�𝑣(𝑡)
] + [

𝐂𝑠 0

0 𝐂𝑣
] [
�̇�𝑠(𝑡)

�̇�𝑣(𝑡)
] + [

𝐊𝑠 0

0 𝐊𝑣
] [
𝐚𝑠(𝑡)

𝐚𝑣(𝑡)
] = [

𝐅𝑠(𝑡)

𝐅𝑣(𝑡)
] (Eq. 2.13) 



Análise probabilística da segurança de circulação de comboios de alta velocidade em pontes ferroviárias de pequeno vão 

 

19 – Versão para discussão 

 

onde M, C e K são as matrizes de massa, amortecimento e rigidez, respetivamente, ä, ȧ e a os vetores 

aceleração, velocidade e deslocamento, respetivamente, e F é o vetor de cargas exteriores. Por sua vez, 

t é a variável tempo e os índices s e v são referentes à estrutura e ao veículo, respetivamente. 

Esta metodologia, proposta por Delgado & Dos Santos (1997), tem como pressupostos que a interação 

veículo-estrutura ocorre apenas num ponto entre o carril e a roda do veículo, que as forças de interação 

são apenas verticais e que as rodas do comboio estão sempre em contacto com o carril. Assim, a 

metodologia envolve as seguintes operações: i) As cargas móveis aplicadas à estrutura na iteração i+1, 

representadas na Figura 17, são  decompostas em duas componentes, a estática (𝐹𝑠𝑡𝑎), referente ao peso 

do comboio e que se mantém constante durante todo o processo, e a dinâmica (𝐹𝑑𝑦𝑛
𝑖 (𝑡)), que depende 

das forças de inércia e amortecimento do veículo resultantes da iteração anterior, como se verifica na 

equação 2.14. São assim determinados os deslocamentos nodais da estrutura (𝑎𝑠
𝑖+1(t)). 

 𝐹𝑠
𝑖+1(𝑡) = 𝐹𝑠𝑡𝑎 + 𝐹𝑑𝑦𝑛

𝑖 (𝑡) (Eq. 2.14) 

 

Figura 17 – Representação esquemática da metodologia iterativa de interação veículo-estrutura (Montenegro, 

2015). 

ii) São aplicadas as equações de compatibilidade de deslocamentos entre a estrutura e o veículo (𝑎𝑣
𝑖+1(t)) 

de acordo com os pressupostos do método (ver Figura 18) e tendo também em conta irregularidades, r, 

é possível escrever: 

 𝑎𝑣
𝑖+1(𝑡) = 𝑎𝑠

𝑖+1(𝑡) + 𝑟 (Eq. 2.15) 

 

Figura 18 - Representação esquemática da metodologia iterativa da interação veículo-estrutura (Montenegro, 

2015). 

iii) É então possível determinar as forças de reação nos pontos de contacto (𝐹𝑣
𝑖+1(𝑡)), a aplicar à estrutura 

na iteração seguinte, já que: 
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 𝐹𝑑𝑦𝑛
𝑖+1(𝑡) = 𝐹𝑣

𝑖+1(𝑡)  (Eq. 2.16) 

iv) É necessário verificar, por fim, o critério de convergência que permite decidir se é realizado um 

incremento temporal ou se a iteração avança: 

 ‖𝐹𝑑𝑦𝑛
𝑖+1 − 𝐹𝑑𝑦𝑛

𝑖 ‖

‖𝐹𝑑𝑦𝑛
𝑖 ‖

≤ 휀 
(Eq. 2.17) 

Sendo ε a tolerância, se o grau de convergência for atingido realiza-se um incremento temporal, caso 

contrário a iteração avança. 

2.3.2.3 Método direto de interação vertical 

Este método permite acoplar as equações de equilíbrio dinâmico do veículo e da estrutura com as 

equações de compatibilidade de deslocamentos dos pontos de contacto nodais entre os nós do veículo e 

os nós da estrutura, não permitindo a separação entre estes. Este método desenvolvido por Neves et 

al.(2012), permite considerar as irregularidades da superfície de contacto nas equações de 

compatibilidade e modelar a estrutura e o veículo com vários tipos de elementos finitos de qualquer grau 

de complexidade. Assim, as equações de equilíbrio dinâmico e de compatibilidade formam um único 

sistema que pode ser resolvido sem recurso a iterações e que pode ser traduzido pela seguinte equação: 

 [
𝐊𝐹𝐹 𝐃𝐹𝑋
𝐇𝐹𝐹 0

] [𝐚
𝑡+𝛥𝑡

𝐗𝑡+𝛥𝑡
] = [

𝐅𝐹
𝐫
] (Eq. 2.18) 

Onde 𝐊𝐹𝐹 é a matriz de rigidez do sistema estrutura-veículo, 𝐃𝐹𝑋 é a matriz de transformação que 

relaciona as forças de contacto no sistema de coordenadas locais com as forças nodais no sistema de 

coordenadas globais, 𝐇𝐹𝐹 é a matriz de transformação que relaciona os deslocamentos nodais da 

estrutura no sistema de coordenadas globais com os deslocamentos de pontos auxiliares no sistema de 

coordenadas local. Os deslocamentos nodais são definidos como 𝐚𝑡+𝛥𝑡, as forças de contacto como 

𝐗𝑡+𝛥𝑡, as forças externas como 𝐅𝐹 e, por fim, as irregularidades na zona de interface de contacto como 

r. 𝑡 e 𝛥𝑡 são as variáveis tempo e incremento de tempo, respetivamente. 

Mais tarde, Neves et al. (2014) aprimorou a formulação para admitir separação entre os nós do veículo 

e da estrutura ao incorporar um algoritmo de resolução de problemas não-lineares. 

2.3.2.4 Métodos de interação lateral 

Estes métodos permitem considerar, além da interação vertical, a interação lateral entre a roda e o carril 

tendo em conta a superfície de contacto dos mesmos e tornando assim a formulação não-linear (Barbosa, 

2019). A formulação do problema de contacto roda-carril pode ser abordada de duas formas (Shabana 

et al., 2007): i) usando uma formulação de contacto de compatibilidade em que a penetração entre a roda 

e o carril não é permitida (Shabana et al., 2001); ou ii) usando uma formulação de contacto elástico em 

que a força de contacto normal é definida como uma função de penetração entre a roda e o carril (Pombo 

et al., 2007). 

Podem ainda distinguir-se as formulações segundo o tipo de algoritmo de procura do ponto de contacto, 

nomeadamente as formulação de deteção de contacto on-line ou off-line (Sugiyama et al., 2009). Os 

algoritmos de deteção de contacto off-line baseiam-se na interpolação de tabelas geradas a partir de 

análises geométricas pré-calculadas (Antolín et al., 2012). Por sua vez, os algoritmos de deteção de 

contacto on-line calculam os pontos de contacto a cada incremento da análise dinâmica e dão origem a 

resultados mais precisos. 
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É ainda relevante referir que o problema de contacto pode dividir-se em contacto normal e tangencial. 

O cálculo do contacto normal é fundamentado pela teoria de Hertz (Hertz, 1882), enquanto o cálculo do 

contacto tangencial foi formulado originalmente por Kalker (Kalker, 1979). Mais tarde, foram 

desenvolvidos outros algoritmos, tais como o algoritmo de Shen et al. (1983) e de Polach (2000). 

2.4 ANÁLISE DA SEGURANÇA ESTRUTURAL 

Nesta secção apresentam-se alguns conceitos fundamentais relativos à análise da segurança de estruturas 

tendo por base métodos semi-probabilísticos e probabilísticos. 

2.4.1 MÉTODOS SEMI-PROBABILÍSTICOS 

Os métodos semi-probabilísticos são a base da maioria das normas de dimensionamento estrutural e são 

por isso muito comuns no projeto de estruturas. Estes métodos têm como princípio base a representação 

das ações e das resistências através de valores de cálculo, 𝐸𝑑 e 𝑅𝑑, respetivamente, de forma a garantir 

a seguinte condição: 

 𝐸𝑑 ≤ 𝑅𝑑 (Eq. 2.19) 

em que 𝐸𝑑 e 𝑅𝑑 são obtidos a partir de coeficientes parciais de segurança 𝛾𝑓 e 𝛾𝑀 aplicados aos valores 

caraterísticos 𝐸𝑘 e 𝑅𝑘, respetivamente, de forma a majorar as ações e a minorar as resistências: 

 
𝛾𝑓𝐸𝑘 ≤

𝑅𝑘
𝛾𝑀

 
(Eq. 2.20) 

O valor caraterístico de uma variável 𝑋, obtido através da equação 2.21, é referente ao quantil 𝑝 da sua 

distribuição de probabilidade, tipicamente o valor caraterístico das ações corresponde ao percentil 95% 

e o das resistências ao percentil 5% (Jacinto, 2011), como ilustrado na Figura 19. 

