
 

 

 

 

 

 

EFEITOS DINÂMICOS INDUZIDOS POR 

TRÁFEGO FERROVIÁRIO EM 

PASSAGENS INFERIORES PRÉ-
FABRICADAS A VIAS DE ALTA 

VELOCIDADE 
 

 

 

CARLOS ANDRÉ CANCELA CARVALHO 

 

 

 

Dissertação submetida para satisfação parcial dos requisitos do grau de 

MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL — ESPECIALIZAÇÃO EM GEOTECNIA 

 

 

 

Orientador: Professor Doutor Rui Artur Bártolo Calçada 

 

 

Coorientador: Professor Doutor Raimundo Moreno Delgado 

 

MARÇO DE 2012  



 

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA CIVIL  2011/2012 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 

Tel. +351-22-508 1901 

Fax +351-22-508 1446 

 miec@fe.up.pt 

 

 

Editado por 

FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Rua Dr. Roberto Frias 

4200-465 PORTO 

Portugal 

Tel. +351-22-508 1400 

Fax +351-22-508 1440 

 feup@fe.up.pt 

 http://www.fe.up.pt 

 

 

Reproduções parciais deste documento serão autorizadas na condição que seja 

mencionado o Autor e feita referência a Mestrado Integrado em Engenharia Civil – 

2011/2012 - Departamento de Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, Porto, Portugal, 2012. 

 

As opiniões e informações incluídas neste documento representam unicamente o 

ponto de vista do respetivo Autor, não podendo o Editor aceitar qualquer 

responsabilidade legal ou outra em relação a erros ou omissões que possam existir. 

 

Este documento foi produzido a partir de versão eletrónica fornecida pelo respetivo 

Autor. 

 

mailto:miec@fe.up.pt
mailto:feup@fe.up.pt
http://www.fe.up.pt/


Efeitos Dinâmicos Induzidos por Tráfego Ferroviário em Passagens Inferiores Pré-Fabricadas a Vias de Alta Velocidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus Pais e Irmã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julgue-se um homem mais pelas suas perguntas, do que pelas suas respostas. 

Voltaire, pseudónimo de François-Marie Arouet





Efeitos Dinâmicos Induzidos por Tráfego Ferroviário em Passagens Inferiores Pré-Fabricadas a Vias de Alta Velocidade 

 

i 

AGRADECIMENTOS 

Por trás da conclusão deste trabalho está a dedicação, o esforço, o trabalho e acima de tudo pessoas 

que com o seu maior ou menor toque, direta ou indiretamente me ajudaram a terminar esta importante 

fase. Algumas dessas pessoas não podem ficar no anonimato, por isso quero deixar aqui algumas 

palavras de apreço e agradecimento. 

Começo por agradecer ao Professor Doutor Rui A. B. Calçada, pela orientação, motivação e acima de 

tudo estimulação pelo interesse do estudo desta matéria. 

Agradeço também ao João F. A. da Rocha, pelas horas perdidas e apoio no contacto com o programa 

ANSYS sempre com boa disposição. 

Ao Professor Doutor José M. M. Couto Marques, pela sua disponibilidade, ajuda e transmissão dos 

seus conhecimentos em programas de cálculo numérico. 

Um muito obrigado a todos os professores que formaram, transmitiram os seus conhecimentos e 

disponibilizaram-se em ajudar, visando consolidar os meus conhecimentos em Engenharia Civil, com 

uma especial atenção aos Professores do ramo de Geotecnia da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto. 

A todos os amigos que fiz ao longo da minha vida académica, quer estejam longe ou ainda estejam 

todos os dias a dar-me nas orelhas, um grande obrigado pelas noites de estudo, pelas noites de 

estudante e acima tudo pelas alegrias e companhia. Uma palavra de apreço à “família” da Residência 

Jayme Rios de Sousa por me acolherem na invicta cidade, em especial ao Laranjo, ao Ricardo, ao 

Gabriel, ao Mocas, ao Babé, ao Vítor, à Vera e ao Takahashi. Não menos importante, a “família 

Geotecha” 2010-2011, que acima de serem excelentes alunos, são excelentes pessoas e amigos, por 

isso não podendo nomear todos, agradeço ao “Litos” por me ter incentivado a dar continuidade ao seu 

trabalho, e ao “Johnny” pelas horas perdidas a ajudar-me no MATLAB. 

Um agradecimento especial a toda a minha família pela contínua demonstração de apoio, incentivo e 

carinho demonstrado ao longo destes anos.  

Não existem palavras que agradeçam o suficiente o esforço, a motivação, os ensinamentos, os valores, 

a atenção, paciência e conselhos que os meus Pais e Irmã me transmitiram, e que foram essenciais na 

realização não só deste trabalho, mas de todo o percurso académico e de toda a minha formação 

enquanto pessoa. 

Por último, mas não menos importante, à Adriana, por toda a paciência, compreensão, encorajamento 

nas horas difíceis, e acima de tudo a simples presença, que manifestou durante o desenvolvimento 

deste trabalho. 

O meu muito obrigado a todos! 

 

 



Efeitos Dinâmicos Induzidos por Tráfego Ferroviário em Passagens Inferiores Pré-Fabricadas a Vias de Alta Velocidade 

 

ii   



Efeitos Dinâmicos Induzidos por Tráfego Ferroviário em Passagens Inferiores Pré-Fabricadas a Vias de Alta Velocidade 

 

iii 

RESUMO 

O presente trabalho, realizado no âmbito da dissertação em geotecnia para o Mestrado Integrado em 

Engenharia Civil, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, visa estudar os efeitos 

dinâmicos induzidos por tráfego ferroviário de alta velocidade em passagens inferiores pré-fabricadas, 

tendo como base trabalhos desenvolvidos anteriormente como (Nóbrega, 2010) e (Costa, 2011). 

A necessidade de introduzir este tipo de estruturas em vias-férreas provoca variações de rigidez 

vertical nas transições aterro-estrutura, podendo instigar sobrecargas dinâmicas que irão aumentar e 

acelerar a degradação da via. Esta degradação amplifica-se quando a velocidade de circulação 

aumenta, resultado dos efeitos de ressonância, provocados pela passagem contínua dos vários eixos 

dos comboios regularmente espaçados. 

De modo a analisar o comportamento dinâmico, foi analisado um modelo de elementos finitos a duas 

dimensões no programa comercial ANSYS baseado nos trabalhos previamente desenvolvidos. No 

modelo foram adotadas as soluções de transição dispostas pela ADIF. Foi ainda desenvolvida uma 

ferramenta em MATLAB para auxiliar e otimizar o cálculo dos efeitos dinâmicos incutidos em 

passagens inferiores. 

Na análise dos efeitos dinâmicos induzidos no modelo, foram considerados diversos cenários de 

análise que se baseavam na variação da rigidez da fundação da passagem inferior e na influência da 

velocidade de todos os modelos de carga dinâmicos HSLM-A e HSLM-B expostos na norma 

(EN1991-2, 2003) de modo a perceber qual o mais desfavorável para a passagem inferior. Foram 

analisados para os pontos mais críticos da passagem inferior as grandezas de resposta mais 

importantes no comportamento da estrutura e tendo em vista o seu dimensionamento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Alta Velocidade, Passagens Inferiores, Box Culvert, Análise Dinâmica, 

Sobreposição de Efeitos 
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ABSTRACT  

The present work, developed in the ambit of the dissertation in Geotechnics, for the Integrated 

Master’s Degree in Civil Engineering at Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, aims to 

study the dynamic effects induced by high-speed railway transit in precast underpasses, taking as basis 

the previous works made in the area, developed by (Nóbrega, 2010) and (Costa, 2011). 

The introduction of this kind of structures in railways causes vertical stiffness variations in 

embankment-structure transitions, which may cause dynamic overloads that will increase and hasten 

the degradation of the railway. This degradation is amplified when the velocity of circulation 

increases, due to the resonance effects triggered by the continuous passage of the regularly spaced 

train axes. 

In order to analyse the dynamic behaviour, a model was analysed in finite elements in two dimensions 

using the commercial software ANSYS, based in the previous developed works, with the 

embankment-structure transition solutions proposed by ADIF. It was also developed a MATLAB 

program, to help and optimize the calculus of the dynamic effects induced in the underpass. 

For the analysis of the dynamic effects induced on the model, there were several analysis scenarios 

considered, based in the variation of the foundation stiffness under the underpass and in the impact of 

the velocity of all dynamic load models HSLM – A and HSLM – B that (EN1991-2, 2003) refers, in 

order to understand which scenario is more adverse to the underpass. The more profound analysis was 

made for the structural behaviour and important stresses for the box’s dimensioning, in the most 

critical points of the underpass. 

 

KEYWORDS: High Speed, Underpasses, Box-Culvert, Dynamic Analysis, Principle of Superposition 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO 

Desde a antiguidade que existe a necessidade de transportar cargas pesadas e pessoas numa média a 

longa distância. Durante os séculos XVIII e XIX, em plena revolução industrial, dessa necessidade 

brotou a invenção dos transportes ferroviários. O conceito é simples e baseia-se em fazer deslocar um 

veículo ou vários ligados entre si, sobre carris antecipadamente dispostos segundo uma rota 

previamente planeada. A composição de vários veículos ligados entre si pode ser puxada por uma 

locomotiva (Figura 1.1a) ou uma unidade autoalimentada (automotora) (Figura 1.1b). 

     
a)                                                                                  b) 

Figura 1.1 Tipos de comboio – a) Locomotiva(Histórias, 2010); b) Automotora CP (CP, 2011) 

O desenvolvimento dos caminhos-de-ferro foi tal que uma década após a construção da primeira linha 

ferroviária, os comboios atingiram os 100 km/hora. Rapidamente se expandiram pela Europa e 

restantes continentes, realizando-se em Portugal a primeira viagem ferroviária, entre Lisboa e o 

Carregado a 28 de Outubro de 1856 (CP, 2011). 

Todavia, na era do petróleo e consequente desenvolvimento rápido dos sectores de transporte 

rodoviário e aéreo, o comboio começou a ser um tipo de veículo menos procurado, provocando até, o 

encerramento de algumas linhas ferroviárias. Então, em meados do século XX surgem novos 

investimentos no sector ferroviário, centrando-se estes em linhas urbanas e linhas de alta velocidade, 

de forma a obter vantagens deste tipo de transportes face ao rodoviário ou aéreo. As vantagens 

traduzem-se como menores custo de transporte, redução dos gastos energéticos, com as menores 

consequências em termos ambientais devido às baixas emissões de gases nocivos para a atmosfera e a 

baixa taxa de acidentes. 
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O sistema pioneiro de caminhos-de-ferro de alta velocidade foi o japonês Shinkansen-Série 0 na linha 

Tokaido Shinkansen, lançado em 1964 (Figura 1.2a), chegando a atingir velocidades de 200 km/hora. 

O sucesso deste sistema, em conjunto com um crescimento do interesse ambiental e aumento da 

congestão de tráfego, contribuiu para um renascimento da ideia das linhas ferroviárias de alta 

velocidade na Europa, que já havia sido teorizada e investigada pelos alemães no início do século XX. 

É então a partir de 1966 que se dá o início de estudos da ideia do TGV (Figura 1.2b) sobre a 

construção da nova linha que viria ser inaugurada entre 1981 e 1983. (CIARI, 2011). 

       
a)             b) 

Figura 1.2 Comboios de Alta Velocidade:a) Shinkansen-Série 0 (INFRASTRUCTURIST, 2009); b) - TGV 

(INFRASTRUCTURIST, 2011) 

O avanço tecnológico e construtivo é tal que, atualmente, em todo o mundo existem cerca de 17 mil 

km de linhas ferroviárias de alta velocidade, e prevê-se que em 2025 existam cerca de mais de 40 mil 

km (Figura 1.4) (Eng.n'1.min, 2011). 

No panorama nacional, perspetiva-se a construção de ligações de alta velocidade com Espanha (Figura 

1.3) em função da implementação de um plano ambicioso de forma a integrar Portugal na rede 

Transeuropeia. Este projeto pretende com a integração de Portugal na rede, um descongestionamento 

das principais linhas europeias, de forma a aumentar a competitividade e o desenvolvimento do 

sistema portuário, aeroportuário e logístico. Prevê-se cinco eixos de rede de alta velocidade que farão 

ligações Lisboa-Madrid, Porto-Vigo, Porto-Lisboa, Aveiro-Salamanca e Évora-Faro-Huelva. As duas 

últimas estão ainda em fase de projeto (RAVE, 2011).  

 

Figura 1.3 Eixos ferroviários previstos na rede de alta velocidade na Península Ibérica (Pereira, 2008) 
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Figura 1.4 Eixos ferroviários Previstos na Rede de Alta Velocidade na Europa em 2025 (UIC, 2010) 

Estes investimentos e consequente evolução tecnológica no sector dos transportes ferroviários levaram 

ao desenvolvimento de novos comboios com capacidade de atingirem velocidades superiores a 300 

km/hora em serviço. Perante tal aumento de velocidade nas linhas ferroviárias, são colocados novos 

desafios à conceção de infraestruturas de suporte das mesmas e, em especial às pontes e passagens 

inferiores. (Figueiredo et al., 2009b). 

 

1.2. DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS 

A presente dissertação, a realizar no âmbito de investigação em co-promoção com a empresa MEBEP-

Mota-Engil Betões e Pré-Fabricados, tem com principal objetivo o estudo do comportamento 

dinâmico de atravessamentos inferiores realizados com elementos pré-fabricados do tipo box-culvert 

em vias de alta velocidade. Os estudos paramétricos a realizar incidirão sobre a influência dos vários 

aspetos na resposta dinâmica durante a passagem de comboios de alta velocidade como a velocidade 

de circulação do comboio, as características do comboio, a geometria do atravessamento, altura do 

recobrimento do atravessamento, condições de fundação e propriedades mecânicas da via e do aterro. 

Em função do principal objetivo desenvolveu-se um modelo de elementos finitos a duas dimensões 

(2D) em pleno estado de tensão, adotando as soluções de transição da ADIF. Este modelo foi 

analisado no programa comercial (ANSYS, 2009) e foi concebida uma ferramenta (MATLAB, 2010) 

capaz de analisar de um modo simplificado e eficiente a resposta dinâmica e passagens inferiores.  

 

1.3. ORGANIZAÇÃO EM CAPÍTULOS 

O presente trabalho foi dividido em 7 capítulos.  

O capítulo 1, INTRODUÇÃO, apresenta um breve enquadramento e evolução das vias-férreas de alta 

velocidade, descrição dos objetivos propostos e estrutura desta dissertação 
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No capítulo 2, O FUNCIONAMENTO E ESTRUTURA DE UMA VIA-FÉRREA, é apresentado uma 

breve descrição do funcionamento e da estrutura de uma via-férrea balastrada, subdividindo-a em 

superestrutura e subestrutura. São apresentados e descritos os constituintes respetivos de cada 

subdivisão, indicando-os numa estrutura tipo de via-férrea indicando suas funções e materiais de 

construção. É ainda apresentada uma pequena referência às vias férreas não balastradas. 