 𝑋𝑘 = 𝐹𝑋
−1(𝑝) (Eq. 2.21) 

 

Figura 19 - Valores caraterísticos de ações e resistências - (Jacinto, 2011). 

2.4.2 MÉTODOS PROBABILÍSTICOS 

Os métodos de análise probabilística permitem obter um modelo dos fenómenos que afetam a segurança 

mais próximo da realidade. Estes métodos começam a ser mais utilizados na engenharia estrutural 

devido aos avanços tecnológicos que levaram a um aumento da capacidade computacional (Rocha, 

2015). Neste tipo de método, tanto as ações como os parâmetros que influenciam a resposta estrutural 

são caraterizados por variáveis aleatórias definidas a partir de distribuições probabilísticas. A 

probabilidade de não se cumprir uma condição limite é a probabilidade de falha de uma estrutura, 𝑝𝑓, 

que pode ser descrita como: 
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𝑝𝑓 = ∫ 𝑓𝑋(𝑥) 𝑑𝑥

𝛺𝐹

 
(Eq. 2.22) 

sendo 𝛺𝐹 a região de falha onde a condição limite não é cumprida, e 𝑥 o parâmetro que determina a 

resposta estrutural. A verificação da segurança do ponto de vista probabilístico passa por assegurar que 

a probabilidade de falha dos vários estados limites está abaixo de um nível considerado como aceitável 

designado por limite máximo admissível, 𝑝𝑓𝑚𝑎𝑥 (Jacinto, 2011), como se pode verificar na seguinte 

equação: 

 𝑝𝑓 ≤ 𝑝𝑓𝑚𝑎𝑥 (Eq. 2.23) 

2.4.2.1 Métodos de fiabilidade estrutural 

Essencialmente o problema de fiabilidade estrutural reduz as resistências e as solicitações às suas 

funções de densidade de probabilidade (Henriques, 2006). Assim, a função de probabilidade de falha 

pode ser reescrita como: 

 𝑝𝑓 = 𝑃(𝑔(𝑋1, … , 𝑋𝑛) < 0) = 𝑃(𝑀 < 0) (Eq. 2.24) 

onde 𝑀 = 𝑔(𝑋1, … , 𝑋𝑛) representa uma função desempenho designada por margem de segurança, 

também ela uma variável aleatória já que é definida pela combinação de 𝑛 variáveis aleatórias. Pode 

então assim concluir-se que a probabilidade de a condição limite não ser cumprida é a probabilidade de 

a margem de segurança ser negativa. 

2.4.2.2 Método de Monte Carlo 

O método de Monte Carlo é um método de simulação pura e consiste na simulação de um conjunto de 

variáveis aleatórias tendo em conta as suas distribuições probabilísticas e na avaliação e tratamento da 

resposta estrutural correspondente a cada conjunto gerado como se de uma amostra se tratasse. 

A simulação por parte deste método pode dividir-se em 5 fases: i) definição dos parâmetros envolvidos, 

definindo o sistema estrutural em termos de variáveis aleatórias e respetivos parâmetros probabilísticos 

e de distribuição; ii) simulação das variáveis aleatórias, gerando n conjuntos de amostras aleatórias de 

acordo com as suas distribuições probabilísticas; iii) análise da resposta estrutural, obtida a partir do 

cálculo da resposta que cada um dos conjuntos origina; iv) verificação da precisão, determinando-a 

através do cálculo de erros, repetindo-se o processo de simulação com um número superior de amostras, 

n, se o erro for superior a valores admissíveis; v) tratamento estatístico da amostra constituída pelo 

conjunto de observações resultante, de forma a estimar a distribuição de probabilidade e a precisão dessa 

resultante. 

A probabilidade de falha, 𝑝𝑓, pode ser estimada pelo quociente entre o número de vezes que o limite de 

segurança foi excedido, 𝑧0, e o número total de simulações, n. 

 𝑝𝑓 ≈
𝑧0
𝑛

 (Eq. 2.25) 

O número total de simulações permite obter resultados mais precisos, no entanto com o seu aumento 

também aumenta o tempo de processamento computacional. Uma forma de estimar n para obter a 

precisão pretendida é avaliar o coeficiente de variação, 𝐶𝑉, de 𝑝𝑓 já que a precisão é inversamente 

proporcional a CV. Assumindo que cada simulação também é um ensaio de Bernoulli, este pode ser 

estimado a partir da uma distribuição de Bernoulli do número de falhas nas n simulações: 
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𝐶𝑉𝑝𝑓 ≈

√(1 − 𝑝𝑓) × 𝑝𝑓
𝑛

𝑝𝑓
 

(Eq. 2.26) 

De maneira a criar variáveis aleatórias realistas geram-se números aleatórios uniformemente 

distribuídos no intervalo ]0, 1[. Posteriormente associam-se as mesmas em função das caraterísticas das 

funções distribuição das variáveis aleatórias reais a fim de obterem valores representativos das mesmas 

(ver Figura 20). Tendo sido definidas as variáveis aleatórias do sistema estrutural e caraterizadas 

segundo a sua distribuição probabilística e parâmetros de distribuição, efetua-se a transformação inversa 

da lei teórica da distribuição acumulada de cada uma das variáveis. Sendo 𝑢𝑖 uma variável 

pseudoaleatória uniformemente distribuída entre ]0, 1[, 𝐹𝑋(𝑥𝑖) a função de distribuição acumulada da 

variável aleatória 𝑋 e 𝐹𝑋
−1(𝑢𝑖) a inversa da mesma, os valores aleatórios obtém-se segundo a seguinte 

expressão: 

        𝐹𝑋(𝑥𝑖) = 𝑢𝑖 ⟷ 𝐹𝑋
−1(𝑢𝑖) = 𝑋𝑖 , 𝑖 = 1,2,… , 𝑛  (Eq. 2.27) 

 

Figura 20 - Representação gráfica da transformação inversa (Veiga, 2008). 
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3.  

METODOLOGIA APLICADA 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são abordados os métodos utilizados para avaliar a forma como o modelo de cargas 

HSLM-A da EN1991-2 (2003) consegue cobrir os efeitos dos comboios que circulam ou que podem vir 

a circular nas linhas férreas de alta velocidade, relativamente a acelerações verticais do tabuleiro 

provocadas por comboios de alta velocidade em pontes ferroviárias de pequeno vão comparando a 

envolvente da resposta do modelo com a resposta das análises dinâmicas efetuadas. Começa-se por se 

mostrar a geração de comboios aleatórios (Secção 3.2), seguido pela metodologia usada para a realização 

das análises dinâmicas (Secção 3.3) e finalmente mostra-se o pós-processamento dos resultados obtidos 

através destas metodologias que culmina na análise probabilística da segurança de circulação ao nível 

das acelerações verticais do tabuleiro (Secção 3.4). Este processo sequencial está esquematizado na 

Figura 21. 
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Figura 21 - Processo para a obtenção da aceleração provocada pelo veículo na estrutura numa dada velocidade. 

3.2 GERAÇÃO ALEATÓRIA DE COMBOIOS 

O anexo E da EN1991-2 (2003) que explicita os limites de validade do HSLM-A serviu como ponto de 

partida para a gama de comboios estudados. De modo a se obter um espectro mais alargado que cobrisse 

todas as possibilidades optou-se por estudar os três tipos de comboios existentes, comboios articulados 

(Figura 22), convencionais (Figura 23) e regulares (Figura 24). 

 

Figura 22 - Comboio Articulado (EN1991-2, 2003). 
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Figura 23 - Comboio Convencional (EN1991-2, 2003). 

 

Figura 24 - Comboio Regular (EN1991-2, 2003). 

Para cada um destes três tipos de comboio foram gerados 2n comboios, sendo que n comboios foram 

gerados de forma a cumprirem os limites definidos pela EN1991-2 (2003) relativos às caraterísticas 

geométricas e os restantes n foram gerados com limites mais alargados de forma a avaliar-se o efeito 

causado por possíveis futuros comboios que não cumprissem os requisitos impostos pelo Anexo E da 

EN1991-2 (2003). O valor de n adotado foi 100000 de forma a garantir uma probabilidade de falha de 

10-4 para um nível de confiança de 95% (Rocha, 2015), como se explica com mais detalhe mais adiante 

na Secção 3.4. 

Os parâmetros geométricos do comboio dependem do tipo de comboio em questão. Os comboios 

articulados (ver Figura 22) são definidos através da variável D (comprimento da carruagem ou distância 

entre eixos regularmente espaçados) e 𝑑𝐵𝐴 (espaçamento dos eixos no bogie). Já os comboios do tipo 

convencional (ver Figura 23), além do 𝐷 e do 𝑑𝐵𝐴, necessitam também da definição da variável 𝑑𝐵𝑆 

(distância entre o centro dos bogies de carruagens adjacentes). Por fim, para os comboios regulares (ver 

Figura 24, além do D, 𝑑𝐵𝐴 e 𝑑𝐵𝑆, incorporam-se no processo os parâmetros 𝐷𝑖𝑐 (comprimento da 

carruagem intermédia) e 𝑒𝑐 (distância entre eixos adjacentes de carruagens de conjuntos de carruagens 

diferentes acopladas). Na Tabela 10 apresentam-se os valores limite destes parâmetros utilizados para 

cada tipo de comboio, cumprindo limites impostos pela EN1991-2 (2003). Na Tabela 11 apresentam-se 

os valores limite destes mesmos parâmetros, mas utilizado limites alargados de forma a simularem-se 

comboios com características que não cumpram os limites estabelecidos, conforme já existem na atual 

rede ferroviária europeia. 

Tabela 10 – Limites regulamentares dos parâmetros geométricos dos comboios considerados (EN1991-2, 2003). 

Tipo de 

Comboio 

P [kN] D[m] 𝑑𝐵𝐴 [m] 𝑑𝐵𝑆 [m] 𝐷𝑖𝑐 𝑒𝑐 

Articulado 170 [18,27] [2.5,3.5]     

Convencional ≤170 [18,27] [2.5,3.5] [5.5,8.5]   

Regular 170 [10,14] [2.5,3.5] [5.5,8.5] [8,11] [7,10] 
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Tabela 11 – Limites alargados dos parâmetros nos comboios considerados. 

Tipo de 

Comboio 

P [kN] D[m] 𝑑𝐵𝐴 [m] 𝑑𝐵𝑆 [m] 𝐷𝑖𝑐 𝑒𝑐 

Articulado 170 [15,30] [2,4]    

Convencional ≤170 [15,30] [2,4] [5.5,8.5]   

Regular 170 [8,16] [2,4] [5.5,8.5] [6,13] [5,12] 

 

Segundo a EN1991-2 (2003), os comboios convencionais devem ainda satisfazer as condições da 

seguinte equação: 

 
4 ∗ 𝑃 ∗ cos (

𝜋 ∗ 𝑑𝐵𝑆
𝐷

) ∗ cos (
𝜋 ∗ 𝑑𝐵𝐴
𝐷

) ≤ 2 ∗ 𝑃𝐻𝑆𝐿𝑀𝐴 ∗ cos (
𝜋 ∗ 𝑑𝐻𝑆𝐿𝑀𝐴
𝐷𝐻𝑆𝐿𝑀𝐴

) 
(Eq. 3.1) 

desta forma o valor do parâmetro 𝑑𝐵𝑆 pode ser indiretamente obtido a partir da mesma e o valor de P 

tem uma condição adicional a cumprir além do valor limite de 170kN. As implicações desta equação 

refletem-se, neste caso de estudo, principalmente na gama de valores a adotar no parâmetro 𝑑𝐵𝑆. De 

forma a estabelecer um limite fixo, o grupo de investigação do In2Track2 determinou (IN2TRACK2, 

2020), a partir do estudo de comboios existentes, que o 𝑑𝐵𝑆 pode ser limitado ao intervalo [5.5,8.5]. 

O processo foi efetuado em MATLAB (2020) e consiste em gerar, para cada parâmetro de cada comboio 

que se pretenda obter, um valor aleatório no intervalo [0,1] com a função Rand interna do programa. 

Posteriormente esse valor é associado ao intervalo pretendido para o parâmetro em questão, sabendo 

que este tem uma distribuição uniforme com limites estabelecidos por esse mesmo intervalo. A título de 

exemplo, uma hipotética transformação entre um output da função Rand e um valor gerado no intervalo 

[18,27] é representada na Figura 25. 

 

Figura 25 - Aplicação da função Rand a um limite. 

O output deste processo de geração aleatória de comboios é o vetor da posição e das cargas equivalentes 

de todos os comboios pretendidos, com objetivo de numa fase posterior incorporá-lo nas análises 

dinâmicas. 

 

3.3 MÉTODO DAS CARGAS MÓVEIS 

Para analisar a resposta dinâmica das pontes estudadas foi utilizado o método das cargas móveis (ver 

Figura 26) implementado em MATLAB (2020). Dado que o objeto de estudo não foi o comportamento 

do comboio, mas sim o da ponte, este método permite obter resultados de forma mais eficiente a nível 

de tempo de computação face aos métodos de interação (Ribeiro, 2004). 
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Figura 26 - Representação esquemática das cargas no modelo de cargas móveis (Montenegro, 2015). 

3.3.1 FORMULAÇÃO DAS EQUAÇÕES DE EQUILÍBRIO DINÂMICO 

Cada grau de liberdade da estrutura tem de estar em equilíbrio em todos os instantes de tempo 𝑡. O 

equilíbrio dinâmico pode assim ser definido através da seguinte equação: 

 𝐅𝑖(𝑡) + 𝐅𝑎(𝑡) + 𝐅𝑒(𝑡) = 𝐅𝑒𝑥𝑡(𝑡) 

 

(Eq. 3.2) 

Onde 𝐅𝑖 são as forças de inércia, 𝐅𝑎 são as forças de amortecimento, 𝐅𝑒 são as forças elásticas e 𝐅𝑒𝑥𝑡 são 

as forças exteriores, obtidas a partir do espalhamento das forças nodais elementares. Estas forças podem 

ser definidas pelas seguintes equações: 

 𝐅𝑖(𝑡) = 𝐌�̈�(𝑡) (Eq. 3.3) 

 𝐅𝑎(𝑡) = 𝐂�̇�(𝑡) (Eq. 3.4) 

 𝐅𝒆(𝒕) = 𝐊𝐮(t) (Eq. 3.5) 

em que M, C e K são as matrizes de massa, amortecimento e rigidez, respetivamente, e �̈�, �̇� e u são os 

vetores das acelerações, velocidades e deslocamentos, respetivamente. 

A equação 3.2 pode ser reescrita na forma: 

 𝐌�̈�(𝑡) + 𝐂�̇�(𝑡) + 𝐊𝐮(𝑡) = 𝐅(𝑡) (Eq. 3.6) 

Nos problemas de análise dinâmica é frequente, por se tratar de um algoritmo de integração direta, pode 

assumir-se que a matriz de amortecimento é uma matriz de amortecimento de Rayleigh, isto é, resulta 

de uma combinação linear das matrizes de massa e rigidez. 

 𝐂 = 𝑐1𝐌+ 𝑐2𝐊 (Eq. 3.7) 

onde 𝑐1 e 𝑐2 são constantes determinadas a partir do seguinte sistema de equações (Clough & Penzien, 

2002): 

 
{
𝑐1
𝑐2
} = 2

𝜔𝑚 × 𝜔𝑛
𝜔𝑛

2 −𝜔𝑚
2
× [

𝜔𝑛 −𝜔𝑚

−
1

𝜔𝑛
−
1

𝜔𝑚

] × {
𝜉𝑚
𝜉𝑛
} (Eq. 3.8) 

em que 𝜔𝑛 e 𝜔𝑚 são as frequências angulares e 𝜉𝑛 e 𝜉𝑚 os coeficientes de amortecimento 

correspondentes ao n-ésimo e m-ésimo modo de vibração da estrutura, respetivamente. 
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3.3.2 DEFINIÇÃO DAS CARGAS MÓVEIS 

O método das cargas móveis baseia-se em considerar a massa de um comboio como um conjunto de 

forças representativas desta carga estática aplicadas ao nível dos eixos do veículo. Ao se definirem 

funções de cargas temporais nos nós pertencentes ao percurso das cargas, obtém-se a força nodal 

equivalente devida a estas cargas à medida que percorrem a ponte, ilustrada na Figura 27. Para 

determinar estas funções de carga temporais 𝑥𝑘(𝑡) define-se em primeiro lugar os nós pertencentes ao 

percurso das cargas móveis e determina-se a posição de cada carga 𝑃𝑘 em relação ao nó inicial do 

percurso 𝑥𝑘(𝑡0). Em seguida calcula-se a localização da posição de cada carga para cada instante 𝑡, 

somando à posição inicial um incremento de distância igual a 𝑣 × 𝑡, sendo v a velocidade do comboio. 

A seguinte equação traduz este processo: 

 𝑥𝑘(𝑡) = 𝑥𝑘(𝑡0) + 𝑣 × 𝑡 (Eq. 3.9) 

De modo a finalizar o processo converte-se a carga 𝑃𝑘 e a sua posição 𝑥𝑘 em cada instante t numa força 

nodal equivalente 𝑃𝑖 da seguinte forma: 

 𝑃𝑖 = 𝑃𝑘 × 𝑁𝑖(𝑥𝑘) (Eq. 3.10) 

em que 𝑁𝑖(𝑥𝑘) é uma função de forma associada ao nó i da estrutura, definida na seguinte equação 

como: 

 

𝑁𝑖(𝑥) =

{
 

 
𝑥𝑘 − 𝑥𝑖−1
𝐿𝑖−1,𝑖

 , 𝑥𝑖−1 ≤ 𝑥𝑘 ≤ 𝑥𝑖

1 −
𝑥𝑘 − 𝑥𝑖
𝐿𝑖,𝑖+1

 , 𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑘 ≤ 𝑥𝑖+1

 

(Eq. 3.11) 

sendo 𝐿𝑖−1,𝑖 e 𝐿𝑖,𝑖+1 as distâncias entre o nó i e o nó i-1 e i+1, respetivamente. 