No capítulo 3, O FUNCIONAMENTO E A ESTRUTURA DE PASSAGENS INFERIORES PRÉ-

FABRICADAS, apresenta-se uma breve descrição da tipologia, processo construtivo, análise e 

comportamento estrutural de passagens inferiores pré-fabricadas do tipo box-culvert. 

No capítulo 4, ZONAS DE TRANSIÇÃO ATERRO-PASSAGENS INFERIORES, é abordado a 

problemática das zonas de transição aterro-passagens inferiores como as variações de rigidez vertical, 

apresentando os principais problemas e onde é que eles ocorrem. Apresenta-se ainda algumas normas 

e recomendações geotécnicas a adotar neste tipo de zonas bem com algumas soluções de conceção 

destas transições. 

No capítulo 5, MODELAÇÃO ESTRUTURAL, são apresentados os modelos de carga dinâmicos 

propostos na norma (EN1991-2, 2003), alguns comboios comerciais europeus, bem como os métodos 

de análise dinâmica considerados no desenvolvimento deste trabalho. Aborda-se ainda as diversas 

opções de modelação da via, e apresenta-se finalmente uma ferramenta desenvolvida em MATLAB 

que permitirá reduzir o tempo processo de cálculo e assim otimizá-lo.  

No capítulo 6, ANÁLISE ESTRUTURAL, apresenta-se os resultados de estudos de comparação entre os 

modelos High Speed Load Model (HSLM), abordando os deslocamentos verticais, acelerações, 

esforço transverso e momento fletor, para os comboios HSLM, a velocidade dos 200 aos 420km/hora, 

com incrementos de 20km/hora, e variando a rigidez da fundação da passagem inferior pré-fabricada 

box-culvert para módulos de rigidez de 30MPa, 60MPa, 120MPa e 240 MPa. 

No capítulo 7, CONCLUSÕES, apresentam-se as conclusões deste trabalho e a sugestão para 

desenvolvimentos futuros. 

No final deste trabalho, são apresentados os anexos necessários à compreensão de cada capítulo, 

descritos nos mesmos. 
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2. O FUNCIONAMENTO E 
ESTRUTURA DE UMA VIA-FÉRREA 

 

 

A função de uma via-férrea é proporcionar uma circulação ferroviária segura, económica e 

confortável. No sentido de prever o comportamento da via-férrea para um dado conjunto de condições 

é necessário quantificar a importância de cada um dos componentes desta (Fortunato, 2005).  

 

2.1. ESTRUTURA DE UMA VIA-FÉRREA BALASTRADA 

Nos dias de hoje, as denominadas vias-férreas clássicas são as vias-férreas balastradas e ao longo dos 

tempos não sofreram grandes alterações na sua constituição e configuração. Porém, é de realçar a 

evolução deste tipo de via-férrea após a II Guerra Mundial, em que são introduzidos carris contínuos 

soldados mais pesados e com uma maior inercia à flexão, travessas de betão com grandes superfícies 

de apoio por oposição às de madeira e otimização dos elementos de fixação carril-travessa. 

As vias-férreas balastradas por comparação com as vias férreas não balastradas apresentam vantagens 

a nível de custos de construção mais reduzidos, facilidade de substituição de componentes da via-

férrea quando necessário, boas condições de drenagem, elasticidade e melhores combinações entre 

rigidez e amortecimento. Porém a necessidade de manutenção requerida pela via, como reposição do 

balastro e alinhamento, condicionam as capacidades deste tipo de vias-férreas (Esveld, 2001) 

Na Figura 2.1, representa-se a estrutura de uma via-férrea balastrada que normalmente delimita-se em 

superestrutura e subestrutura.  

 
Figura 2.1 Perfil Tipo de uma via balastrada (Gonçalves et al., 2009) 
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Figura 2.2 Esquema estrutural de uma via balastrada – Perfil Transversal (Fortunato, 2005) 

Por observação da Figura 2.1 e Figura 2.2, é possível separar a estrutura da via-férrea balastrada em 

superestrutura e subestrutura, e observar que ambas partes são constituídas por vários elementos. 

Sendo assim, a camada superestrutura é constituída pelos carris, elementos de ligação e travessas, 

enquanto a subestrutura é constituída pelo balastro, sub-balastro e fundação. 

Seguidamente é abordado em detalhe cada elemento constituinte da superestrutura e da subestrutura. 

 

2.2. ELEMENTOS CONSTITUINTES DA SUPERESTRUTURA  

2.2.1. CARRIS 

Os carris são elementos fundamentais e característicos da via-férrea e os que maior peso têm no custo 

da via. Têm como função resistir diretamente às cargas exercidas pelos veículos sobre si e transmiti-

las aos elementos da superestrutura, realizar o guiamento das rodas dos veículos e podem também 

servir de condutores de corrente elétrica dos sistemas de tração ou de sinalização (Couto, 2008). 

Existem vários tipos de carril, e também este teve uma evolução ao longo do tempo. Exemplo disso é 

o carril de dupla cabeça (Figura 2.3a), que foi inventado com o intuito de dar um sentido de 

reutilização ao carril. Porém rapidamente se verificou que o desgaste provocado na cabeça do carril na 

primeira fase impedia o uso invertido dele. Progressivamente se chegou a um carril de forma 

generalizada, o carril de patilha ou Vignoles (Figura 2.3b). As dimensões dos seus constituintes foram 

variando com os tempos, de forma a obter uma secção mínima transversal ótima com menos peso e 

consequentemente menos custos mas capaz de resistir ao que é sujeito (Couto, 2008). 

    
a)                                   b) 

Figura 2.3 Tipos de Carril – a) Carril de Cabeça Dupla (Couto, 2008); b) Carril Vignoles (Couto, 2008) 
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Nas vias-férreas de alta velocidade são utilizados perfis bastante pesados, menos deformáveis e com 

maior rigidez à flexão, como o UIC 60 (60 kg/m) (Figura 2.4) devido à necessidade de reduzir os 

custos de manutenção e conservação da mesma, e simultaneamente aumentar o tempo de vida dos 

carris e via. Estes carris mais pesados distribuem as cargas verticais e horizontais por um maior 

número de travessas, minorando as tensões transmitidas ao balastro e minorando também o desgaste e 

fadiga dos carris (Couto, 2008). 

 

 Figura 2.4 Carril UIC 60 (EN13674-1, 2003).  

 

2.2.2. TRAVESSAS 

As travessas são elementos que numa via-férrea se localizam entre os carris e o balastro. São 

elementos que servem de base de suporte e de fixadores de carris. Visto receberem as cargas verticais 

e horizontais transmitidas pelos carris, têm como função transmitir estas cargas ao balastro 

caucionando assim a estabilidade da via-férrea longitudinalmente e transversalmente. Estas prestam 

ainda o isolamento elétrico entre carris.  

As travessas podem ser de madeira, betão ou metálicas. Inicialmente as travessas de madeira 

impuseram-se como o material mais apto a satisfazer as funções impostas e também porque são mais 

leves, de fácil manuseamento, fraca sonoridade e boa elasticidade. Contudo apresentam uma baixa 

resistência aos esforços horizontais e uma vida curta pois são bastante susceptíveis a ataques 

biológicos. Por seu lado, as travessas metálicas apresentam desvantagens como ao nível do isolamento 

elétrico entre os carris, a transmissão do ruído, pouca resistência às ações ambientais e dificuldades no 

posicionamento da via. Por fim, as travessas em betão têm-se mostrado as mais vantajosas perante os 

restantes tipos de material de travessas pois conferem maior resistência e durabilidade, e consequente 

inferior necessidade de manutenção da via. Porém também exibem algumas desvantagens como 

dificuldades de manuseamento, maior fragilidade, maior dificuldade em manter o nivelamento em 

plataformas mais fracas e custos mais elevados.  

Ao longo dos tempos, e com uma propensão a aumentar as velocidades nas vias-férreas, as dimensões 

das travessas têm aumentado pois assim minora-se a tensão aplicada ao balastro (uma força igual, é 
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distribuída por uma área maior) e também se aumenta a estabilidade lateral da via. As travessas em 

betão podem-se configurar em bi-bloco ou monobloco e atualmente são este tipo de travessas que 

equipam as vias-férreas de alta velocidade. 

 No que toca ao espaçamento entre travessas, uma característica também importante do desempenho 

da via, é comum adotar 0,60 metros especialmente nas vias-férreas de alta velocidade. Contudo esse 

espaçamento não é um valor fixo, pois devem variar e ser otimizados consoante a qualidade da 

plataforma (Couto, 2008) e (Fortunato, 2005).  

Apresenta-se seguidamente um exemplo de uma travessa em betão bi-bloco (Figura 2.5) e monobloco 

(Figura 2.6). 

 

 Figura 2.5 Travessas bi-bloco (Couto, 2008) 

 

 Figura 2.6 Travessas monobloco (Couto, 2008) 

As travessas bi-bloco (Figura 2.5) são compostas por dois blocos de betão ligados entre si através de 

um elemento metálico, obtendo assim a bitola desejada. Apresenta vantagens como minoração do uso 

de betão e consequentemente redução do seu peso total, contudo exibe inferioridades como uma maior 

concentração de cargas no balastro (devido à sua menor superfície de apoio) e necessidade de 

acessórios próprios para um correto isolamento elétrico. 

Por seu lado as travessas monobloco (Figura 2.6) são constituídas por um único bloco de betão. 

Inicialmente este tipo de travessas eram constituídas por betão armado, porém devido a problemas de 

fendilhação, optou-se por introduzir travessas de betão pré-esforçado, proporcionando assim um 

melhor comportamento mecânico da travessa, bem como minorar a espessura da zona central da 

travessa. Apresentam vantagens face às bi-bloco como possibilitar uma melhor distribuição das cargas, 

serem mais económicas, conservarem bem a bitola e o seu peso, sendo maior, traz mais-valias ao 

conferir uma maior estabilidade à via-férrea (Couto, 2008). 
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2.2.3. ELEMENTOS DE LIGAÇÃO CARRIL-TRAVESSA 

Os elementos de ligação devem promover o apoio adequado dos carris e a fixação destes às travessas, 

resistindo aos esforços originados pelas ações verticais, laterais, longitudinais, de torção e variações de 

temperatura. Devem também reduzir as tensões e vibrações induzidas pelas cargas dinâmicas. Estes 

podem ser divididos em dois grupos, os elementos de ligação rígidos e os elementos de ligação 

elásticos, sendo que a escolha de elemento a adotar varia consoante o tipo de travessa em que serão 

aplicados. 

Como exemplo da escolha de tipologia de elemento de ligação a aplicar, no caso de utilização de 

travessas madeiras devem ser aplicados apoios metálicos a fazer a ligação carril-travessa, de modo a 

garantir tensões admissíveis e preservar a madeira contra o desgaste mecânico. Por outro lado, em 

travessas de betão deve optar-se por utilizar elementos resilientes para moderar as vibrações instigadas 

pelas rodas, minorar o atrito da ligação carril-travessa e promover o isolamento elétrico dos circuitos 

da via-férrea (Fortunato, 2005).  

A título de exemplo, na Figura 2.7 apresenta-se um elemento de ligação carril-travessa.  

 
Figura 2.7 Elemento de ligação Carril-Travessa do tipo VOSSLOH (Couto, 2008) 

Como referido, em caso de aplicação de travessas de betão, o tipo de travessas utilizado em vias-

férreas de alta velocidade, deve-se optar por elementos resilientes pois com este tipo de elemento de 

ligação é possível controlar os movimentos oscilatórios do carril em relação à travessa. Este tipo de 

elementos é fulcral no controlo da rigidez da via-férrea por influir a absorção dos esforços e 

possibilitando assim minorar os custos de manutenção (Couto, 2008). 

 

2.3. ELEMENTOS CONSTITUINTES DA SUBESTRUTURA 

2.3.1. BALASTRO 

O balastro localiza-se imediatamente abaixo das travessas, e é um elemento preponderante na 

estabilidade de uma via-férrea. Esta camada pode ainda ser subdividida em balastro entre as travessas, 

balastro superficial e balastro de fundo (Figura 2.8). A espessura ronda normalmente os 25 a 30 cm, 

medidos a partir da face inferior da travessa. 
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Figura 2.8 Esquema estrutural de uma via balastrada – Perfil longitudinal (Fortunato, 2005) 

Compete ao balastro distribuir sobre uma maior superfície da infraestrutura as pressões transmitidas 

pelas travessas, às quais deve proporcionar uma camada de suporte estável verticalmente e 

horizontalmente. Simultaneamente deve ainda assegurar a drenagem das águas pluviais, para o qual 

complementarmente se dá à plataforma uma apropriada inclinação transversal. 

O seu comportamento encontra-se dependente das características intrínsecas do material, mecânicas e 

hidráulicas. O material constituinte do balastro, deve ser um solo não coesivo e deve ter forma 

granular cúbica, sendo obtido maioritariamente e preferivelmente a partir de rochas duras como 

granitos, basaltos e quartzitos, pois são rochas sãs e bastante resistentes aos agentes atmosféricos 

(Couto, 2008) e (Fortunato, 2005). 

 

2.3.2. SUB-BALASTRO 

O sub-balastro é a camada interposta entre a camada de balastro e a fundação da via-férrea, e pode ser 

subdivido em diversas camadas, conforme a natureza e propriedades do material constituinte do sub-

balastro e da fundação, bem como a intensidade de tráfego ferroviário. 

Incumbe à camada de sub-balastro reduzir a tensão que é transmitida à fundação da via, bem como 

separar a fundação da via do balastro de forma a evitar migração de material fino, impedir o desgaste 

da fundação pelas ações transmitidas do balastro e evitar infiltrações de água na fundação proveniente 

da superfície. 

Deve ser constituído por material bem graduado, resistente ao desgaste e a sua granulometria deve 

consentir as funções de filtro. Usualmente são empregadas areias cascalhentas misturadas em central, 

materiais naturais britados ou detritos de pedreiras. A inclinação é condicionada para o rápido 

escoamento das águas e deve ser tida em atenção na construção na camada de sub-balastro. Por vezes 

são aplicados geossintéticos ou betumes asfálticos com o sub-balastro, ou mesmo substituir totalmente 

o material granular (Fortunato, 2005). 

 

2.3.3. FUNDAÇÃO DA VIA 

Igualmente nomeada por superfície final das terraplenagens, a fundação da via é a camada mais 

inferior da estrutura de uma via-férrea e é onde se apoiam todos os elementos descritos previamente.  
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Compete à camada de fundação de via apoiar a plataforma, não deformar excessivamente, conservar a 

sua estabilidade na fase de exploração da obra e resistir ao atrito e desgaste provocado pelas camadas 

sobre si. 

As suas dimensões são variáveis, visto que se considera toda a camada de fundação da via até onde se 

façam sentir de forma considerável as solicitações impostas pelo tráfego ferroviário. É a camada mais 

condicionante do funcionamento da estrutura, e em algumas situações é preciso melhorar ou substituir 

o material. 

 

2.4. VIAS-FÉRREAS SEM BALASTRO 

Não tão importantes no âmbito deste trabalho, existem ainda as vias que não são constituídas por 

camadas granulares de balastro. Existem várias tipologias de vias sem balastro, entre elas as vias em 

laje de betão. 