 

Figura 27 - Variação da força nodal no nó i devido à carga 𝑃𝑘 (Ribeiro, 2004). 

3.3.3 RESOLUÇÃO DAS EQUAÇÕES DE EQUILÍBRIO DINÂMICO PELO MÉTODO DE NEWMARK 

No presente trabalho, as equações de equilíbrio dinâmico são resolvidas através do método implícito de 

integração direta de Newmark. Neste método, a precisão e estabilidade são controladas pelos parâmetros 

𝛾 e β (Clough & Penzien, 2002), tornando-se incondicionalmente estável e com precisão de segunda 

ordem para 𝛾 = 1/2, implicando assim que 𝛽 = 1/4 . 

Os primeiros modos de vibração da ponte são os que, geralmente, contribuem mais para a resposta 

dinâmica da mesma. De forma a representar estes modos de forma fiel, o critério de escolha do 

incremento de tempo da solução, 𝛥𝑡, consiste na avaliação do mínimo dos seguintes valores (ERRI D 

214/RP 9, 2001): 

 
𝛥𝑡 =

1

8𝑓𝑚𝑎𝑥
 

(Eq. 3.12) 
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𝛥𝑡 =

𝐿

4𝑛 × 𝑣𝑚𝑎𝑥
 

(Eq. 3.13) 

em que 𝑓𝑚𝑎𝑥 é a frequência de vibração mais alta que se pretende incluir na resposta, L o vão, n o número 

de modos a considerar na resposta e 𝑣𝑚𝑎𝑥 é a velocidade máxima do comboio. 

O primeiro critério serve para garantir que estejam representados pelo menos 8 pontos no ciclo 

correspondente ao movimento sinusoidal de maior frequência (Ribeiro, 2004). Por sua vez, o segundo 

critério tem como objetivo que o 𝛥𝑡 escolhido seja adequado para caraterizar com precisão suficiente a 

excitação, discretizando em 4n intervalos o tempo de atuação de uma qualquer carga à velocidade 𝑣𝑚𝑎𝑥 

na estrutura. Este tempo é de valor constante para todas as cargas e igual a 𝐿/𝑣𝑚𝑎𝑥 . Um problema que 

surge com a utilização deste método prende-se no facto do mesmo não dispor de capacidade dissipativa 

de frequências elevadas que não são representativas da resposta dinâmica da estrutura (Horas, 2011). 

Para contornar este problema utilizou-se um filtro de Chebyshev de ordem 7 e frequência de corte de 65 

Hz implementado em MATLAB (2020), eliminando assim a participação das acelerações provocadas 

por todas as frequências acima do limite de corte (Figura 28). Considera-se geralmente um limite de 60 

Hz para o limiar da gama de frequências relevantes para o comportamento global da dinâmico da ponte 

(Horas, 2011; Ribeiro, 2004). 

 

Figura 28 – Exemplo de uma história temporal da aceleração antes e após a aplicação do filtro de Chebyshev. 

3.4 ANÁLISE PROBABILÍSTICA 

O objetivo da análise probabilística é avaliar a probabilidade de excedência do HSLM-A, isto é, avaliar 

a probabilidade de a aceleração a meio vão da ponte obtida devido à passagem dos comboios aleatórios 

ser superior à aceleração vertical nessa mesma ponte devida à passagem dos 10 comboios do modelo 

HSLM-A. 

A envolvente de acelerações do HSLM-A (ver Figura 29) para cada ponte foi gerada combinando a 

resposta máxima em termos de acelerações, obtida através de análises dinâmicas, de cada um dos 10 

comboios universais deste modelo de carga para cada velocidade. 
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Figura 29 - Sobreposição das acelerações provocadas numa ponte genérica de 10 m de vão de cada um dos 
comboios universais do HSLM-A de forma a se obter a sua envolvente. 

Para se obter a probabilidade de excedência da envolvente do HSLM-A em termos de acelerações 

realizaram-se n simulações de Monte Carlo para cada tipo de comboio e para cada velocidade em cada 

ponte. A probabilidade de excedência 𝑝 pode ser estimada como: 

 𝑝 ≈
𝑧

𝑛
 (Eq. 3.14) 

em que z é a o número de vezes que a aceleração foi excedida e n o número total de simulações. O 

número de simulações necessárias para uma probabilidade de ordem 𝑝𝑓 = 10
−4 e um nível de confiança 

de 95% situa-se, segundo Bjerager (1991), no intervalo: 

 1

𝑝𝑓
≤ 𝑛 ≤

10

𝑝𝑓
  (Eq. 3.15) 

assim, adotou-se um n igual a 100000, garantindo assim resultados com a precisão requerida. 

A partir da análise dinâmica efetuada para cada comboio e para cada velocidade de circulação foi 

possível obter o valor da aceleração ao longo do tempo do tabuleiro da ponte a meio vão, já que para 

pontes simplesmente apoiadas é neste local onde os resultados são condicionantes. Apenas foi relevante 

guardar o valor máximo de aceleração (ver Figura 30) por ser o mais condicionante, ignorando-se em 

que instante ocorreu. 

Para cada ponte e cada velocidade de circulação consideradas foram obtidos os valores máximos da 

aceleração de 100000 comboios, como referido no capítulo 3.1, visíveis na Figura 31(a). De maneira a 

facilitar a visualização destes dados condensou-se a nuvem de pontos por eles formados numa linha 

vertical (ver Figura 31.b); de seguida assemblou-se sequencialmente os resultados das simulações 

numéricas em termos de acelerações verticais obtidas para a passagem de comboios (ver Figura 31), 

respeitando a velocidade de circulação. A título exemplificativo a Figura 30 ilustra o caso de uma das 

pontes estudadas para uma velocidade de 380 km/h e a Figura 32 ilustra todas as velocidades 

consideradas para essa mesma ponte. 
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Figura 30 - Localização da aceleração máxima num gráfico do historial de acelerações provocadas por um 
comboio articulado genérico à velocidade de 380 km/h na ponte da Cascalheira. 

 

(a) (b) 

Figura 31 – Nuvem de pontos da aceleração máxima de 100000 comboios articulados genéricos com velocidade 
de circulação de 380 km/h (a) e a sua condensação numa linha vertical (b). 

 

Figura 32 – Nuvens de pontos de aceleração máxima de 100000 comboios articulados genéricos condensadas 
em linhas verticais para velocidades compreendidas entre 140 km/h e 500 km/h na ponte da Cascalheira. 
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4.  

MODELAÇÃO DAS PONTES 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

No presente capítulo apresentam-se as pontes estudadas neste trabalho na secção 4.2, faz-se uma 

descrição da modelação das pontes selecionadas na secção 4.3 e apresenta-se as propriedades 

geométricas e mecânicas destas mesmas pontes no capítulo 4.4. 

A modelação das pontes foi realizada com o programa comercial de elementos finitos ANSYS (2017) 

com recurso à linguagem APDL (ANSYS Parametric Design Language). Esta linguagem permite a 

execução integral (modelação, resolução e pós-processamento) de uma análise de elementos finitos sem 

recurso à interface gráfica do programa, a partir de instruções armazenadas num documento de texto. 

Ao parametrizar a maior parte dos dados de entrada do programa como uma rotina de código, pode 

fazer-se modelos e análises de elementos finitos de múltiplas pontes mais facilmente, deixado apenas 

como variáveis os parâmetros que diferem entre pontes. Estas variáveis são calculadas para cada uma 

das pontes a partir dos desenhos e especificações técnicas da obra e são facilmente incorporadas no 

código APDL. 

Por se prever que seria fulcral realizar um grande número de análises para garantir fiabilidade aos 

resultados, foi necessário utilizar um modelo relativamente simples que tivesse capacidade de reduzir o 

tempo de cálculo e que ao mesmo tempo produzisse resultados fiéis no que concerne à resposta dinâmica 

da estrutura (Rocha, 2015). Foram desenvolvidos modelos planos das pontes por este motivo e por o 

objetivo principal deste trabalho ter como base a obtenção da resposta dinâmica da ponte em termos de 

acelerações verticais a meio vão das mesmas. 

 

4.2 PONTES ESTUDADAS 

As pontes do tipo filler beam, de perfis em aço embebidos em betão, compõe cerca de 14% das pontes 

existentes nas linhas europeias, representando cerca de 30000 pontes deste tipo (Sustainable Bridges, 

2004). Para este trabalho e no âmbito do projeto europeu IN2TRACK2 (2020), selecionaram-se três 

pontes simplesmente apoiadas deste tipo com comprimentos de vão distintos e situadas na Linha do 

Norte, nomeadamente a ponte da Cascalheira, a do Braço do Cortiço e a da Melga. Cada uma delas serve 

de passagem a duas vias de circulação balastradas. Todas estas pontes são constituídas por dois 

tabuleiros separados por uma junta de dilatação longitudinal, sendo que cada um suporta uma via férrea. 

A título exemplificativo, é apresentada na Figura 33 a junta longitudinal existente na Ponte da Melga. 

De seguida faz-se uma breve descrição de cada uma das pontes estudadas. 
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Figura 33 - Vista da junta de dilatação longitudinal da Ponte da Melga. 

 

4.2.1 PONTE DA CASCALHEIRA 

A ponte da Cascalheira está situada no km 95+965, com um vão de cálculo de 11.1 m. Possui uma laje 

de betão com uma altura de aproximadamente 0.49 m e é formada por nove perfis HE500B. Na Figura 

34 está representado um corte transversal desta ponte e na Figura 35 uma vista da mesma. 

 

Figura 34 - Secção transversal da ponte da Cascalheira. 

 

Figura 35 - Ponte da Cascalheira. 
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4.2.2 PONTE DO BRAÇO DO CORTIÇO 

A ponte do Braço do Cortiço está situada no km 100+629, com um vão de cálculo de 7.15 m. Possui 

nove perfis HE300B embebidos por uma laje de betão com uma altura de 0.49 m. Na Figura 36 está 

representado um corte transversal desta ponte e na Figura 37 uma vista da mesma. 

 

Figura 36 - Secção transversal de um dos tabuleiros da ponte do Braço do Cortiço. 

 

Figura 37 - Ponte do Braço do Cortiço. 

 

4.2.3 PONTE DA MELGA 

A Ponte da Melga está situada no km 167+339, com um vão de cálculo de 23.78 m. Possui uma laje de 

betão com uma altura de aproximadamente 0.93 m que embebe nove perfis HE800B. Na Figura 38 está 

representado um corte transversal desta ponte e na Figura 39 uma vista da mesma. 
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Figura 38 - Secção transversal da ponte da Melga. 

 

Figura 39 - Ponte da Melga. 

 

4.3 MODELAÇÃO EM ELEMENTOS FINITOS 

4.3.1 PROCESSO DE MODELAÇÃO 

As pontes foram discretizadas com elementos finitos do tipo BEAM3, MASS21 e COMBIN14. A Figura 

40 ilustra, a título exemplificativo, o modelo plano desenvolvido em ANSYS® (2017) para a Ponte da 

Cascalheira. Os tipos de modelo das restantes pontes estudadas neste trabalho são em tudo semelhantes 

ao apresentado, diferenciando-se pelo vão e características geométricas. É também importante referir 

que não só a ponte foi modelada como também parte da via antes e depois da mesma, dando continuidade 

à ponte e permitindo assim dissipar os efeitos dinâmicos criados pela súbita introdução de um comboio 

aquando da simulação. 

 

(a) 
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(b) 

Figura 40 – (a) Modelo de elementos finitos da Ponte da Cascalheira desenvolvido em ANSYS®, (b) Esquema do 

modelo numérico da ponte de Canelas (Rocha, 2015). 

O tabuleiro foi modelado, tendo em conta as suas propriedades geométricas e mecânicas, como uma 

viga posicionada no centro de gravidade com recurso a elementos finitos de viga do tipo BEAM3. Com 

a modelação da ponte foram também modelados em elementos finitos os apoios do tabuleiro, para 

melhorar a precisão dos resultados (Yang et al., 2004), com elementos de mola-amortecedor do tipo 

COMBIN14. Foram posicionados dois elementos deste tipo, um vertical e outro horizontal, na posição 

de cada apoio. Devido à configuração dos apoios de neoprene que contêm placas metálicas entre 

camadas, cada uma delas funciona como uma mola dando origem assim a um sistema de molas 

conectadas em série, representadas graficamente na Figura 41. 

 

Figura 41 - Representação do apoio (adaptado de Rocha (2015)). 

Manterola (2006) propôs uma metodologia para calcular a componente vertical e horizontal da rigidez 

do apoio. A rigidez vertical kv é assim dada pela seguinte equação: 

 
𝑘𝑣 =

1

∑
1
𝑘𝑖

𝑛
𝑖=1

 

 

(4.1) 

sendo 𝑘𝑖 para cada camada i de neoprene traduzido por: 

 
𝑘𝑖 =

𝐸 × 𝑎 × 𝑏

𝑡𝑖
 

 

(4.2) 

onde 𝑏 e 𝑎 são a maior e menor dimensão da base do apoio, respetivamente, 𝑡𝑖 é a espessura da camada 

i e E o módulo de elasticidade equivalente do neoprene definido por: 

 
𝐸 = 3𝐺 × (

𝑎

𝑡
)
2

× 𝛾 × 𝑅 
(4.3) 
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sendo 𝑡 a altura do apoio, 𝛾  um coeficiente que depende das dimensões do apoio, R um coeficiente que 

tem em conta a natureza do carregamento e 𝐺 é o módulo de rigidez do neoprene.  

Já a rigidez horizontal kh pode ser expressa por 

 
𝑘ℎ =

𝑎 × 𝑏 × 𝐺

∑ 𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

 

 

(4.4) 

Para ter em consideração as propriedades da camada de balastro foi utilizado um modelo semelhante ao 

usado por Calçada (1995). Os carris foram modelados como uma viga usando elementos finitos de viga 

do tipo BEAM3, considerando as propriedades geométricas e mecânicas de um carril UIC 60. Esta viga 

representativa do carril foi ligada em paralelo a uma série de molas e amortecedores modelados com o 

elemento finito COMBIN14 de rigidez 𝐾𝑃𝑎 e amortecimento 𝐶𝑝𝑎, simulando assim as palmilhas. A 

massa das travessas Ms (ver Figura 40 (b)) foi introduzida com recurso a elementos finitos de massa 

concentrada do tipo MASS21 aplicados nos nós inferiores dos elementos que modelam as palmilhas. 

Por sua vez estas massas foram ligadas por mais um conjunto de molas e amortecedores em paralelo 

formados por elementos finitos do tipo COMBIN14 de rigidez 𝑘𝑏 e amortecimento 𝑐𝑏 (ver Figura 40 

(b)), simulando assim a camada de balastro. 

Segundo Ahlbeck (1978) a transmissão de cargas das travessas para o balastro segue aproximadamente 

uma distribuição em forma de cone (ver Figura 42). A inclinação α deste cone é o ângulo de distribuição 

de tensões do balastro. 

 

Figura 42 - Esquema de transmissão de cargas (adaptado de Ahlbeck (1978)). 

Por este motivo, ao modelar as molas que representam o balastro como uma série de elementos de mola 

acoplados ao tabuleiro, podemos ter uma de duas situações no que toca à sobreposição das cargas (Zhai 

et al., 2004). Na primeira não existe sobreposição dos cones de tensões presentes no balastro devido ao 

carregamento transmitido pelas travessas. Neste caso a rigidez vertical 𝑘𝑏 é dada por: 

 
𝑘𝑏 =

2(𝑙𝑒 − 𝑙𝑏) × tan𝛼

ln [
𝑙𝑒
𝑙𝑏
(𝑙𝑏 + 2ℎ𝑏 × tan𝛼)/(𝑙𝑒 + 2ℎ𝑏 × tan𝛼)]

× 𝐸𝑏 

 

(4.5) 

em que 𝑙𝑒 é metade do comprimento efetivo das travessas, 𝑙𝑏 é a largura da face inferior das mesmas, 

ℎ𝑏 é a altura da camada de balastro e 𝐸𝑏 é o seu módulo de elasticidade. Na segunda situação existe 

sobreposição dos cones de tensões e assim a rigidez vertical 𝑘𝑏 é dada por: 

 
𝑘𝑏 =

𝑘𝑏1 × 𝑘𝑏2
𝑘𝑏1 + 𝑘𝑏2

 
(4.6) 

em que as variáveis 𝐾𝑏1 e 𝐾𝑏2 são definidas por: 
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𝑘𝑏1 =

2(𝑙𝑒 − 𝑙𝑏) × tan 𝛼

ln [(𝑙𝑒 × 𝑙𝑠)/(𝑙𝑏 × (𝑙𝑒 + 𝑙𝑠−𝑙𝑏))]
× 𝐸𝑏 

 

(4.7) 

 
𝑘𝑏2 =

𝑙𝑠 × (𝑙𝑠 − 𝑙𝑏 + 2𝑙𝑒 + 2ℎ𝑏) × tan𝛼

𝑙𝑏 − 𝑙𝑠 + 2ℎ𝑏 × tan𝛼
× 𝐸𝑏 

 

(4.8) 

sendo 𝑙𝑠 o espaçamento das travessas. No modelo realizado foi também considerado o comportamento 

de corte da camada de balastro, usado elementos finitos do tipo COMBIN14 simulando sistemas 

mola-amortecedor que foram dispostas horizontalmente com rigidez sr. A Figura 40 (b) ilustra o modelo 

dinâmico genérico utilizado nas pontes estudadas neste trabalho. 