As vias compostas por laje de betão (Figura 2.9) têm os carris fixos em si, diretamente ou através de 

elementos pré-fabricados. Têm vantagens relacionadas com a manutenção (que se torna bastante 

reduzida em comparação com as vias balastradas), têm maior durabilidade e implicam 

constrangimentos inferiores em caso de acidente. Por outro lado este tipo de via-férrea apresenta 

desvantagens como maiores custos de construção, trabalhos de recuperação da via em caso de 

descarrilamento do comboio são bastante mais complexos, e a passagem do veículo provoca um maior 

ruído por reflexão, principalmente nas zonas de transição, requerendo assim cuidados especiais. 

 

Figura 2.9 Perfil Transversal de via-férrea não balastrada (Couto, 2008) 

Este tipo de via-férrea apresenta vantagens como a pouca manutenção requerida, sendo apenas 

necessária a manutenção na troca de peças deterioradas como carris ou fixações. Proporcionam ainda 

uma maior segurança ao garantir uma grande estabilidade lateral e uma rigidez mais homogéneas. 

Porém apresentam desvantagens que não se prendem só com a estabilidade vertical e horizontal da via, 

mas também com o nivelamento que se modifica nas variações de temperatura ou por questões 

relativas com a subestrutura. Acrescentam mais desvantagens como fissuras, o ruído e as vibrações 

produzidas e a variação do nivelamento consoante a temperatura exterior. Atualmente, com o objetivo 

de contrariar estas desvantagens que as vias-férreas não balastradas apresentam, têm sido realizados 

vários estudos de capacidade de estabilidade de diversos materiais para implementação mais corrente 

de vias não balastradas. (Fortunato, 2005). 

Ainda dentro do mesmo tipo de vias-férreas sem balastro, existem as vias de apoio misto (Figura 

2.10), onde, embora exista uma camada de balastro, este encontra-se misturado com betume, ou 

apoiada numa camada betuminosa. Como comentário adicional, deve-se explicitar o uso no Japão e 

Itália deste tipo de balastro misturado com material betuminoso nesta camada, o que para além de 
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reduzir a espessura da mesma, aumenta-lhe também o módulo de elasticidade (esta alternativa é a 

melhor quando não existe abundância de materiais de boa qualidade no local). 

 

Figura 2.10 Perfil transversal tipo de vias-férreas em placa com travessas sobre betão betuminoso (Couto, 2008) 
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3 

3. O FUNCIONAMENTO E A 
ESTRUTURA DE PASSAGENS 

INFERIORES PRÉ-FABRICADAS 

 

 

3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As passagens inferiores (Figura 3.1) são estruturas enterradas que atravessam as vias de comunicação 

abaixo da superfície térrea para fins agrícolas, galerias, passagens hidráulicas e passagens inferiores. 

Embora este tipo de atravessamentos de vias seja mais comum em vias rodoviárias, com o aumento de 

velocidade de tráfego ferroviário surgiu a necessidade de recorrer a este tipo de passagens. É portanto 

necessário estudar cautelosamente os efeitos dinâmicos induzidos por tráfego ferroviário de alta 

velocidade, visto que o material envolvente de contenção e o de suporte é o solo, havendo sempre 

heterogeneidades de rigidez e diferentes estados de tensão na via-férrea que se tornam bastante 

condicionantes (Sang, 2000). 

 

Figura 3.1 Passagem Inferior com fins hidráulicos (neelco, 2011) 

De forma a tornar este tipo de solução mais eficiente e económico, optou-se por recorrer à pré-

fabricação de passagens inferiores, que em comparação com as passagens inferiores “in situ”, têm 

facilidade de transporte e montagem em obra, grande qualidade construtiva e comportamentos 

mecânicos bastante aceitáveis. Um exemplo de tipo de passagens inferiores pré-fabricadas é o tipo box 

culvert (Figura 3.2), em que o seu processo construtivo e análise estrutural será alvo de assunto neste 

capítulo. 
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Figura 3.2 Passagem Inferior Pré-Fabricada tipo Box Culvert (Engenhariacivil.com, 2011) 

 

3.2. TIPOS DE PASSAGENS INFERIORES BOX CULVERT 

As passagens inferiores pré-fabricadas do tipo box culvert podem assumir diversas soluções, tendo 

como variantes as suas dimensões e o seu modo de colocação. Podem ser formados por três ou quatro 

lados. Assumem três lados, quando uma box culvert é formada por uma estrutura rígida em forma de 

U, com uma peça ou topo em betão, dependendo da orientação da peça (Figura 3.3). Pode assumir 

quatro lados ao ter a forma de uma peça única monolítica (Figura 3.4) ou uma box culvert dupla 

(Figura 3.5). Finalmente pode ser rearranjada numa sobreposição de duas peças em U de forma 

invertida, formando um quadrilátero onde a ligação entre peças é feita através de encaixe macho/fêmea 

(Figura 3.6) (Sang, 2000). 

            
Figura 3.3 Box Culvert de três lados em forma de U (Gonçalves et al., 2009) 

 

Figura 3.4 Box Culvert de quatro lados monolítica (mccannconcreteproducts, 2011) 
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Figura 3.5 Box Culvert de quatro lados dupla (mccannconcreteproducts, 2011) 

 

 
Figura 3.6 Box Culvert de quatro lados por sobreposição de duas peças em U de forma invertida 

(acimenteiralouro, 2011) 

 

Este tipo de passagens inferiores pode ainda ser dividido conforme a sua classe de rigidez, do tipo 

flexível ou do tipo rígido.  

Nos casos do tipo flexível, a sua capacidade resistente deriva da sua reduzida rigidez: sobre o 

carregamento de uma determinada massa de solo, a estrutura tende a deformar, originando no solo 

envolvente pressões passivas, ao mesmo tempo que que a travessa superior, ao fletir sobre a ação do 

peso do solo, por efeito de arco transfere a parte da solicitação a que está sujeita para o solo 

envolvente (Figura 3.7). Estudos realizados permitiram constatar que a carga a que este tipo de 

estruturas está sujeito é bastante inferior ao tipo de box culvert rígido (Gonçalves et al., 2009). 

 

Figura 3.7  Box Culvert flexível: pressões laterais mobilizadas (Gonçalves et al., 2009) 
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Por seu lado, as passagens inferiores pré-fabricadas box culvert do tipo rígido, apesar do seu 

comportamento se assemelhar às do tipo flexível, a sua superior rigidez e consequente inferior 

deformabilidade revela um mecanismo de redistribuição de tensões em direção contrária às do tipo 

flexível (Figura 3.8) (Gonçalves et al., 2009). 

 

Figura 3.8 Box Culvert do tipo rígida (Gonçalves et al., 2009) 

Apresenta-se na Figura 3.9 em detalhe a distribuição de tensões sobre a travessa superior, para os dois 

tipos de passagens inferiores pré-fabricadas box culverts abordados. Analisando o diagrama de tensões 

instalado verifica-se que o dimensionamento e funcionamento da box culvert está intrinsecamente 

ligado à qualidade do solo adjacente e a interação solo-estrutura gera uma transferência de esforços 

que não deve ser ignorada. 

 

Figura 3.9 Diagramas de pressões sobre a travessa superior para os dois tipos de box culverts (Proposta de 

(Plumey, 2007) adaptada em (Gonçalves et al., 2009)) 
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3.3. PROCESSO CONSTRUTIVO DE PASSAGENS INFERIORES BOX CULVERT 

Os elementos constituintes das passagens inferiores do tipo box culvert são construídos em fábrica e 

transportados até a obra onde são montados no respetivo local (Figura 3.10). As peças são pré-

fabricadas em plataformas adequadas, cofradas em moldes metálicos, garantido assim superfícies 

bastante lisas.  

  
Figura 3.10 Construção e transporte de uma box culvert (Engenhariacivil.com, 2011) 

O processo de construção em obra de uma box culvert compreende basicamente na abertura da vala 

para colocar a box, consequente montagem da box e termina com a execução dos aterros laterias e 

superior. 

Logo a seguir à abertura da vala para colocar a box culvert, a base da vala é compactada e nivelada de 

modo a obter uma superfície lisa para um assentamento correto da box. A rigidez da fundação deve ser 

constante ao longo de toda a box, pelo que se houver diferenças, o solo deve ser tratado de forma a ter 

rigidez constante. Após a primeira fase de abertura e tratamento da vala, com o auxílio de gruas e 

operadores é instalada e montada a box culvert (Figura 3.11). Os aterros laterais são construídos após a 

montagem da box e antes da construção do aterro superior. A compactação dos aterros laterais é 

efetuada apenas através da descarga de grandes quantidades de água. Já a compactação do aterro 

superior é realizada por meios mecânicos (Sang, 2000). 

    
Figura 3.11 Montagem de box culvert (sanduskycountyengineers.com, 2011) e (btconstruction, 2011) 

Os elementos que constituem uma box culvert estão ligados entre si através de juntas verticais e 

horizontais, estas seladas com tela asfáltica de forma a impedir o seu preenchimento de solo. As telas 

asfálticas são aplicadas por colagem, resultantes do seu aquecimento com maçarico.  

O escoamento das águas pluviais que ocorre na parte superior da box culvert é garantido pela 

colocação de um geotêxtil ao longo da superfície de fora da travessa de cima e dos montantes da box. 
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São colocados drenos constituídos por enrocamentos de pedra e um tubo furado protegido com 

geotêxtil na base dos montantes, permitindo a drenagem das águas que ocorrem no extradorso dos 

montantes (Sang, 2000). 

 

3.4. ANÁLISE E COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DE PASSAGENS INFERIORES BOX CULVERT 

Apesar de este tipo de estruturas ser composto por elementos simples, as solicitações por parte do solo 

a que irá estar sujeita é de difícil quantificação, dificultando o dimensionamento por meios 

simplificados. 

De forma a atingir uma ótima relação segurança/economia, é necessário efetuar um estudo 

aprofundado sobre as distintas condicionantes como a rigidez do elemento, o grau de confinamento do 

mesmo, o processo construtivo e o comportamento mecânico dos materiais entre outros, de forma a 

conhecer quais as cargas que efetivamente estarão a solicitar a estrutura. Apresenta-se seguidamente 

alguns métodos de dimensionamento, normas e legislação relevante (Gonçalves et al., 2009). 

 

3.4.1 MÉTODOS DE ANÁLISE E DIMENSIONAMENTO 

Com origem em diversos fatores, a determinação dos esforços atuantes sobre a estrutura em estudo é 

algo complexa. Tal deve-se às descontinuidades que definem a interface solo/betão e o próprio 

faseamento construtivo dos aterros, que geram assentamentos relativos entre o solo envolvente e a box 

culvert. Também as diferenças de rigidez entre os dois elementos (o solo utilizado na construção dos 

aterros, mais deformável; o box culvert e o solo de fundação, mais rígidos) que induzem uma 

redistribuição de esforços nas zonas mais rígidas, contribuem para esta complexa determinação de 

esforços. Seguidamente, na Figura 3.12 apresenta-se de forma genérica este comportamento, 

simplificando os solos de aterro dividindo em três blocos rígidos que experimentam deslocamentos 

diferentes (Gonçalves et al., 2009). 

 

Figura 3.12 Processo de redistribuição de cargas nas obras de box culvert (Sang, 2000) 

Os deslocamentos (δsl) que representam a diferença entre os deslocamentos dos blocos laterais e 

central mobilizam tensões tangenciais (τ) entre os referidos blocos, que originam um acréscimo de 

carga (ΔF) sobre a travessa da box culvert, o que se designa por força redistribuída. A redistribuição 
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de forças é tanto maior quanto mais rígido for o terreno de fundação, menos compactos forem os 

aterros laterais, mais compactas forem as primeiras camadas de aterro sobre a box culvert (Sang, 

2000). 

O comportamento referido permite concluir que a interação entre blocos de solo origina um aumento 

de tensões normais sobre a travessa superior da box, com maior preponderância nas regiões próximas 

dos montantes. Em estruturas muito flexíveis, observa-se o mesmo padrão de migração de tensões, 

mas também se verifica uma redução das tensões a meio vão da travessa da box (Gonçalves et al., 

2009). 

Esta redistribuição de esforços é influenciada pela difícil caracterização e controlo dos diversos fatores 

que requerem que o processo de avaliação dos esforços seja realizada por intermédio de métodos 

numéricos, que permitem introduzir no processo de análise diversas componentes intervenientes neste 

processo como a existência de descontinuidades, o comportamento não linear dos materiais e o 

processo construtivo faseado. Porém a construção deste tipo de modelos é bastante complexa e 

envolve simular corretamente o comportamento destas estruturas enterradas. Para tal levou-se à 

criação de modelos de análise simplificados, baseados essencialmente em raciocínios teóricos simples. 

Contudo os pressupostos que estes seguem, de modo a facilitar o processo de análise, conduzem 

muitas vezes a soluções sobredimensionadas, e, noutros casos a soluções subdimensionadas. 

Correntemente com a evolução dos meios computacionais é possível uma maior implementação dos 

métodos numéricos no estudo deste tipo de elementos, havendo sempre a necessidade de calibrar os 

modelos de acordo com situações estudadas semelhantes, de modo a que os resultados obtidos se 

revelem o mais próximo possível dos observados in situ, podendo, após este processo de calibração 

extrapolar a análise para novas situações. 

 

3.4.1.1 Métodos Simplificados de Dimensionamento 

Para um correto e adequado dimensionamento deste tipo de estruturas, é importante saber quais as 

solicitações da estrutura em avaliação. Essas solicitações incluem as ações do peso próprio da box, 

pressões geostáticas devidas ao aterro, pressão hidrostática externa, cargas externas, pressão ou 

depressão interna, peso do eventual equipamento instalado no interior, equipamento fixo instalado 

sobre a box e a temperatura.  

Definindo as ações é necessário reconhecer a importância de cada uma delas tem na pressão 

efetivamente transmitida à estrutura. Por exemplo se a box se encontrar sobre alturas de aterro 

elevadas, a influência das cargas móveis originadas pelo tráfego rodoviário/ferroviário, diminui 

rapidamente, verificando-se a situação inversa, para alturas de aterro reduzidas, em que a influência 

das pressões geostáticas é diminuta, face às ações móveis externas. A quantificação das pressões 

induzidas pelo tráfego rodoviário não coloca dificuldades especiais nem envolve incertezas relevantes. 

Já as pressões induzidas por tráfego ferroviário não se revelam de simples resolução, uma vez que a 

interação solo/estrutura/comboio nas zonas de transição levanta diversas dificuldades, levando a que a 

contabilização das pressões induzidas pela passagem do comboio solicite um estudo mais aprofundado 

das diversas variáveis intervenientes e o modo como se conjugam (Gonçalves et al., 2009). 