 

4.3.2 MODOS DE VIBRAÇÃO OBTIDOS 

De maneira a se obter os modos de vibração naturais das pontes estudadas foi realizada uma análise 

modal com os modelos de cada uma. Desta forma estão representados nesta secção os três primeiros 

modos verticais globais considerados mais relevantes para as acelerações verticais. Os três primeiros 

modos verticais de vibração das pontes da Cascalheira, do Braço do Cortiço e da Melga encontram-se 

representados na Figura 43, Figura 44 e Figura 45, respetivamente, enquanto os valores das frequências 

de cada um destes modos referente a cada uma das pontes estudadas encontram-se apresentados na 

Tabela 12. 

Tabela 12 – Frequências de vibração naturais dos primeiros modos de vibração vertical das pontes estudadas. 

Ponte 1º modo vertical [Hz] 2º modo vertical [Hz] 3º modo vertical [Hz] 

Cascalheira 11.66 35.79 59.22 

Braço do Cortiço 17.86 51.66 83.43 

Melga 2.75 10.29 21.47 

 

 
 

 

 

(a) (b) (c) 

Figura 43 – Deformada dos modos de vibração verticais da ponte da Cascalheira: (a) 1º Modo, (b) 2º Modo, 
(c) 3º Modo. 
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(a) (b) (c) 

Figura 44 – Deformada dos modos de vibração verticais da ponte do Braço do Cortiço: (a) 1º Modo, (b) 2º 
Modo, (c) 3º Modo. 

 
 

 

(a) (b) (c) 
Figura 45 – Deformada dos modos de vibração verticais da ponte da Melga: (a) 1º Modo, (b) 2º Modo, (c) 3º 

Modo. 

 

4.4 PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS E MECÂNICAS DAS PONTES ESTUDADAS 

Devido à natureza das pontes estudadas, apenas alguns aspetos relativos à geometria e propriedades dos 

materiais diferem entre pontes, nomeadamente a geometria transversal, tipo de perfis embebidos e o 

vão. Com recurso à linguagem APDL, apenas os parâmetros intrínsecos a cada ponte foram variáveis, 

deixando os parâmetros invariáveis (ver Tabela 13) entre pontes mantidos no código como valores 

constantes. 
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Tabela 13 – Propriedades materiais utilizadas na modelo das pontes. 

Designação Valor Unidades Referência 

Módulo de elasticidade do betão 36.1 GPa Projeto 

Densidade do betão 2.5 ton/m3 Projeto 

Largura das travessas na base (lb) 0.3 m Projeto 

Comprimento das travessas (le) 0.95 m Projeto 

Espaçamento das travessas (ls) 0.6 m Projeto 

Comprimento da palmilha 0.385 m Projeto 

Comprimento do apoio 0.38 m Projeto 

Densidade do balastro 1.8 ton/m3 (Fortunato, 2005) 

Módulo de elasticidade do balastro 120 MPa (Norwegian 

Geotechnical 

Institute, 2005) 

Módulo de rigidez do neoprene (G) 975 kPa (Allen et al., 2010) 

Módulo de elasticidade do aço 210 GPa (Engineering 

ToolBox, 2003) 

Massa das travessas 272.5 Kg (ETI, 2002) 

Angulo de distribuição de cargas do 

balastro (𝛼) 

25 º (Zhai et al., 2004) 

Rigidez palmilhas (kp) 350 kN/mm (ETI, 2002) 

Rigidez eqivalente do balastro (sr) 40 MN/m (UIC, 2001) 

Coef. Amortecimento balastro 5.88 𝑁 × 𝑠/𝑚 (Zhai et al., 2004) 

Coef. Amortecimento palmilha 7.5x10 𝑁 × 𝑠/𝑚 (Zhai et al., 2004) 

Massa carril 74 kg/m (Arcelor Mittal, 

2010) 
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5.  

SIMULAÇÕES DINÂMICAS E ANÁLISE 

PROBABILÍSTICA 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

No presente capítulo são apresentados os resultados obtidos nas simulações dinâmicas das três pontes 

estudadas. Assim, na seção 5.2 são apresentados os resultados obtidos nas simulações dinâmicas no que 

diz respeito às acelerações máximas a meio vão dos tabuleiros obtidas devido à passagem de comboios 

gerados aleatoriamente segundo os critérios presentes no Anexo E da EN1991-2 (2003) e descritos 

anteriormente no Capítulo 3. Apresenta-se ainda uma análise probabilística relativa à excedência das 

acelerações verticais máximas obtidas nas simulações anteriormente referidas relativamente àquelas que 

seriam obtidas com a passagem do modelo de alta velocidade HSLM-A definido na norma EN1991-2 

(2003). 

De forma a se estudar os diferentes tipos de comboios de alta velocidade definidos na norma para os 

limites geométricos por esta definidos e também alargados como referido na secção 3.2 para as três 

pontes estudadas referidas na secção 4.2, foram realizadas 66.6 milhões de análises dinâmicas como se 

demonstra no esquema apresentado na Figura 46. 

 

Figura 46 - Esquematização do número de análises dinâmicas efetuadas. 
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5.2 SIMULAÇÕES DINÂMICAS 

As simulações dinâmicas realizadas tiveram como objetivo obter as probabilidades de excedência da 

aceleração do tabuleiro das pontes provocada pela circulação de comboios de alta velocidade gerados 

aleatoriamente segundo os critérios presentes no Anexo E da EN1991-2 (2003) face às acelerações 

obtidas a partir do modelo de alta velocidade HSLM-A, de forma a avaliar a validade deste modelo de 

carga. 

Nesta secção apresentam-se os resultados obtidos nas simulações numéricas relativos às acelerações 

máximas provocadas pela passagem de comboios referidas na secção 3.4. São ainda apresentadas as 

probabilidades de excedência das acelerações do tabuleiro obtidas pela passagem dos comboios gerados 

aleatoriamente a diferentes velocidades relativamente aquelas obtidas com os modelos de alta 

velocidade HSLM-A. Uma vez que já existem comboios a circular na rede ferroviária europeia de alta 

velocidade cujos limites geométricos impostos pela EN1991-2 (2003) não são cumpridos, são ainda 

levadas a cabo análises dinâmicas resultantes da passagem de comboios com caraterísticas geométricas 

com limites alargadas face aos impostos pela norma de forma a avaliar-se os efeitos da passagem deste 

tipo de comboios. 

Por fim, procura-se explorar a influência de cada variável geométrica nas acelerações obtidas no 

tabuleiro de forma a identificarem-se quais as que mais contribuem para a probabilidade de excedência 

em relação aos modelos HSLM. Este tipo de análise é levado a cabo fixando o parâmetro em estudo 

numa gama de valores acima ou abaixo daqueles que são os limites considerados na EN1991-2 (2003) 

e mantendo todas as outras variáveis geométricas em intervalos regulamentares. Assim, pode avaliar-se 

o efeito do parâmetro em estudo e compreender o seu contributo para as acelerações verticais. 

 

5.2.1 SIMULAÇÕES COM COMBOIOS ARTICULADOS 

Encontram-se apresentados na Figura 47 os resultados das simulações numéricas em termos de 

acelerações máximas a meio vão do tabuleiro das três pontes estudadas provocadas pela passagem dos 

comboios articulados gerados aleatoriamente, assim como a envolvente de acelerações obtidas com os 

dez comboios pertencentes ao modelo HSLM-A. Encontram-se também representadas na Figura 48 as 

probabilidades destas mesmas acelerações máximas obtidas pelas simulações dinâmicas ultrapassarem 

aquelas obtidas pelo modelo normativo HSLM-A. A análise das figuras pretende concluir que o modelo 

HSLM-A aparenta ser adequado para a avaliação de acelerações do tabuleiro provocadas pela passagem 

de comboios articulados com as características definidas na EN1991-2 (2003), já que a sua envolvente 

de acelerações mostra-se capaz de cobrir os resultados obtidos na maioria das simulações dinâmicas 

efetuadas nas três pontes em estudo, obtendo-se uma probabilidade de excedência das acelerações 

provocadas pelos comboios do HSLM-A face às obtidas com os comboios aleatórios estudados de não 

mais que 5% na ponte da Cascalheira, 7% na ponte da Melga e 10% na ponte do Braço do Cortiço, com 

exceção da velocidade de 280km/h onde cerca de 15% das acelerações superam as obtidas a partir do 

modelo de alta velocidade. O mesmo já não acontece, como seria de esperar, quando se compara esta 

envolvente do modelo de carga às acelerações provocadas por comboios com caraterísticas geométricas 

definidas por limites alargados em relação aqueles definidos pela EN1991-2 (2003). Neste caso existem 

velocidades de circulação em que as acelerações claramente ultrapassam o valor previsto pelo modelo. 

Tal conclusão é notória quando se avaliam os gráficos das probabilidades de excedência, por exemplo, 

na ponte da cascalheira e melga onde as velocidades nos intervalos [460,500] e [270,340], 

respetivamente, apresentam acelerações que chegam a ultrapassar os 20% de probabilidade de exceder 

as obtidas através do HSLM-A. 
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O intervalo onde o parâmetro D está definido além dos limites normativos inferiores e superiores é  

[15,18]𝑚 e [27,30]𝑚, respetivamente, como referido na secção 3.2. Na Figura 49 pode verificar-se que, 

de uma forma geral, esta variável geométrica acentua as acelerações devido à ressonância associada ao 

espaçamento regular de eixos. De forma a exemplificar tomemos o primeiro pico de acelerações da 

Figura 49 (f) como exemplo. O primeiro modo natural de vibração da ponte da Melga é de 2.75 Hz e o 

parâmetro D referente a esta figura está compreendido entre 27 m e 30 m, então a velocidade crítica 

associada a estes parâmetros é obtida através da equação: 

𝑣𝑖 = 𝑛0𝜆𝑖 

onde 𝑣𝑖 é a velocidade crítica do harmónico i, 𝑛0 a frequência natural da estrutura e 𝜆𝑖 o comprimento 

de onda de excitação no harmónico i. Para o primeiro harmónico 𝜆𝑖 = 𝐷, o que implica que no intervalo 

de valores do parâmetro D selecionado, a velocidade crítica se encontra no intervalo 267.3 km/h e 297 

km/h. É precisamente neste intervalo de velocidades que se pronuncia o primeiro pico de acelerações 

da Figura 49 (f). Cada pico de acelerações em cada um dos gráficos da Figura 49 pode ser explicado 

desta forma. 

Aumentar a distância 𝑑𝐵𝐴 significa afastar os eixos do bogie, tornando assim o impacto de cada bogie 

menos notório e dando origem assim a acelerações mais baixas comparativamente aos comboios que 

têm o 𝑑𝐵𝐴 menor. No entanto, é importante destacar que este parâmetro não afeta a regularidade com 

que a estrutura é solicitada no que diz respeito a fenómenos de ressonância, já esta é dependente apenas 

de D nos comboios articulados. Comparando as acelerações da Figura 50, resultante da análise de 

comboios com D regulamentar e 𝑑𝐵𝐴 abaixo ou acima destes mesmos limites definidos como [2,2.5] e 

[3.5,4], respetivamente, com as acelerações dos comboios cuja geometria respeita os limites 

regulamentares da Figura 47 ,é patente a baixa influência deste parâmetro 𝑑𝐵𝐴 em todas as pontes 

estudadas, já que os seus valores são muito semelhantes. 
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(d) 
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Figura 47 – Resultados das simulações numéricas em termos de acelerações verticais obtidas para a 
passagem de comboios articulados definidos segundo os limites geométricos da EN1991-2 (2003): (a) Ponte 
da Cascalheira, (c) Ponte do Braço do Cortiço, (e) Ponte da Melga e definidos segundo os limites alargados: 

(b) Ponte da Cascalheira, (d) Ponte do Braço do Cortiço, (f) Ponte da Melga. 
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Figura 48 - Probabilidade de excedência do HSLM-A relativamente a acelerações verticais do tabuleiro para 
comboios articulados com limites geométricos abrangidos pela EN1991-2: (a) Ponte da Cascalheira, (c) Ponte 

do Braço do Cortiço, (e) Ponte da Melga e com limites alargados: (b) Ponte da Cascalheira, (d) Ponte do 
Braço do Cortiço, (f) Ponte da Melga. 
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Figura 49 – Resultados das simulações numéricas em termos de acelerações verticais obtidas para a 
passagem de comboios articulados com o parâmetro D abaixo do limite da EN1991-2: (a) Ponte da 

Cascalheira, (c) Ponte do Braço do Cortiço, (e) Ponte da Melga e acima do limite da EN1991: (b) Ponte da 
Cascalheira, (d) Ponte do Braço do Cortiço, (f) Ponte da Melga. 

 



Análise probabilística da segurança de circulação de comboios de alta velocidade em pontes ferroviárias de pequeno vão 

 

51 – Versão para discussão 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

Figura 50 – Resultados das simulações numéricas em termos de acelerações verticais obtidas para a 
passagem de comboios articulados com o parâmetro 𝑑𝐵𝐴 abaixo do limite da EN1991-2: (a) Ponte da 

Cascalheira, (c) Ponte do Braço do Cortiço, (e) Ponte da Melga e acima do limite da EN1991: (b) Ponte da 

Cascalheira, (d) Ponte do Braço do Cortiço, (f) Ponte da Melga. 
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5.2.2 SIMULAÇÕES COM COMBOIOS CONVENCIONAIS 

Encontram-se apresentados na Figura 51 os resultados das simulações numéricas em termos de 

acelerações máximas a meio vão do tabuleiro das três pontes estudadas provocadas pela passagem dos 

comboios convencionais gerados aleatoriamente, assim como a envolvente de acelerações obtidas com 

os dez comboios pertencentes ao modelo HSLM-A. Como se pode verificar nesta figura, grande parte 

dos comboios regulamentares e daqueles cujo limite associado às propriedades geométricas foi alargado 

não são contemplados pelo HSLM-A a nível de acelerações, chegando a obter-se probabilidades de 

excedência de cerca de 30% e 20%, por exemplo, na ponte do Braço do Cortiço e  na ponte da 

Cascalheira, respetivamente, para comboios com limites respeitantes da EN1991-2 (2003). A Figura 62 

ilustra as probabilidades de excedência destas acelerações face ao modelo de alta velocidade nas três 

pontes ao abrigo deste estudo. Pode concluir-se que genericamente para este tipo de comboios o modelo 

de alta velocidade HSLM-A não é representativo das acelerações provocadas pela passagem dos 

mesmos, visto as acelerações obtidas através das simulações dinâmicas ultrapassarem a envolvente deste 

modelo sistematicamente em todas as pontes estudadas e num variado leque de velocidades de 

circulação. 

A Figura 53 é representativa da influência do parâmetro D nas acelerações para comboios convencionais 

nas três pontes estudadas. À semelhança dos comboios articulados, este parâmetro influencia as 

acelerações do tabuleiro acentuando-as devido aos picos de ressonância encontrados nas imediações das 

velocidades críticas associados a esta distância regularmente espaçada 

Como se pode verificar, ao comparar as acelerações da Figura 54 relativas a comboios cujos valores de 

𝑑𝐵𝐴 são fora dos limites normativos com as dos comboios totalmente regulamentares da Figura 51, as 

acelerações são muito semelhantes. Relativamente ao parâmetro 𝑑𝐵𝐴 pode então afirmar-se que a 

influência do mesmo é transversal a este tipo de comboio e aos comboios articulados previamente 

referidos, não tendo uma influência notória nas acelerações do tabuleiro como se pode verificar pela 

igualdade encontrada. 

A Figura 55 ilustra a forma como a distância entre o centro dos bogies de carruagens adjacentes, 𝑑𝐵𝑆, 

pode ser bastante influente na resposta dinâmica ao nível das acelerações. De forma a incorporar os 

limites apresentados na secção 3.2, neste estudo de influência do  𝑑𝐵𝑆 foram usados dois intervalos 

compreendidos entre [5.5,7] e [7,8.5], denominados intervalo inferior e superior, respetivamente. Nas 

simulações numéricas realizadas a comboios convencionais com o parâmetro 𝑑𝐵𝑆 mais perto do limite 

superior originam-se acelerações verticais maiores no tabuleiro de todas as pontes estudadas. De facto, 

se esta for suficientemente grande pode criar-se um espaçamento regular aproximado a 𝐷/2 (tornando-

se num comboio com uma tipologia em tudo semelhante a um comboio articulado) que excita a estrutura 

com o dobro da frequência muito embora com apenas metade da energia, tornado assim a mesma 

suscetível fenómenos de ressonância de diferente ordem de grandeza. 
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Figura 51 – Resultados das simulações numéricas em termos de acelerações verticais obtidas para a 
passagem de comboios convencionais definidos segundo os limites geométricos da EN1991-2 (2003): (a) 
Ponte da Cascalheira, (c) Ponte do Braço do Cortiço, (e) Ponte da Melga e definidos segundo os limites 

alargados: (b) Ponte da Cascalheira, (d) Ponte do Braço do Cortiço, (f) Ponte da Melga. 
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Figura 52 - Probabilidade de excedência do HSLM-A relativamente a acelerações verticais do tabuleiro para 
comboios convencionais com limites geométricos abrangidos pela EN1991-2: (a) Ponte da Cascalheira, (c) 
Ponte do Braço do Cortiço, (e) Ponte da Melga e com limites alargados: (b) Ponte da Cascalheira, (d) Ponte 

do Braço do Cortiço, (f) Ponte da Melga. 
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Figura 53 – Resultados das simulações numéricas em termos de acelerações verticais obtidas para a 
passagem de comboios convencionais com o parâmetro D abaixo do limite da EN1991-2: (a) Ponte da 