É possível obter soluções aceitáveis usando modelos simplificados para alturas de aterro reduzidas, 

visto a redistribuição de esforços ser de importância menor. Numa primeira fase a box culvert era 

analisada, considerando-a um quadro biarticulado sujeito a um carregamento simétrico e constante 

(Figura 3.13) (Sang, 2000). 
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Figura 3.13 Modelo de Análise Simplificado para o dimensionamento de Box Culverts (Sang, 2000)  

Neste modelo de cálculo, é assumido distribuições constantes para os impulsos de terra, com valor 

igual ao valor médio dos impulsos ativos de terra, o peso próprio da estrutura é desprezado e a 

interação solo estrutura não é tida em conta. Possíveis sobrecargas são transformadas em altura de 

aterro equivalente (he). Tirando partido da dupla simetria da estrutura (geometria e ações) é possível 

simplificar a determinação dos esforços e o seu dimensionamento (Figura 3.14) (Sang, 2000). 

      

Figura 3.14 Simplificações do modelo de análise inicial (Figura 3.13) tirando partido da sua simetria (Sang, 2000) 

De forma a otimizar a aproximação dos valores dos impulsos de terras sobre os montantes, e 

principalmente, das tensões normais sobre a travessa inferior da box (reação do solo de fundação), a 

análise e o dimensionamento destas estruturas começou a ser realizado considerando a estrutura da 

box como um pórtico sobre apoios elásticos (Figura 3.15). Para este método de análise os impulsos 

horizontais são considerados iguais aos impulsos em repouso, no entanto as restantes simplificações 

mantêm-se, desprezando a diferença de rigidez entre o solo e a estrutura enterrada, e 

consequentemente a migração de tensões que desse facto advém (Sang, 2000). 
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Figura 3.15 Modelação da estrutura da box culvert como um pórtico suportado em apoios elásticos (Sang, 2000) 

De forma a contabilizar de um modo simples estas particularidades, o modelo de cálculo anterior foi 

alterado, agravando as tensões normais sobre a travessa superior, adotando um diagrama trapezoidal, 

com o valor mínimo no centro da travessa e o valor máximo na zona dos montantes (Figura 3.16) 

(Sang, 2000). 

 

Figura 3.16 Modelação da estrutura como um pórtico suportado por apoios elásticos, com a ação sobre a 

travessa superior igual ao peso da coluna de aterro agravada por um fator k (Sang, 2000) 

O coeficiente k, designado por coeficiente de agravamento de tensões, é determinado por extrapolação 

de resultados de estudos de condutas circulares enterradas, baseadas na Teoria de Marston. Porém 

devido às diferenças de geometria entre as peças correlacionadas, bem como nos mecanismos 

interação solo/estrutura verificados nos tubos e nas box culvert, não é possível um corelacionamento 

com erros desprezáveis (Sang, 2000). 
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Os modelos de cálculo expostos diferem no diagrama de pressões que solicita a travessa superior e na 

utilização, para o cálculo dos diagramas atuantes sobre os montantes, do coeficiente de impulso ativo 

ou de repouso. Estas variáveis têm o seu principal impacto na forma e alcance dos diagramas de 

momentos fletores e esforço transverso (Sang, 2000). 

 

3.4.2 COMPORTAMENTO ESTRUTURAL 

Ao analisar os efeitos dinâmicos induzidos por tráfego ferroviário em vias de alta velocidade sobre 

passagens inferiores, o estudo das solicitações atuantes deve ser bastante meticuloso, pois existe uma 

grande variação rigidez e tensões na direção longitudinal e transversal. Este tipo de problemas pode 

provocar aumento de sobrecargas dinâmicas, levando a uma maior deterioração da parte superior do 

aterro e assentamentos diferenciais à superfície. 

De forma a compreender melhor os efeitos dinâmicos induzidos neste tipo de estruturas, apresenta-se 

o estudo realizado por (González et al., 2006) no âmbito das vias-férreas de alta velocidade.  

(González et al., 2006) desenvolveu um modelo representativo do comportamento mecânico da via 

com base no método dos elementos finitos (MEF), de forma a avaliar a rigidez, o comportamento 

dinâmico e variações de tensão nos diferentes elementos da infraestrutura. Para tal, parametrizou o 

problema como o tipo e dimensão da estrutura, a altura de terras sobre a estrutura (r, distância vertical 

entre o topo da estrutura e o limite inferior da camada de balastro) e o módulo de elasticidade do 

material de aterro e da camada de fundação. Apresenta-se no Quadro 3.1 e Figura 3.17 os valores 

utilizados na análise paramétrica e respetivo esquema. 

Quadro 3.1 Valores de Análise Paramétrica 

(González et al., 2006) 

 

Figura 3.17 Esquematização dos parâmetros 

abordados (González et al., 2006) 

Após a devida parametrização da análise, é efetuado um estudo paramétrico, onde é avaliada a 

variação da rigidez da via. A variação da rigidez é definida como o acréscimo relativo da rigidez de 

referência, k0 (num aterro ferroviário sem qualquer estrutura no seu interior) em relação ao valor 

máximo de rigidez, kmáx (perto da estrutura). 

 

 (m)  (m)  (l/d)   (MPa)   (MPa) 

0,10 0,50 1,00 45 45 

0,50 1,50 2,00  225 

1,00 2,50 4,00  4500 

1,50     

2,00     

2,50     

3,00     
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3.1 

  

Apresenta-se na Figura 3.18 as curvas de variação de rigidez de três elementos estruturais de dimensão 

2,5 metros x 2,5 metros, para uma cobertura de terras de 1 metro e um solo de fundação rígido (4500 

MPa). Das três estruturas analisadas a que apresenta uma maior variação é o bloco rígido, avaliando-se 

para esse caso a influência das outras variáveis referidas no Quadro 3.1 (Figura 3.19). 

 

Figura 3.18 Variação da rigidez para as três estruturas distintas (González et al., 2006) 

 

Figura 3.19 Variação da rigidez da via para diferentes alturas da camada de recobrimento (bloco rígido de 2,5 

metros) (González et al., 2006) 

Na avaliação dos efeitos dinâmicos, as curvas obtidas para a variação de rigidez da via permitem que 

através de um modelo numérico se simule o comportamento dum eixo ferroviário. No modelo 

construído, os valores dos vários parâmetros (massas utilizadas na simulação do sistema 

comboio/carril, rigidez da suspensão e os coeficientes de amortecimento) são similares aos 

correntemente utilizados para uma linha de alta velocidade. Os valores para estes parâmetros foram 



Efeitos Dinâmicos Induzidos por Tráfego Ferroviário em Passagens Inferiores Pré-Fabricadas a Vias de Alta Velocidade 

 

24   

determinados para uma estrutura de 2,5 metros x 2,5 metros, apresentando-se na Figura 3.20 um 

esquema representativo da situação em estudo, e ainda o gradiente máximo e respetiva curva de 

variação de rigidez, para a situação de 1metro de cobertura e fundação rígida.  

 

 

 

Figura 3.20 Avaliação dos efeitos dinâmicos(González et al., 2006) 

Da análise aos resultados obtidos, tira-se que a rigidez tem uma variação máxima na proximidade das 

paredes laterais da estrutura. É também nesta zona onde acelerações e sobrecargas dinâmicas atingem 

os seus valores máximos, pois as sobrecargas dinâmicas contribuem para um aumento de carga por 

eixo, levando como consequência também um aumento das acelerações. De forma a compreender 

melhor como as acelerações variam, os autores deste estudo, impuseram um assentamento diferencial 

de 3 milímetros na zona de transição, levando a grandes sobrecargas dinâmicas. 

Na análise da variação do estado de tensão, o modelo do comportamento mecânico da infraestrutura 

mostra que, quando uma carga se aproxima da estrutura enterrada, o estado de tensão é alterado ao 

nível da zona superior da camada inferior ao balastro. A caracterização dessa alteração do estado de 

tensão é conseguida avaliando a evolução da tensão principal, σ1, considerando que o parâmetro 

normalmente utilizado para estimar o nível de degradação induzido pelo trafego ferroviário na 

infraestrutura é a tensão vertical, σz, ao nível superior respetivo (neste tipo de obras a tensão vertical, 

σz, coincide com a tensão principal máxima, σ1). É considerado também nessa caracterização, que a 

direção das tensões principais é inclinada nas proximidades da estrutura construída no aterro (a tensão 

principal, σ1, deixa de ser vertical, mas continua proporcional à tensão de corte máxima, sendo 

possível avaliar o estado de tensão dessa zona) (Gonçalves et al., 2009).  

Apresenta-se na Figura 3.21 os resultados obtidos para as três estruturas referidas, para um 

recobrimento de 1 metro  e uma camada de fundação rígida.   
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Figura 3.21 Aumento das tensões em relação a distância à estrutura (González et al., 2006) 

Apresenta-se na Figura 3.22 os resultados obtidos para as análises realizadas. É possível concluir que a 

variação das tensões decresce rapidamente para coberturas entre os 0 e 1 metro. Esta redução é menos 

significativa para as camadas com mais de 1 metro de espessura, sendo também pouco afetada pela 

dimensão do elemento estrutural, principalmente para quando a canada de fundação é rígida. 

   

                a)                     b)         c) 

Figura 3.22 Aumento das tensões: a) Fundação rígida; b) Fundação semirrígida; c) Fundação flexível (González 

et al., 2006) 

Como conclusões deste estudo, relativamente aos limites aplicáveis à variação de rigidez da via, 

conclui-se que o aumento das sobrecargas dinâmicas com a variação de rigidez da via não é 

significativo. Contudo, a grande sensibilidade deste efeito dinâmico aos assentamentos diferenciais da 

via, requer um estudo cuidado de modo a minorar os efeitos negativos que advém do aumento das 

sobrecargas dinâmicas. Como consequência sugere-se um critério conservativo, que limita a variação 

da rigidez relativa a (Δk/k0)lim = 20%. 

Relativamente aos limites aplicáveis ao aumento de tensões, a tensão ao nível da infraestrutura está 

diretamente relacionada com a respetiva degradação. Como critério simplificado, geralmente utilizam-

se funções de degradação, F=σλ, por exemplo, em que λ, assume valores entre 2 e 5. O estudo 

realizado permitiu concluir que um critério que limita a variação de tensões (Δσ/σ0)lim = 10% revela-se 

conservativo e que se poderá aplicar com relativa segurança. 

A metodologia de análise aplicada neste estudo pode ser aplicada a novas situações com relativa 

facilidade. Quando o problema se encontra devidamente parametrizado e a variação de rigidez e 

tensões está limitada, os resultados obtidos permitem retirar determinadas conclusões, nomeadamente 

no que diz respeito à espessura da camada de recobrimento. Apresenta-se na Figura 3.23 curvas para 

determinar a cobertura mínima, em função das dimensões do elemento construído na infraestrutura da 

via e da rigidez da camada de fundação (González et al., 2006) e (Gonçalves et al., 2009).  
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Figura 3.23 Cobertura mínima a adotar em função das dimensões e condições de fundação da estrutura 

(Gonçalves et al., 2009) 

  



Efeitos Dinâmicos Induzidos por Tráfego Ferroviário em Passagens Inferiores Pré-Fabricadas a Vias de Alta Velocidade 

 

27 

 

 

 

 

4 

4. ZONAS DE TRANSIÇÃO ATERRO-PASSAGENS 
INFERIORES 

 

 

4.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

É comum existirem variações de rigidez nas vias férreas. Estas variações, que podem ser de grande 

amplitude, são responsáveis pelas amplificações dinâmicas que surgem nas zonas mais críticas, 

levando à degradação da via e ao aumento dos assentamentos diferenciais. Os efeitos dinâmicos 

existentes na via e em estudo neste trabalho são, portanto, mais importantes consoante a maior 

velocidade praticada e as variações de rigidez na via. 

Os problemas derivados destas diferenças de rigidez levam à redução da vida útil da via, sendo 

necessário levar a cabo inspeções periódicas, corrigindo as anomalias à medida que aparecem, 

melhorando não só a segurança da via, mas também a segurança e conforto dos passageiros. Nas zonas 

mais vulneráveis a estas variações, que se encontram enumeradas seguidamente, são utilizadas 

soluções tipo de transição, promovendo assim uma variação gradual e suave da rigidez da via. Estas 

soluções tipo são regidas por regras e princípios recomendáveis, que garantem as condições de 

segurança e operacionalidade. As zonas mais sensíveis e onde se aplicam estas regras são as seguintes 

(Fortunato, 2005):  

 Zonas de entrada e saída de obras de arte (Figura 4.1); 

 Zonas de passagens inferiores; 

 Passagem de aterro para escavação e vice-versa; 

 Transição em via balastrada e não balastrada (Figura 4.2); 

 Zonas onde se encontram aparelhos de mudança de via. 

  
Figura 4.1 Fenómeno de "Dip & Bump" nas zonas de transição (adaptado de (ERRI-D230, 1999)) 



Efeitos Dinâmicos Induzidos por Tráfego Ferroviário em Passagens Inferiores Pré-Fabricadas a Vias de Alta Velocidade 

 

28   

 

Figura 4.2 Transição de vias-férreas balastradas para vias-férreas não balastradas (Plotkin and Davis, 2008) 

 

4.2. PROBLEMAS RELATIVOS À VIA 

As forças verticais que são aplicadas à via pelo comboio (Figura 4.3) dividem-se em duas 

componentes: uma estática, devida ao peso do veículo e uma dinâmica. Estas cargas provocam o 

levantamento em certas zonas da via, devido ao carregamento descendente que aplicam noutras. Deste 

modo, desenvolvem-se forças de flexão nos carris que vão deteriorar os elementos constituintes da via 

e provocam um adensamento dos materiais, com o passar do tempo. As curvaturas que surgem ao 

nível do plano vertical, consequentes dos assentamentos diferenciais, levam a um aumento local das 

cargas transmitidas à via, e à excitação vertical das massas suspensas dos comboios (Fortunato, 2005). 

 
Figura 4.3 Tensões devido às forças verticais numa via-férrea balastrada (Fortunato, 2005) 

Estas irregularidades têm tendência a espalhar-se numa extensão de aproximadamente 7 ou 8 

travessas, sendo responsáveis pelo seguinte (ERRI-D230, 1999): 

 Aumento de ruídos e vibrações; 

 Redução do nível de conforto dos passageiros; 

 Indução de restrições nas operações de transporte – reduções de velocidade e carga por eixo; 

 Diminuição da segurança dos passageiros; 

 Aumento das operações de manutenção e correção da geometria da via – maiores custos; 

 Geração de forças dinâmicas aquando da passagem dos comboios; 

 Aumento do desgaste dos materiais da via-férrea. 
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Devido aos fenómenos descritos, existem vários efeitos negativos, como o efeito das travessas 

flutuantes, que acontece com a criação de folga entre a travessa e o balastro, que é apenas percetível 

quando existe um carregamento da via. Quando esse carregamento ocorre, as travessas são empurradas 

para baixo até encontrarem a camada adjacente, apoiando-se assim no balastro, levando a que este seja 

carregado com cargas de impacto bastante elevadas. Isto tem como consequência o incremento dos 

assentamentos na própria camada e nas suas adjacentes, deteriorando a via mais rapidamente (ERRI-

D230, 1999).  