Cascalheira, (c) Ponte do Braço do Cortiço, (e) Ponte da Melga e acima do limite da EN1991: (b) Ponte da 
Cascalheira, (d) Ponte do Braço do Cortiço, (f) Ponte da Melga. 
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Figura 54 – Resultados das simulações numéricas em termos de acelerações verticais obtidas para a 
passagem de comboios convencionais com o parâmetro 𝑑𝐵𝐴 abaixo do limite da EN1991-2: (a) Ponte da 

Cascalheira, (c) Ponte do Braço do Cortiço, (e) Ponte da Melga e acima do limite da EN1991: (b) Ponte da 
Cascalheira, (d) Ponte do Braço do Cortiço, (f) Ponte da Melga. 
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Figura 55 – Resultados das simulações numéricas em termos de acelerações verticais obtidas para a 
passagem de comboios convencionais com o parâmetro 𝑑𝐵𝑆 na metade inferior do intervalo: (a) Ponte da 

Cascalheira, (c) Ponte do Braço do Cortiço, (e) Ponte da Melga e na metade superior do intervalo: (b) Ponte 
da Cascalheira, (d) Ponte do Braço do Cortiço, (f) Ponte da Melga. 
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5.2.3 SIMULAÇÕES COM COMBOIOS REGULARES 

Encontram-se apresentados na Figura 56 os resultados das simulações numéricas em termos de 

acelerações máximas a meio vão do tabuleiro das três pontes estudadas provocadas por comboios 

regulares, assim como a envolvente de acelerações obtidas a partir do modelo de alta velocidade HSLM-

A. Encontram-se também representadas na Figura 57 as probabilidades destas mesmas acelerações 

máximas obtidas pelas simulações dinâmicas ultrapassarem aquelas obtidas pelo modelo normativo 

HSLM-A. Conclui-se que grande parte dos comboios regulares regulamentares e, consequentemente, 

daqueles cujo limite associado às propriedades geométricas foi alargado não são contemplados pelo 

HSLM-A a nível de acelerações. De maneira geral no que concerne a este tipo de comboios, o HSLM-

A não é adequado para representar as acelerações do tabuleiro, já que particularmente nas pontes de 

pequeno vão o valor da envolvente do modelo de alta velocidade é superado para certas velocidades por 

cerca de 70% dos veículos, conduzindo a uma de probabilidade de excedência igual a esse mesmo valor, 

como se pode comprovar na Figura 57(a). 

Os comboios regulares possuem um grande número de parâmetros geométricos, no entanto três deles 

são distâncias que só existem em dois pontos específicos do comboio. Como referido na secção 3.2 o 

primeiro aparece entre veículos, 𝑒𝑐, outro aparece apenas na transição da locomotiva para a primeira 

carruagem e denomina-se 𝐷𝐼𝐶, por fim o 𝑑𝐵𝐴 encontra-se nestes dois locais do veículo. Por este motivo, 

apenas o parâmetro D foi alvo de estudo de influência na resposta a nível das acelerações. A Figura 58 

é resultante de simulações numéricas no intervalo inferior e superior ao regulamentar [8,10] e [14,16], 

respetivamente, e pode concluir-se a partir da mesma que o parâmetro D, à semelhança dos comboios 

articulados e convencionais, influencia fortemente a aceleração do tabuleiro perto das velocidades 

críticas de ressonância. No entanto, é importante observar que este fenómeno não é tão claro neste tipo 

de comboios. Como o espaçamento regular é bastante menor face aos outros tipos de comboios as 

velocidades críticas são bastante maiores e por este motivo só se manifestam no intervalo de velocidades 

selecionado para as simulações dinâmicas como submúltiplos das mesmas ou por modos de vibração 

natural que não os primeiros (de mais energia). 
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Figura 56 – Resultados das simulações numéricas em termos de acelerações verticais obtidas para a 
passagem de comboios regulares definidos segundo os limites geométricos da EN1991-2 (2003): (a) Ponte da 
Cascalheira, (c) Ponte do Braço do Cortiço, (e) Ponte da Melga e definidos segundo os limites alargados: (b) 

Ponte da Cascalheira, (d) Ponte do Braço do Cortiço, (f) Ponte da Melga. 
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Figura 57 - Probabilidade de excedência do HSLM-A relativamente a acelerações verticais do tabuleiro para 
comboios regulares com limites geométricos abrangidos pela EN1991-2: (a) Ponte da Cascalheira, (c) Ponte 
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do Braço do Cortiço, (e) Ponte da Melga e com limites alargados: (b) Ponte da Cascalheira, (d) Ponte do 
Braço do Cortiço, (f) Ponte da Melga. 
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Figura 58 – Resultados das simulações numéricas em termos de acelerações verticais obtidas para a 
passagem de comboios regulares com o parâmetro D abaixo do limite da EN1991-2: (a) Ponte da Cascalheira, 
(c) Ponte do Braço do Cortiço, (e) Ponte da Melga e acima do limite da EN1991: (b) Ponte da Cascalheira, (d) 

Ponte do Braço do Cortiço, (f) Ponte da Melga. 
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6.  

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

6.1 CONCLUSÕES 

Este estudo sobre a segurança de circulação de comboios de alta velocidade, em particular sobre as 

acelerações verticais do tabuleiro, permitiu compreender que o modelo HSLM-A apresenta debilidades 

na avaliação das mesmas considerando parâmetros geométricos dentro dos limites prescritos pela 

EN1991-2 (2003). No que diz respeito a comboios convencionais e regulares pode afirmar-se que 

provocam acelerações com uma probabilidade de excedência das obtidas a partir do modelo de alta 

velocidade que chega a atingir os 30% e 70%, respetivamente. No que diz respeito aos comboios 

articulados o modelo aparenta adequar-se, dado que as probabilidades de excedência associadas a estes 

são nulas, salvo intervalos de velocidade pontuais onde estes valores rondam os 5%. 

A avaliação destas acelerações nos casos em que os comboios têm limites alargados nas suas variáveis 

geométricas, importante por existirem já em circulação comboios com estes formatos, revelou que o 

HSLM-A leva a uma subestimação ainda mais gravosa das acelerações, como seria de esperar. Sem 

exceção, todos os tipos de comboios originaram acelerações verticais do tabuleiro excessivas, onde a 

probabilidade de este parâmetro exceder as acelerações obtidas a partir do modelo de alta velocidade é, 

para algumas velocidades, 70%, 30% e 20% para comboios regulares, convencionais e articulados, 

respetivamente. 

Foi também possível a partir das análises de influência realizadas perceber quão influenciada é a resposta 

dinâmica pelos parâmetros geométricos dos comboios analisados. Destaca-se a variável geométrica D, 

que por interferir diretamente com a ressonância da estrutura pode ser considerado o parâmetro que 

tende a ser mais condicionante, já que é possível observar intervalos de velocidades onde as acelerações 

são anormalmente superiores e que correspondem aos picos de ressonância resultantes do espaçamento 

regular de comboios, dependente da variável D. No entanto, todas as outras variáveis geométricas 

influenciam, de uma forma ou outra, as acelerações verticais do tabuleiro. A variável 𝑑𝐵𝐴 é responsável 

pela variabilidade do impacto a cada espaçamento regular, um menor valor deste parâmetro permite um 

impacto com maior energia, originando assim acelerações maiores comparativamente às originadas 

quando este afastamento dos eixos dos bogies é superior. De outra forma, a variável 𝑑𝐵𝑆, presente nos 

comboios convencionais, pode ser mais influente a nível do comportamento dinâmico caso a dimensão 

deste parâmetro seja tal que possibilite que o espaçamento regular do comboio seja adulterado, criando-

se assim condições para fenómenos de ressonância. 
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6.2 TRABALHOS FUTUROS 

Como trabalho futuro seria interessante alargar o presente estudo de forma a considerar a variabilidade 

dos parâmetros geométricos de pontes para compreender os efeitos dos mesmos na resposta dinâmica. 

Futuramente poder-se-ia trabalhar no sentido de colmatar as falhas do modelo HSLM-A no que toca à 

avaliação das acelerações verticais do tabuleiro. 

Outra possibilidade seria estudar de maneira semelhante outros critérios de segurança de circulação, de 

forma a perceber-se se o presente modelo é adequado à avaliação dos mesmos. 
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