Por seu lado, a variação brusca na rigidez entre uma zona de via apoiada em aterro ou apoiada sobre 

uma estrutura – por definição consideravelmente menos deformável que um aterro – é uma das 

grandes razões para a maior degradação das vias. Em vias apoiadas em aterros, 30 a 40% da 

elasticidade vertical é fornecida pela camada de balastro e o restante obtido pela deformação da 

fundação, o que não acontece em vias apoiadas em estruturas. Não sendo esses níveis de deformação 

permitidos, encontramo-nos perante um grande diferencial de rigidez entre as duas zonas (ERRI-

D230, 1999). 

Esta variação vai induzir uma sobrecarga elevada na fundação, que acelera os efeitos de degradação ao 

longo do tempo, contribuindo para o agravamento dos assentamentos diferenciais e das cargas 

dinâmicas geradas. Para fazer face a estes problemas, é necessário a colocação de cunhas de transição, 

com solos tratados e não tratados, de modo a possibilitar uma transição suave, reduzindo os efeitos 

adjacentes à variação da rigidez (ERRI-D230, 1999). 

 

4.3. PROBLEMAS RELATIVOS À GEOTECNIA 

Atualmente é fulcral manter a mesma qualidade ao longo de toda a via, dadas as velocidades 

praticadas e tendência de aumento das cargas por eixo. Para isso é necessário resolver os problemas 

geotécnicos que surgem ou podem vir a surgir, dos mais variadíssimos tipos, diferindo consoante o 

tipo de estrutura, conceção e processos construtivos adotados. A compactação insuficiente, as elevadas 

cargas dinâmicas ou cíclicas, a construção de aterros com fundações inadequadas, falhas nos sistemas 

de drenagem levantam problemas que, sem reparação, podem levar à instabilidade estrutural da via. 

Os assentamentos são considerados a causa principal dos problemas das zonas de transição (Figura 

4.4) pois estes podem ter varias origens, destacando-se aqueles que ocorrem ao nível da fundação, nas 

cunhas de transição, no terreno adjacente, no balastro e os diferenciais aterro/estrutura. Estes 

assentamentos são agravados ao longo do tempo, evoluindo e aumentando com a degradação da 

geometria da via. 

 

Figura 4.4 Assentamento da via-férrea na variação de rigidez (Plotkin and Davis, 2008) 
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Podem ainda ocorrer assentamentos dos aterros adjacentes à estrutura. Estes assentamentos podem ter 

origem num assentamento do solo de fundação, ou devido a uma compressão adicional do terreno, 

advinda de cargas estáticas, dinâmicas ou cíclicas. 

Também o solo de fundação pode sofrer assentamentos de consolidação. Estes assentamentos 

demoram muito tempo a cessar, e devem ser tidos em conta no caso de solos argilosos moles, 

principalmente se a sua espessura for considerável. Os assentamentos contribuem para a degradação 

da geometria, produzindo o efeito dip & bump – efeitos de assentamentos diferenciais, originários nas 

diferenças de rigidez. 

Com uma compactação inadequada do material de enchimento, podem-se desenvolver assentamentos 

devido a várias razões, entre elas a compressão adicional sobre cargas cíclicas ou estáticas, ou as 

pressões horizontais do solo que levam a uma menor rigidez lateral do terreno constituinte do aterro e 

as deformações por corte do balastro e do sub-balastro, ao nível dos taludes. 

A degradação do balastro está diretamente relacionada com a interação entre a via e a estrutura. As 

cargas dinâmicas e cíclicas transmitidas ao terreno levam ao esmagamento do balastro, surgindo 

partículas finas. Este fenómeno é independente do assentamento de uma via (em aterro ou numa 

estrutura), e tem origem nos fenómenos seguintes: 

 Assentamentos diferenciais causados pelas irregularidades na via; 

 Impactos dinâmicos causados pela diferença de rigidez; 

 Fraca qualidade dos materiais que constituem as camadas de balastro. 

Os assentamentos das camadas de aterro e balastro ocorrem deformações por corte destes, excessivas, 

devidas às elevadas cargas dinâmicas e cíclicas (Figura 4.5). Tais deformações ocorrem especialmente 

nos taludes com inclinações elevadas, fazendo com que a camada de balastro e de aterro deslizem. Nos 

países com ciclos de gelo/degelo constantes podem ocorrem deslizamentos gravosos. 

 

Figura 4.5 Esquema das deformações por corte do balastro e aterro (adaptado de (ERRI-D230, 1999)) 

Podem também ocorrer assentamentos por colapso das subcamadas da via, fenómeno que ocorre não 

só se a drenagem não for adequada, mas também pelas cargas dos comboios que podem levar à rotura 

de corte e ao colapso da subcamada. Existe ainda a possibilidade de este fenómeno se dar por 

excessiva deformação plástica do solo (Figura 4.6) (Fortunato, 2005). 



Efeitos Dinâmicos Induzidos por Tráfego Ferroviário em Passagens Inferiores Pré-Fabricadas a Vias de Alta Velocidade 

 

31 

 
Figura 4.6 Desenvolvimento de uma rotura por corte progressivo (Fortunato, 2005) 

 

4.4. NORMAS E RECOMENDAÇÕES 

4.4.1. CONTROLO DE QUALIDADE 

Os materiais usados devem ter uma boa capacidade de carga, de forma a reduzir as deformações ao 

máximo. Para tal, é necessário haver um bom controlo da qualidade dos mesmos, feitos através de dois 

procedimentos: primeiramente existe um controlo de qualidade, com imposição de processos onde são 

definidas características físicas e mecânicas (granulometria, dimensão, resistência e definições da 

camada). Seguidamente são realizados ensaios periódicos, que quantificam os níveis de compactação, 

deformabilidade e inclinação dos taludes (ERRI-D230, 1999). 

 

4.4.2. GEOMETRIA DOS ATERROS 

As características geométricas dos aterros são diferentes entre os aterros construídos antigamente e os 

aterros de uma linha nova. Segundo a (ERRI-D230, 1999), os aterros antigos (Figura 4.7a) a largura de 

coroamento varia entre os 4,8 e os 6,0 metros com inclinações de taludes entre os 1:1,2 e os 1:1,5. Por 

outro lado para os aterros das vias-férreas recentes (Figura 4.7b) é razoável adotar larguras de 

coroamento entre os 6,0 e 7,0 metros admitindo uma inclinação de 1:1,5 para os taludes. Contudo as 

inclinações podem variar segundo a qualidade dos solos disponíveis, ou conforme a aplicação ou não 

de técnicas de reforço aos solos e proteção dos taludes. A diminuição da inclinação dos taludes, nos 

aterros das vias mais recentes permite a degradação das cargas por uma maior superfície (ERRI-D230, 

1999). 

 
                                             a)                                                                           b) 

Figura 4.7 Perfil transversal tipo de uma via-férrea a) antiga; b) recente (ERRI-D230, 1999) 
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4.4.3. CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 

Esta classificação é feita de acordo com a qualidade do solo, o seu estado hídrico e as suas condições 

hidrogeológicas e hidrológicas. São assim definidas quatro categorias: 

 QS0, onde constam os solos impróprios, cujo uso só pode ser feito através de tratamentos 

especiais. Deverá proceder-se a uma remoção de parte do solo, substituindo-o por uma 

material que exiba melhores propriedades. Podem igualmente ser usados geotêxteis ou um 

reforço com estacas, mas estes materiais não são contabilizados no dimensionamento das 

camadas, dada a seu persistente fraca composição; 

 QS1, composta por solos medíocres que podem ser aplicados sem melhoramentos. É 

necessário ter em atenção a drenagem destes solos; 

 QS2, composto por solos médios; 

 QS3, onde figuram os solos bons. 

  

4.4.4. CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM ATERRO 

Os materiais mais adequados para utilização em aterros são as areias grossas limpas e os cascalhos. No 

entanto, muitas vezes tal não acontece, porque os materiais são recolhidos de zonas de empréstimos 

próximas das obras, por questões económicas. Assim, muitas vezes os materiais têm propriedades 

inferiores, que levam a exigências mais apertadas ao nível da drenagem e infiltração de águas. 

Materiais suscetíveis a ações de gelo e degelo não podem ser utilizados, tais como argilas saturadas, 

rochas, solos solúveis e solos expansivos. 

De forma a maximizar a estabilidade estrutural das camadas constituintes do aterro, e também a 

minimizar os riscos de infiltração de água, os materiais utilizados devem ser devidamente 

compactados, pois os assentamentos diferenciais são consequência de uma fraca e inadequada 

compactação acelerando assim a degradação da via e aumentando a manutenção e seus custos. Podem 

também surgir problemas de liquefação nos solos arenosos por má compactação durante os 

carregamentos transmitidos pelo tráfego. De modo a impedir estes problemas, devem ser garantidos 

graus de compactação mínimos nos aterros que variam conforme a relevância da obra e das cargas 

previstas. Geralmente são definidos para o corpo do aterro um grau de compactação de 95% do peso 

volúmico seco máximo determinado de acordo com o ensaio Proctor, e 100% para a camada de leito 

do aterro (ERRI-D230, 1999). 

Segundo a ficha (UIC-719R, 2008), os módulos de deformabilidade devem cumprir valores mínimos 

de EV2 igual a 80 MN/m
2
 para a camada de leito. Para o corpo de aterro, EV2, deve ser igual a 60 

MN/m
2
 para solos granulares e 45 MN/m

2
 para solos finos. 

 

4.4.5. LIMITAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS 

De forma ser garantido um bom funcionamento da via, é vital que os assentamentos sejam limitados. 

Presentemente não existe, genericamente, regulamentação específica a nível internacional que balize 

os valores de assentamento. Porém, as regulamentações existentes, não fazem distinção entre 

assentamentos que ocorrem nas vias sobre os aterros, sobre as estruturas ou nas zonas de transição, 

pelo que é apenas considerada a velocidade de projeto como critério limitativo para os assentamentos. 

A (ERRI-D230, 1999) expõe um exemplo do caso das normas suecas em vigor. Nesta os 

assentamentos totais máximos são balizados a 300 mm para velocidade de projeto de 100 km/hora até 

100 mm para velocidade de projeto de 350 km/hora. Os assentamentos diferenciais máximos 
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dependem do comprimento da via e da velocidade aplicada, e os limites variam entre 4cm/10m e 

30cm/30m para uma velocidade máxima de 100 km/hora, até 2cm/50m e 10cm/110m para uma 

velocidade máxima de 350 km/hora (ERRI-D230, 1999). 

 

4.5. SOLUÇÕES DE OTIMIZAÇÃO DE ZONAS DE TRANSIÇÃO 

4.5.1. OTIMIZAÇÃO COM RECURSO A CUNHAS DE TRANSIÇÃO 

De modo a garantir uma variação gradual numa transição aterro/estrutura, com o objetivo de minorar 

os assentamentos diferenciais, caucionar a qualidade e geometria da via por um maior período de 

tempo, maximizar a segurança e conforto dos passageiros, são adotadas cunhas de transição, em que, 

se utilizam materiais de rigidez crescente na aproximação à estrutura ao longo da zona de transição. A 

cunha deve ser devidamente compactada e os seus materiais devem ser materiais granulares ou 

granulares tratados com cimento. A ficha (UIC-719R, 2008) especifica que a cunha de transição deve 

ter uma extensão mínima de 20 metros contados a partir do encontro da estrutura, ou 10metros dos 

muros-ala, e nunca inferior à altura da camada de aterro. Geralmente, deve-se ter em conta que no 

dimensionamento deste tipo de soluções, fatores como o tipo e geometria da obra de arte, velocidade 

de projeto, altura do aterro, processo construtivo, relevância da obra, perfil real do terreno na zona de 

transição e, limitação dos assentamentos diferenciais, são fatores bastante condicionantes do tipo de 

solução de cunha a adotar. 

Este tipo de otimização da via-férrea apresenta distinções pelo mundo fora, pois os materiais utilizados 

assim como a sua localização na transição é muito semelhante. Seguidamente apresentam-se propostas 

da Sociedade Nacional de Caminhos de Ferro Franceses (SNCF) e do Administrador de Infraestruturas 

Ferroviárias de Espanha (ADIF). 

 

4.5.1.1. Cunhas de Transição Utilizadas pelas SNCF 

Em França, segundo as normas da SNCF, as cunhas de transição deve ter inclinações de 3/2 para 

materiais granulares não tratados (GNT) e 1/1 para materiais granulares estabilizados com cimento 

(GT). Estes últimos devem ter partículas de dimensão máxima de 31,5mm e uma dosagem de 3% de 

cimento.  

Apresenta-se no Quadro 4.1 as diferentes soluções em função das alturas de aterro. 

Quadro 4.1 Características das diversas zonas de transição utilizadas pela (SNCF, 2002) 

Altura de aterro 

(m) 

Altura de 

Recobrimento (m) 
Material utilizado 

Inclinação das 

camadas 

Altura do material 

tratado (m) 

    

           0 

             

Material granular 

Material tratado 

3/2 

1/1 
3 

      
Material granular 

Material tratado 
3/2 H 

    
Material tratado 

Material granular 

3/2 

1/1 
3 
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a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 4.8 Esquema de transição entre o aterro e a estrutura para uma altura de recobrimento entre 0,10 e 0,30 

metros e entre 0,30 e 0,70 metros, com H variável: a) H ≥ 4 metros b) 3 < H < 4 m c) H < 3 m (adaptado de 

(SNCF, 2002)) 
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a) 

 

b) 

Figura 4.9 Esquema de transição entre aterro e a estrutura: a) 0,70 <ER < 1,20 m b) ER > 2 m (adaptado de 

(SNCF, 2002)) 

 

4.5.1.2. Cunhas de Transição Utilizadas pela ADIF 

Já em Espanha, segundo as normas da ADIF, é considerado que as zonas de transição devem ser 

construídas adotando materiais granulares (MG) e materiais granulares tratados (MT). Porém a 

utilização do material granular tratado (MT) só é aplicável quando a altura de recobrimento é pequena, 

e situada no intervalo 0≤H≤0,5 metros. 

 

Figura 4.10 Pormenor da solução de transição para H=0 (adaptado de (ADIF, 2006)) 
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A norma da ADIF menciona dois casos gerais (I e II), de conceção de cunhas de transição. O caso I, 

mais comum, especifica a construção da estrutura e da cunha previamente à construção do aterro. Por 

seu lado o caso II, estipula que as cunhas de transição devem ser construídas posteriormente da 

construção do aterro adjacente à estrutura. Este último caso só é aplicado em casos que haja 

necessidade de consolidar terrenos naturais, recorrendo a pré-carga e drenos verticais por exemplo. 

Ainda respeitante ao caso I, caso abordado neste estudo, devem ser destacado algumas 

regulamentações em função da altura de recobrimento (H) (Quadro 4.2). 

Quadro 4.2 Características do caso I em função das alturas de recobrimento 

Altura de 

Recobrimento (m) 
Material utilizado 

Inclinação das 

camadas 

    Material granular 3/2 

        Material granular 3/2 

        
Material tratado 

Material granular 

1/1 

3/2 

    
Material tratado 

Material granular 

1/1 

3/2 

 

Mais se salienta que o material que o (MT) deve ser constituído por 3% de cimento e, envolver toda a 

estrutura no caso da altura de recobrimento se situar entre os 0metros e os 0,5metros (Figura 4.11c), ou 

quando a altura do recobrimento for nula deve se localizar em ambos lados da estrutura (Figura 4.11d). 

A aplicação deste tipo de material é explicada pelo aumento dos efeitos dinâmicos devido à altura de 

recobrimento muito reduzida (ADIF, 2006). 

 

a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 

Figura 4.11 Cunhas de transição utlizadas pela ADIF para o caso I, com alturas de recobrimento variáveis: a) H > 

2metros; b) 0,5 <H <2metros; c) 0 <H <0,5metros; d) H = 0metros (adaptado de (ADIF, 2006)) 

 

4.5.2. OTIMIZAÇÃO COM RECURSO A UMA CAMADA DE BETUMINOSO 

Outra solução de otimização de uma via-férrea balastrada adotada em alguns países como os Estados 

Unidos da América, Japão e Itália (Figura 4.12), passa por trocar a tradicional camada granular de sub-

balastro por uma mistura betuminosa de 8 a 14cm de espessura. Este tipo de camada revela-se bastante 

vantajoso, pois permite o aumento da capacidade de suporte da plataforma. Com a aplicação desta 

solução é possível reduzir as variações verticais de rigidez, os assentamentos diferenciais da via e 

aumentar o ciclo de vida da estrutura. Porém esta solução é mais cara comparada com a solução 

tradicional de aplicar camadas de material granular no sub-balastro. 

 

Figura 4.12 Perfil Longitudinal de diferentes linhas de alta velocidade (Teixeira, 2006) 
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4.5.3. OTIMIZAÇÃO COM RECURSO A MATERIAIS RESILIENTES 

É possível também otimizar uma via-férrea balastrada aumentando a elasticidade desta. Para tal pode-

se recorrer a: 

 Palmilhas elásticas a colocar sob os carris; 

 Mantas elásticas a colocar sob as travessas; 

 Camadas elásticas a colocar sob o balastro. 

 

Figura 4.13 Otimização da elasticidade da via-férrea usando materiais resilientes (adaptado de (Leykauf et al., 

2006)) 

A aplicação de uma camada elástica sob o balastro acaba por se traduzir como o método mais eficaz, 

pois abrangendo uma maior área da via, consegue conferir-lhe boas características elásticas. É a 

solução mais adotada nas vias-férreas de alta velocidade alemãs, em pontes com via balastrada, de 

modo a reduzir os assentamentos do balastro devido à flexão da ponte e também para minorar as 

emissões sonoras. Nesta solução, de modo a evitar severas variações de rigidez no encontro da 

estrutura, a camada deve-se prolongar cerca de 15metros contados a partir do encontro da estrutura. 

Já a aplicação de mantas elásticas deve-se estender por toda a área das travessas e possuir boa 

resistência de pressões de contacto devido ao grosso agregado que constitui o balastro. Por seu lado, o 

uso de palmilhas elásticas traduz-se como o método mais económico e facilmente substituem as 

palmilhas convencionais previamente alocadas. Porém a rigidez das palmilhas deve ser limitado de 

forma a evitar pressões excessivas no topo do carril (Ferreira, 2009). 

 

4.5.4. OTIMIZAÇÃO COM MELHORAMENTO DAS TRAVESSAS DA VIA-FÉRREA 

Reduzir a pressão sobre o balastro de modo a minorar os assentamentos, também é um método de 

otimização da zona de transição ao melhorar as travessas da via-férrea. O melhoramento das travessas 

traduz-se com o alargamento destas, utilizando para tal travessas mais robustas com um peso 

aproximado de 560kg, 2,40metros de comprimento, 0,57metros de largura e espaçadas 0,60metros. 

Assim a pressão transmitida ao balastro é muito menor, porém as operações de manutenção da via é 

mais complexa quando comparadas com as travessas tradicionais, por motivos ao seu peso extra 

(Couto, 2008). 
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Figura 4.14 Reforço das travessas (Esveld, 2001) 

De modo a permitir uma melhor redistribuição de carga, atualmente são aplicadas estruturas Frame-

Sleeper (Figura 4.15), de comprimento 2,40metros, largura 0,95metros e compostas por dois conjuntos 

de elementos de fixação por elemento. Assim a distribuição da carga combinando vigas longitudinais 

continuas com as transversais, a carga é transmitida ao balastro de forma continua minorando 

substancialmente a pressão na parte inferior da travessa. Este tipo de estrutura deve ser 

complementado com a aplicação de uma almofada elástica nas vigas longitudinais para melhorar o 

interface betão-balastro (Couto, 2008). 

 

Figura 4.15 Estruturas Frame-Sleeper (Esveld, 2001) 

 

4.5.5. INCREMENTO DE RIGIDEZ DA VIA 

É possível aumentar a rigidez de uma via-férrea através da colocação de travessas com maiores 

dimensões de forma gradual ao longo da zona de transição (Figura 4.16), ou instalando conjunto de 

carris extra ao longo da zona de transição, unidos por travessas devidamente preparadas para esta 

solução (Figura 4.17). 

 

Figura 4.16 Travessas de aproximação (FTA, 2006) 
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Figura 4.17 Carris extra ao longo da zona de transição (railone, 2010) 

 

4.5.6. OTIMIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO 

Porém, por vezes os solos de fundação não garantem as especificações técnicas necessárias para o bom 

funcionamento da via, como por exemplo no que respeita à sua qualidade, aos assentamentos totais e 

deferenciais, condições de drenagem e capacidade de carga. É portanto necessário adotar técnicas de 

reforço e tratamento dos solos com os objetivos de melhorar as propriedades dos solos, maximizar a 

resistência ao corte, minorar os assentamentos e garantir uma variação gradual da rigidez da transição 

aterro/estrutura. O (ERRI-D230, 1999) referencia algumas técnicas de melhoramento de solos como: 

 Reforço do solo com geossintétiticos (Figura 4.18); 

 Injeções, como por exemplo jet grouting (Figura 4.19); 

 Estabilização de solos com ligantes; 

 Utilização de microestacas (Figura 4.20). 

Porém, se o solo for argiloso, as técnicas de reforço mais comuns são: 

 Remoção parcial do solo mole e substituição por material de aterro adequado; 

 Drenagem do subsolo; 

 Utilização de pré-carga eventualmente combinada com a utilização de drenos verticais; 

 Instalação de colunas de brita, uma técnica utilizada em solos com baixa capacidade de carga 

(Figura 4.21). 

 
Figura 4.18 Reforço do solo de fundação com recurso a uma combinação de geotêxteis para aumentar a 

capacidade de carga de uma fundação de uma via-férrea constituída por solos argilosos, num troço de uma via-

férrea entre Rudoltice e Cechach (Innotrack, 2008) 
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Figura 4.19 Processo construtivo de injeções Jet Grouting (Fonseca, 2011) 

 

Figura 4.20 Processo construtivo de um exemplo de Microestacas (Injeção IRS com tubo TM) (Fonseca, 2011) 

 
Figura 4.21 Processo construtivo de colunas de brita (Fonseca, 2011) 
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5 

5. MODELAÇÃO ESTRUTURAL 

 

5.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Com o crescente desenvolvimento das vias-férreas e aumento das velocidades de circulação de 

comboios ao longo dos últimos tempos nas linhas europeias, a análise aos grandes efeitos dinâmicos 

deve ser cuidadosa, pois condicionam o bom funcionamento e estabilidade da via-férrea. 

Estes efeitos dinâmicos induzidos às passagens inferiores devem-se às cargas dinâmicas dos comboios 

de alta velocidade. Quando gravosos e não bem contemplados, os efeitos dinâmicos podem por em 

risco a linha de alta-velocidade e consequentemente colocarem em perigo a circulação do tráfego 

ferroviário.  

De modo a analisar este tipo de problemas será simulado informaticamente um modelo de via-férrea 

balastrada a duas dimensões (2D) no programa de cálculo comercial ANSYS. Na modelação, as 

opções tomadas como a escolha de elementos utilizados, a discretização da malha e condições de 

apoio, simularão a realidade o mais próximo possível, podendo assim analisar o comportamento 

dinâmico da estrutura. Grandezas como as características do comboio, velocidade de circulação e 

rigidez da fundação serão as variáveis. 

Na análise deste tipo de problemas, um grande obstáculo é o tempo de resolução da análise. De modo 

a otimizar este processo, é desenvolvida uma ferramenta em MATLAB que permite reduzir em muito 

o tempo de cálculo da análise. A ferramenta que é apresentada em pormenor na seção 5.5, baseia-se na 

sobreposição de efeitos, e utiliza como base a resposta da estrutura para uma carga única às várias 

velocidades de análise (Figura 5.1). Os resultados da ferramenta em MATLAB serão numa primeira 

instância comparados com os resultados da resolução do mesmo problema sem o uso da ferramenta, 

validando assim a ferramenta desenvolvida. 

 
Figura 5.1 Fluxograma de processo de resolução da análise 
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5.2. MODELOS DE ANÁLISE DINÂMICA ABORDADOS NA NORMA EN1991-2 (2003) 

De forma a proceder a uma análise dinâmica correta e segura, deve-se previamente estudar as normas 

que legislam o tipo de problema abordado. Neste caso, será seguida a norma EN1991-2 (2003). Esta 

norma apresenta em forma de fluxograma (Figura 5.2) um apoio à decisão da análise que tem em 

conta o tipo de estrutura, vão e propriedades dinâmicas.  

Os resultados das análises dinâmicas deverão ser tidos em conta no dimensionamento da estrutura, 

particularmente na determinação dos esforços e nas verificações de segurança da via e do conforto dos 

passageiros. (Figueiredo et al., 2009a) 

 

Figura 5.2 Fluxograma de apoio à decisão de realização de uma análise dinâmica de uma estrutura (Adaptado 

de (EN1991-2, 2003) em (Casal, 2010)) 

O processo de decisão tem em conta os parâmetros velocidade máxima da linha, o vão, a simplicidade 

da estrutura, a frequência natural da estrutura correspondente ao 1º modo de flexão vertical e a 

frequência natural correspondente ao 1º modo de torção. 

O fluxograma de apoio à decisão é apenas uma recomendação da EN1991-2 (Figueiredo et al., 2009a). 
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Neste estudo serão utilizados diversos comboios com características díspares devido ao conceito de 

interoperabilidade que permite qualquer comboio de alta velocidade circular nessa linha. 

Tendo em conta que vários comboios comerciais diferem em massa, espaçamento entre eixos, cargas 

por eixo e comprimento, a análise dinâmica demanda ser mais abrangente. Embora se fale de 

comboios comerciais de alta velocidade distintos, estes não vão ser estudados pois a EN1991-2 (2003) 

especifica os modelos High Speed Load Model (HSLM) para uma análise dinâmica pois estes 

abrangem a variedade de comboios existente (Costa, 2011). 

 

5.2.1. PRINCIPAIS COMBOIOS COMERCIAIS DE ALTA VELOCIDADE 

Como curiosidade expõe-se neste subcapítulo alguns modelos de comboios comercias de alta 

velocidade que circulam atualmente na Europa. Os comboios de alta velocidade dividem-se em 3 

classes diferentes, sendo elas os articulados, os convencionais e os regulares. Apresenta-se 

seguidamente as características que distinguem as diferentes classes e os seus esquemas. 

Quadro 5.1 Características das diferentes classes (EN1991-2, 2003) 

Tipo de comboio 
Força por eixo     

P [kN] 

Comprimento das 

carruagens D [m] 

Articulado 170 18 ≤ D ≤ 27 

Convencional 
> 170 ou o valor 

da equação (5.1) 
18 ≤ D ≤ 27 

Regular 170 10 ≤ D≤ 14 

 

     (
    
 
)    (

    
 
)            (

       
      

)  
(5.1) 

 

Figura 5.3 Modelo de Comboio Articulado (EN1991-2, 2003) 

 

Figura 5.4 Modelo de Comboio Convencional (EN1991-2, 2003) 
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Figura 5.5 Modelo de Comboio Regular (EN1991-2, 2003) 

Após uma análise aos esquemas anteriores é possível associar a cada classe alguns dos modelos 

comerciais mais reconhecidos. Como exemplo de modelos de comboios articulados (Figura 5.3) temos 

o Thalys (Figura 5.6a), o Eurostar (Figura 5.6b), o TGV e o AGV (Figura 5.6c), este último detentor 

do recorde de velocidade máxima atingida por um comboio de alta velocidade com 574,8 km/h. Esta 

classe é distinta das outras classes por possuir apenas um bogie com dois eixos localizados na zona de 

separação das carruagens (Costa, 2011).  

   
a)                                                   b)                                                        c)                       

Figura 5.6 Tipos de Comboios Articulados a)Thalys (Vadetrem, 2011); b) Eurostar (Europeword, 2011)                  

c) AGV (jaunted, 2011) 

Por seu lado os comboios convencionais (Figura 5.4) usufruem dois bogies com dois eixos cada um 

por carruagem, como são exemplo o alemão ICE (Figura 5.7a) e o italiano ETR Y-500 (Figura 5.7b). 

    
      a)                                                                          b) 

Figura 5.7 Tipos de Comboios Convencionais a) ICE (gogermany, 2011); b) ETR-500 (ferrovie, 2011) 

Por fim a classe de comboios regulares (Figura 5.5) tem nas suas características possuir apenas um 

eixo nas ligações entre carruagens como é exemplo o comboio comercial Talgo-350 (Figura 5.8). 



Efeitos Dinâmicos Induzidos por Tráfego Ferroviário em Passagens Inferiores Pré-Fabricadas a Vias de Alta Velocidade 

 

47 

 

Figura 5.8 Tipos de Comboios Convencionais – Talgo-350 (Railway-Technology, 2011) 

 

5.2.2. MODELOS DE CARGA DINÂMICOS 

Como referido, os modelos de carga que a norma EN1991-2 (2003) conhecidos como os HSLM, 

foram criados com o objetivo de cobrir as características de todos os comboios comerciais que 

percorrem atualmente as linhas ferroviárias. Assim quando uma via-férrea é dimensionada segundo o 

conceito de interoperabilidade, a estrutura deve estar sujeita à passagem do tráfego destes modelos, de 

forma a compreender todos os efeitos dinâmicos que posso ser induzidos pelos comboios comerciais. 

Note-se que a carga por eixo e dimensão é variável entre as distintas classes de comboios, como visto 

no ponto 5.2.1. 

Os modelos de carga dinâmicos HSLM dividem-se em 2 classes, a classe HSLM-A (Figura 5.9) e a 

classe HSLM-B (Figura 5.10). A classe HSLM-A é ainda subdivida em 10 esquemas de carga, que 

variam no número de carruagens, comprimento das carruagens, espaçamento entre eixos dos bogies e 

as forças por eixo (Quadro 5.2). 

 

Figura 5.9 Configuração de um modelo de carga dinâmico HSLM-A (EN1991-2, 2003) 

  



Efeitos Dinâmicos Induzidos por Tráfego Ferroviário em Passagens Inferiores Pré-Fabricadas a Vias de Alta Velocidade 

 

48   

Quadro 5.2 Características de um modelo dinâmico de carga HSLM-A (EN1991-2, 2003) 

Comboio 

Universal 

Número de 

carruagens 

intermédias         

N 

Comprimento 

da carruagem          

D [m] 

Espaçamento 

entre eixos 

dos bogies                 

d [m] 

Força por eixo                  

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 

 

Por seu lado os modelos de carga dinâmicos HSLM-B (Figura 5.10) constituem-se por um número de 

cargas (N) com valor fixo de 170 kN, espaçadas entre si (d). A partir do diagrama da Figura 5.10 da 

norma EN1991-2 em função do vão da estrutura (L) é possível determinar os parâmetros N e d. Esta 

classe desponta porque em estruturas com vãos inferiores a 7 metros, os comprimentos de onda 

condicionantes não são os das carruagens (D), mas sim o correspondente ao afastamento entre eixos de 

um bogie (d). 

 

Figura 5.10 Configuração de um modelo de carga dinâmico HSLM-B (EN1991-2, 2003) 

 
Figura 5.11 Diagrama dos parâmetros no modelo de carga dinâmico HSLM-B (EN1991-2, 2003) 
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Quadro 5.3 Características de um modelo dinâmico de carga HSLM-B (EN1991-2, 2003) 

Comboio  d [m] N 

B1 2,50 10 

B2 2,50 15 

B3 2,50 20 

B4 3,00 10 

B5 3,00 15 

B6 3,00 20 

B7 3,25 15 

B8 3,25 20 

B9 3,50 10 

B10 3,50 15 

 

Cada tipo de modelo é aplicado para distintas situações (Quadro 5.4), sendo geralmente o modelo 

HSLM-A aplicado a estruturas com vãos superiores a 7 metros simplesmente apoiados ou em 

estruturas com vãos contínuos ou complexas com vãos inferiores a 7 metros. Por seu lado o modelo 

HSLM-B é aplicado em estruturas com vãos inferiores a 7 metros simplesmente apoiados. 

Quadro 5.4 Condições de aplicação dos modelos HSLM (EN1991-2, 2003) 

Esquema estrutural L < 7m L ≥ 7m 

Vão simplesmente apoiado 
a
 HSLM – B 

b
 HSLM – A 

c
 

Estrutura contínua 
a 

ou 

Estrutura complexa 
e
 

HSLM – A 
d 

Comboios de A1 

a A10 inclusive 

HSLM – A 
d 

Comboios de A1 

a A10 inclusive 

a 
Válido para pontes simplesmente apoiadas, que possam ser representadas pelo seu 

eixo longitudinal ou laje, onde os efeitos devido aos apoios enviesados sejam 

desprezados; 
b 

Para tramos simplesmente apoiados com vão até 7 metros, considerando apenas a 

passagem de um comboio crítico do modelo carga de acordo com 6.4.6.1.1 (5); 
c 

Para tramos simplesmente apoiados com comprimento maior ou igual a 7 metros, 

apenas se considera um único comboio crítico do modelo HSLM - A , de acordo com o 

Anexo E (em alternativa podem utilizar-se todos os comboios do modelo HSLM – A); 
d 
Todos os comboios do modelo HSLM – A devem ser utilizados no dimensionamento; 

e 
Para estruturas que não cumpram a nota (a), por exemplo estruturas com apoios 

enviesados, pontes em que a torção seja significativa. Para estruturas complexas 

deve ser utilizado também o modelo HSLM – B; 
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5.3. MÉTODOS DE ANÁLISE DINÂMICA 

Ao analisar o comportamento de uma estrutura pré-fabricada do tipo box-culvert aquando sujeita ao 

tráfego ferroviário de alta velocidade, deve ser considerado os efeitos das cargas móveis.  Numa 

análise dinâmica da estrutura existem várias metodologias de análise como a analítica, numérica, 

simplificada e empírica. No presente caso de estudo, será abordada uma metodologia numérica 

baseada em métodos de elementos finitos que tem com vantagem avaliar os efeitos dinâmicos 

induzidos nas estruturas e problemas complexos como desvantagens o moroso tempo de cálculo 

necessário. Nesta metodologia foi utilizado um sistema de interação estrutura-comboio que é traduzido 

por um conjunto de cargas em movimento, com distâncias entre si pré-definidas (Ribeiro, 2004) e 

(Costa, 2011). 

 

5.3.1. EQUAÇÃO DE EQUILÍBRIO DINÂMICO 

A equação de equilíbrio dinâmico traduz o equilíbrio das forças associadas a cada grau de liberdade da 

estrutura. Em cada ponto e em cada instante de tempo estão presentes quaro tipos de forças: as forças 

exteriores f (t), as forças de inércia fi (t), as forças de amortecimento fc (t) e as forças elásticas fe (t) 

(Calçada, 1995) e (Chopra, 1995). 

O equilíbrio é estabelecido através da seguinte equação: 

  

   ( )     ( )     ( )    ( ) (5.2) 

  

 

Cada uma destas forças é obtida a partir das seguintes equações 

  

   ( )     ̈ (5.3) 

  

   ( )     ̇ (5.4) 

  

   ( )       (5.5) 

  

A equação (5.2) respeitante à força de inércia é o produto da matriz de massa M pelo o vetor das 

acelerações ü para cada instante de tempo. Já a equação (5.3) representa a força de amortecimento que 

é o produto da matriz de amortecimento C pelo vetor das velocidades  ̇ para cada instante de tempo. 

Por fim a equação (5.5) traduz a força elástica sendo esta o produto da matriz rigidez K pelo vetor 

deslocamento u. Então, a equação (5.1) pode ser reescrita como: 

  

   ̈( )     ̇( )        ( ) (5.6) 
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No que diz respeito à matriz de amortecimento, foi adotada neste trabalho, a matriz de amortecimento 

de Rayleigh, expressa como uma combinação de massa e rigidez (Chopra, 1995): 

  

            (5.7) 

  

em que a0 e a1 são constantes de amortecimento de  Rayleigh, que podem ser calculadas através das 

expressões seguintes (Chopra, 1995): 

As constantes de amortecimento a0 e a1 surgem a partir das seguintes condições, considerando ξn o 

amortecimento definido por Rayleigh: 

 Considerando       

 

       
      (5.8) 

  

          
      (5.9) 

  

            (5.10) 

  

    
  

     
  

    
     

 
(5.11) 

 

 

 Considerando       

  

   √
  
  

      
    (5.12) 

  

     
      (5.13) 

  

       
           (5.14) 

  

    
  

     
  
     

    
     

 
  
 
   (5.15) 

  

Depois destas considerações foi feita a soma entre as equações (5.11) e (5.15) resultando: 
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    (5.16) 

 

Por análise da equação (5.16), podemos calcular os coeficientes de amortecimento (ξi) e (ξj) para duas 

gamas de frequências angulares (ωi) e (ωj) diferentes: 

  

 

 
 [

 
  
    

 
  
    

] {
  
  
}  {

  
  
} (5.17) 

  

Resolvendo o sistema (5.16) e assumindo que as frequências (ωi) e (ωj) têm os mesmos coeficientes de 

amortecimento (ξ), chegamos às constantes de amortecimento a0 e a1 (Chopra, 1995): 

  

    
    

     
 (5.18) 

  

    
 

     
 

(5.19) 

  

Apresenta-se a Figura 5.12 onde se varia o coeficiente de amortecimento (ξ) em função da frequência 

(ω). Note-se que o coeficiente atribuído a a1K aumenta com o aumento de frequência, enquanto o 

amortecimento atribuído a a0M aumenta com a diminuição da frequência. Os valores de frequência ωi 

e ωj são definidos como os valores limites das frequências para a estrutura, portanto ωi é escolhido 

para a menor frequência e ωj com a maior frequência de interesse no carregamento ou na resposta da 

estrutura. De acrescentar que o amortecimento a adotar deve cumprir as disposições normativas do 

(EN1991-2, 2003) apresentados no Quadro 5.5. 

 
Figura 5.12 Exemplo da relação entre o coeficiente de amortecimento e a frequência (Costa, 2011) 
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Quadro 5.5 Amortecimento estrutural para o cálculo dinâmico (EN1991-2, 2003) 

Tipo de ponte 
ξ Limite inferior da percentagem de amortecimento (%) 

Vão L < 20 m Vão L ≥ 20 m 

Aço             (    )       

Betão pré-esforçado            (    )     

“Filler Beam” e betão 

armado 
           (    )       

 

5.3.2. MODELOS COM CARGAS MÓVEIS 

É possível simplificar o comboio como um conjunto de cargas móveis constantes, definidas por 

funções de carga temporal nos nós pertencentes ao percurso das cargas. Em cada instante, esta função 

representa a força nodal equivalente às cargas móveis que percorrem a estrutura (Ribeiro, 2004).  

Para a determinação das funções de carga temporais são necessários os seguintes passos (Ribeiro, 

2004): 

i) A definição dos nós constituintes do percurso das cargas móveis; 

ii) No instante inicial, definir cada carga (Pk) em relação ao início de percurso (xk (0)); 

iii) Para um determinado instante t, localizar as cargas sobre a estrutura. A posição de cada carga 

no instante t, xk (t) obtém-se somando a posição inicial xk (t0) ao espaço percorrido pelo 

comboio, ou seja: 

   ( )      (  )      (5.20) 

  

iv) Conhecida a posição de cada carga num dado instante t, é possível convertê-la em forças 

nodais equivalentes, por intermédio da expressão, 

  

             (   ) (5.21) 

  

em que Ni (xk) é uma função de forma definida para o nó i da estrutura (Figura 5.13) dada por: 

  

  ( )  

{
 

 
       
      

            

  
     
      

            

 (5.22) 

  

Sendo Li-1,i e Li,i+1, as distâncias entre os nós i-1 e i e os nós i e i+1 respetivamente. 
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Figura 5.13 Variação da força nodal no nó i devida à passagem da carga móvel Pk (Ribeiro, 2004) 

 

5.3.3. RESOLUÇÃO DAS EQUAÇÕES DE EQUILÍBRIO DINÂMICO 

Os problemas dinâmicos podem ser formulados com base nas equações de equilíbrio dinâmico e a sua 

resolução pode ser abordada por vários métodos, entre os quais o Método de Newmark e o Método de 

Sobreposição Modal, de que serão alvo de estudo neste trabalho. Para a resolução dos tipos de 

problema deste trabalho, foi utilizado o método de Newmark, sendo realizada uma análise modal para 

determinar as frequências naturais e os modos de vibração da estrutura, de modo a escolher quais os 

valores de frequência a utilizar no cálculo das constantes de amortecimento de Rayleigh referidas na 

secção 5.3.1 

 

5.3.3.1. MÉTODO DE NEWMARK 

O método de Newmark é um método implícito de integração direta do sistema de equações 

diferenciais de equilíbrio, no qual a estabilidade e precisão são controladas por dois parâmetros, γ e β 

(Faria, 1994) e (Ribeiro, 2004). Sendo u (t) e ü (t) a solução do sistema de equações de equilíbrio 

dinâmico, ao desenvolvê-las em séries de Taylor, obtém-se: 

  

       ̇  
   

 
 ̈  

   

 
 ⃛    

(5.23) 

  

 ̇   ̇     ̈  
   

 
 ⃛    

(5.24) 

 

As equações de Newmark são obtidas, tendo em conta apenas os três primeiros termos da equação 

(5.25) e os dois primeiros da equação (5.26), estimando ü com base nos valores do nó i (üi e üi+1). 

  

            ̇  (   )  
   ̈     

     ̈  (5.25) 

  

  ̇    ̇  (   )   ̈      ̈  (5.26) 
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Os parâmetros γ e β definem a variação da aceleração entre dois passos. De modo a que este método se 

torne incondicionalmente estável, γ rege-se pela equação (5.27) exibindo precisão de 2ª ordem para 

γ=1/2. Para atingir a máxima eficiência em termos de dissipação algorítmica, β define-se pela equação 

(5.28). (Faria, 1994). 

  

  
 

 
 

(5.27) 

  

  
(    ⁄ )

 

 
 

(5.28) 

  

Na representação dos primeiros modos de vibração, de modo a obter uma apropriada representação 

destes, deve ser tido em conta o incremento de tempo (  ), , com que o método se desenvolve no 

domínio do tempo. A ERRI D214/RP9 define este incremento como o menor dos seguintes valores: 

  

   
 

     
 

(5.29) 

  

   
 

      
 

(5.30) 

  

sendo que fmax representa a frequência mais alta de vibração, L o vão, n o número de modos que se 

pretende considerar e vmax a velocidade máxima do comboio.  

É normal, neste método adotar a matriz de amortecimento de Rayleigh definida equação (5.7) (Costa, 

2011).  

 

5.3.3.2. MÉTODO DE SOBREPOSIÇÃO MODAL 

Como alternativa aos métodos de integração direta do sistema de equações diferenciais de equilíbrio 

dinâmico existe o método de sobreposição modal (Chopra, 1995). 

Neste processo, pretende-se perceber exclusivamente em função das características de massa e rigidez, 

como a estrutura se comportará, induzindo então em regime livre e sem amortecimento de modo a 

determinar as frequências naturais. Assim a equação de equilíbrio dinâmico é igual à equação (5.33). 

  

  ̈       (5.31) 

  

Se para uma dada frequência (ω) a estrutura sofrer um deslocamento (u), este traduz-se como um 

movimento harmónico e é expresso pela equação (5.34). 
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        (    ) (5.32) 

  

sendo que ϕ representa um vetor constante no tempo que define a forma da deformada da estrutura φ e 

a fase inicial. Se se derivar a equação (5.32) duas vezes em ordem ao tempo, obtém-se a equação da 

aceleração. 

  

 ̈     { }(    ) (5.33) 

  

 

Se agora se substituir os termos u e ü das equações (5.32) e (5.33) respetivamente na equação (5.31), 

vem: 

  

[     ]{ }    (5.34) 

  

O determinante da equação (5.34) pode assumir soluções não nulas quando o determinante [K + W
 2
M] 

anular-se. O cálculo dos modos de vibração e das suas frequências carateriza-se pelos valores que 

correspondem às frequências, e pelos vetores próprios que correspondem aos modos de vibração, 

havendo assim um modo de vibração para cada frequência.  

No programa ANSYS, utilizando o método de Lanczos obtém-se as frequências e os modos de 

vibração, revelando-se este método bastante eficiente para modelos muito complexos compostos por 

diversos tipo de elementos como elementos de viga ou elementos sólidos (Costa, 2011). 
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5.4. MODELAÇÃO DO PROBLEMA 

Este trabalho tem como alvo de estudo a influência do grau de rigidez da fundação em estruturas pré-

fabricadas em vias de alta velocidade. Para tal, o modelo utilizado para analisar os problemas dos 

efeitos dinâmicos de cargas rolantes sobre este tipo estrutura, teve como base de consideração o 

modelo IV desenvolvido por (Costa, 2011). Este modelo tem um desenvolvimento de 90 metros, é a 

duas dimensões em estado plano de tensão e utiliza os modelos de transição propostos pela ADIF em 

que as inclinações dos materiais tratados, granulares e aterros são simplificados pela utilização de 

vários patamares criteriosamente divididos (Figura 5.14). 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 5.14 a) Modelo da ADIF com estratos inclinados b) Modelo utilizado por simplificação do modelo c) Alturas 

dos vários patamares e da fundação (Costa, 2011) 

No que respeita às características dos materiais, foram utilizadas as características de materiais 

expostas no Quadro 5.6 e Quadro 5.7. De modo a estudar a influência da rigidez de fundação, definiu-

se quatro módulos de elasticidade (E) (30MPa, 60MPa, 120MPa, 240MPa) e desenvolveu-se quatro 

variantes de um modelo, onde o parâmetro de rigidez é o único valor variável. 
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Quadro 5.6 Características de cada elemento utilizado na modelação (adaptado de (Costa, 2011)) 

Elementos Características 
Elemento utilizado 

(ANSYS) 

Carril 

 E= 200 GPa 

 ρ= 7850 kg/m
3
 

 A= 154 cm
2
 

 I= 61,1x10
-6

 m
4
 

Elemento de viga 

(BEAM3) 

Palmilhas 
 K= 100x10

6
 N/m 

 C= 60 kN.s/m 

Elemento mola-

amortecedor 

(COMBIN14) 

Travessas 

 E= 25 GPa 

 ν= 0,20 

 ρ= 2203 kg/m
3
 

Elemento de estado 

plano de tensão 

(PLANE183) 

Balastro 

 E= 130 MPa 

 ν= 0,20 

 ρ= 1529 kg/m
3
 

Elemento de estado 

plano de tensão 

(PLANE42) 

Sub-balastro 

 E= 130 MPa 

 ν= 0,20 

 ρ= 2090 kg/m
3
 

Elemento de estado 

plano de tensão 

(PLANE42) 

Camada de forma 

 E= 90 MPa 

 ν= 0,30 

 ρ= 1850 kg/m
3
 

Elemento de estado 

plano de tensão 

(PLANE42) 

Material Tratado 

 E= 4,8 GPa 

 ν= 0,35 

 ρ= 2170 kg/m
3
 

Elemento de estado 

plano de tensão 

(PLANE42) 

Material Granular 

 E= 120 MPa 

 ν= 0,30 

 ρ= 2145 kg/m
3
 

Elemento de estado 

plano de tensão 

(PLANE42) 

Aterro 

 E= 80 MPa 

 ν= 0,30 

 ρ= 1980 kg/m
3
 

Elemento de estado 

plano de tensão 

(PLANE42) 

Fundação 

 ν= 0,30 

 ρ= 1950 kg/m
3
 

 E= 30 MPa (Variante 1) 

 E= 60 MPa (Variante 2) 

 E= 120 MPa (Variante 3) 

 E= 240 MPa (Variante 4) 

Elemento de estado 

plano de tensão 

(PLANE42) 
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Quadro 5.7 Características Utilizadas na modelação da Box Culvert (Costa, 2011) 

Elemento Características 
Elemento utilizado no 

ANSYS 

Box-culvert 

 E= 30 GPa 

 ν= 0,20 

 ρ= 2548 kg/m3 

Elemento de viga 

(BEAM3) 

 

Os carris adotados são os UIC60, utilizados nas linhas de alta velocidade e na sua modelação foi 

considerada uma viga contínua, discretizada em elementos de viga (BEAM3), com 0,10 metros de 

comprimento em que cada elemento tem uma rigidez à flexão de (EI)C e uma massa por unidade de 

comprimento igual à dos carris UIC60.  

As palmilhas foram modeladas com elementos sem massa do tipo mola-amortecedor (COMBIN14), 

com rigidez e amortecimento igual a 200MN/m e 60kN.s/m para cada uma das palmilhas. Porém a 

rigidez será dividida em três porque cada palmilha será discretizada em três elementos como se pode 

ver pela Figura 5.15a). 

As travessas utilizadas são do tipo monobloco de betão armado pré-esforçado, espaçadas 0,60 metros, 

com massa volúmica de 2203 kg/m
3
, largura de 2,60 metros, restantes dimensões especificadas na 

Figura 5.15b). Na sua modelação foram considerados elementos de plano (PLANE183), atribuindo a 

cada travessa um único elemento com oito nós. 

Os elementos de plano (PLANE183) possuem 8 nós e dois graus de liberdade em cada nó, permitindo 

apenas deslocamentos nos eixos XX e YY. A opção deste tipo de elemento, prende-se com o facto de 

querer gerar uma malha irregular em algumas camadas do modelo para reduzir o número de nós e 

permitir que a malha aumente mais rapidamente em profundidade, ficando o mais regular possível 

(Costa, 2011). 

 

a) 

 

b) 

Figura 5.15 a) Pormenor da modelação  dos carris e pamilhas b) Pormenor da modelação das travessas (Costa, 

2011) 

Para a camada de balastro e sub-balastro foram adotadas massas volúmicas de 1529 kg/m
3
 e 2090 

kg/m
3
 respetivamente, e um módulo de elasticidade de 130MPa. Na escolha das espessuras das 

camadas, foram adotadas as disposições da ADIF (2006), definindo 0,35 metros para o balastro e 0,30 

metros para o sub-balastro. Na modelação destas camadas optou-se por elementos de plano 

(PLANE183). Na camada de forma definiu-se um módulo de elasticidade de 90MPa, uma massa 

volúmica de 1850 kg/m
3
, adotando uma espessura de 0,40 metros. Na sua modelação foram utilizados 

elementos de plano (PLANE183). 
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Para as camadas de balastro, sub-balastro e camada de forma, optou-se por uma discretização 

irregular, como exposto na Figura 5.16 (Costa, 2011). 

 

Figura 5.16 Pormenor de discretização utilizadas nas camadas de balastro, sub-balastro e camada de forma 

(Costa, 2011) 

As camadas de material tratado, granular, aterro e fundação foram definidas conforme os pressupostos 

das normas da ADIF (2006). Na modelação destas camadas, foram utilizados elementos de plano 

(PLANE183), com uma discretização cuidada e o mais regular possível, como apresentado na Figura 

5.17. 

 

Figura 5.17 Pormenor da discretização utilizada no material tratado, granular, aterro e fundação (Costa, 2011) 

A passagem inferior box-culvert tem de dimensões 10,20 metros de comprimento por 8,20 de altura, 

com espessura de 0,90 metros (Figura 5.18). É formada por duas peças em U sobrepostas, em que a 

ligação foi modelada pela materialização de duas rótulas entre as duas peças, de modo a que o 

comportamento seja o mais realista possível (Figura 5.19). Na modelação da box, foram considerados 

elementos de viga (BEAM3) com uma discretização igual à do material imediatamente adjacente, 

como se pode observar na Figura 5.20 (Costa, 2011). 

 
Figura 5.18 Dimensões da box culvert 
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Figura 5.19 Localização das rótulas no modelo (Costa, 2011) 

 
Figura 5.20 Pormenor da discretização adota na box-culvert (Costa, 2011) 

No que respeita às condições de fronteira, como é impossível modelar uma via-férrea de extensão 

infinita, é preciso balizar o modelo através de apoios que procurem reproduzir ao máximo as 

condições reais. Assim, na base da fundação foram aplicados apoios duplos, bloqueando 

deslocamentos segundo X e segundo Y, de modo a simular uma fronteira rígida (Figura 5.21a). 

Colocou-se ainda um apoio duplo no ponto inicial do modelo à cota do carril de forma a impedir o seu 

deslocamento horizontal. Nas fronteiras laterais, foram aplicados amortecedores viscosos na horizontal 

(Cvn) e na vertical (Cvt) de modo a simular a continuidade do modelo que assim deve impedir a 

reflecção das ondas geradas a partir das fronteiras que podem corromper os resultados obtidos. Estes 

amortecedores viscosos foram colocados em todos os nós laterais do modelo com recurso a elementos 

de viga (BEAM3) sem peso que o ligam a um apoio fixo, como exposto na Figura 5.21b) (Faria, 1994) 

e (Costa, 2011). 

 
                                                   a)                                                                                     b) 

Figura 5.21 a) Condições de apoio vertical (adaptado de (Nóbrega, 2010)) b) Condições de apoio horizontal 

(Costa, 2011) 
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Este amortecimento é calculado pela equação (5.35) desenvolvida por White (1971), para modelos a 

duas dimensões com amortecimento viscoso. 

  

[
   
   

]  
 √  

   
[

 
                  

                                
] (5.35) 

  

  
√(    )

 (   )
 (5.36) 

  
 

 (   )
 (5.37) 

  

em que G representa o módulo de distorção, ρ a massa volúmica e υ o coeficiente de Poisson. 

As constantes de amortecimento de Rayleigh (a0 e a1) foram determinadas procedendo primeiro a uma 

análise modal e utilizando o Quadro 5.5 para calcular o coeficiente de amortecimento, adotando-se 2% 

e considerando um intervalo de frequências entre 4 e 70 Hz, para uma rigidez de fundação de 60 MPa 

(Costa, 2011). Apresenta-se no Quadro 5.8 o valor das constantes de Rayleigh adotadas. 

Quadro 5.8 Constantes de Amortecimento de Rayleigh 

Coef. de Amortecimento 
Frequências (Hz) ω(rad/s

-1
) 

      
Mínima Máxima Mínima Máxima 

2% 4 70 25,133 439,823 9,51E-1 8,60E-5 

 

Na Figura 5.22, apresenta-se o aspeto final de um modelo de análise e na Figura 5.23 um esquema de 

pontos da box-culvert, em que serão analisados os efeitos dinâmicos induzidos pelas cargas rolantes. 

 

Figura 5.22 Aspeto global do modelo de análise 

 
Figura 5.23 Esquema de ponto/seções de análise da box-culvert 
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5.5 FERRAMENTA EM MATLAB 

5.5.1 ESTRUTURAÇÃO DA FERRAMENTA 

A resolução de problemas como a avaliação do comportamento dinâmico de passagens inferiores em 

vias-férreas de alta velocidade, é bastante moroso, pois a análise contempla a solicitação de vários 

comboios ou modelos de carga numa gama de várias velocidades. Ora o tempo de cálculo da análise 

de um comboio a uma única velocidade atinge valores na ordem das três horas. Visto que neste 

trabalho a análise considera n número de comboios ou modelos de carga a m número de velocidades, 

de modo a otimizar o processo desenvolveu-se uma ferramenta em MATLAB que permite reduzir em 

muito o tempo de cálculo global da análise. A ferramenta desenvolvida baseia-se no princípio de 

sobreposição de efeitos, que é válido para análises dinâmicas lineares. 

A análise do efeito da passagem de um comboio sobre uma dada estrutura, não é mais que analisar as 

solicitações dessa estrutura por um conjunto de cargas (Pi), espaçadas entre si uma distância (xi) 

(Figura 5.24).  

 
Figura 5.24 Exemplo de configuração de cargas de um comboio 

Para o desenvolvimento da ferramenta, partiu-se da análise dos efeitos dinâmicos da carga dinâmica 

P1, a primeira carga a solicitar a estrutura (Figura 5.25). 

 
Figura 5.25 Efeitos dinâmicos induzidos por uma carga P1 

Analisando separadamente os efeitos dinâmicos induzidos apenas pela carga dinâmica P2 (Figura 

5.26), e sabendo que esta está desfasada da outra (x1) e consequentemente, sabendo a velocidade do 

comboio (v) pela equação (5.38), os seus efeitos só se começarão a sentir t1 segundos após a passagem 

da carga P1. 

  

         (5.38) 
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Figura 5.26 Efeitos dinâmicos induzidos por uma carga P2 

Sendo assim, o efeito global na estrutura, sujeita às duas cargas dinâmicas P1 e P2, espaçadas entre si 

x1 no espaço e t1 no tempo, será a soma dos efeitos induzidos pelas duas cargas separadamente, para 

cada instante de tempo (Figura 5.27). 

 
Figura 5.27 Efeitos dinâmicos induzidos por duas cargas, P1 e P2 

Partindo deste princípio, decidiu-se correr o problema no programa ANSYS com uma carga única de 

100 kN numa gama de velocidades entre 200 km/hora e 420 km/hora com incrementos de 20 km/hora. 

Escolheu-se o valor de 100 kN para a carga única, pois na opinião do autor, ao resolver o problema 

com uma carga unitária de 1 kN, os efeitos iriam ser bastante reduzidos. Porém a escolha do valor da 

carga é indiferente pois na ferramenta desenvolvida é feito o devido escalonamento para qualquer 

carga que é aplicada consoante o tipo de comboio analisado.  

Após a resolução no ANSYS do problema com uma carga única, foram exportados sobre forma de 

vetor os efeitos dinâmicos mais importantes a que a estrutura é sujeita, como os deslocamentos, 

acelerações, esforço transverso e momento fletor. Após o devido tratamento destes vetores e 
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transformação dos mesmos em ficheiros de dados, a ferramenta desenvolvida irá buscar esses dados e 

tratá-los para a situação a analisar, tendo apenas como dados necessários a velocidade que pretende 

analisar e o tipo de comboio que se quer analisar. 

Visto que o valor das cargas difere de comboio para comboio, como referido previamente, a 

sobreposição de efeitos contempla já o adequado escalonamento. 

A ferramenta acaba por se tornar bastante útil, pois reduz em muito o tempo global de cálculo de 

análise. Por um lado, sem o uso da ferramenta, teremos que analisar n comboios a m velocidades com 

tempo de cálculo será na ordem das três horas para um comboio a uma velocidade em ANSYS. Com o 

uso da ferramenta, o tempo global de análise contemplará o tempo de cálculo da resposta da estrutura 

para a carga única em ANSYS a cada velocidade mais o tempo de análise a n comboios a m 

velocidades com tempo de cálculo na ordem dos dois minutos para um comboio a uma velocidade em 

MATLAB. 

  

                                         (5.39) 

  

                                                               (          )  (5.40) 

  

Outra vantagem da utilização da ferramenta é a maior refinação do problema, pois o tempo de cálculo 

da ferramenta é tão pequeno que se pode despender mais tempo a refinar o problema. Também exibe 

vantagens ao nível da discretização de tempo. Ou seja, segundo o modelo de cargas móveis, é 

necessário escolher um incremento de tempo, com que serão obtidos os resultados. Ao resolver apenas 

no ANSYS, opta-se por incrementos de tempo de 0,003 segundos ou 0,004 segundos, espaçamento de 

tempo em que os efeitos dinâmicos são calculados. Isto acaba por se traduzir em quanto menor o 

incremento de tempo maior o tempo de cálculo. Com a ferramenta desenvolvida não existe esse 

problema, pois podem-se usar incremento de 0,001 segundos e o tempo de cálculo é igualmente 

bastante reduzido. 

 

5.5.2 VALIDAÇÃO DA FERRAMENTA 

Após o desenvolvimento da ferramenta, é necessário proceder à sua validação e comparar com os 

resultados dela com os resultados do programa ANSYS. Para tal calculou-se no ANSYS um modelo 

HSLM-A9, a uma velocidade de 400 km/hora. Apresenta-se na Figura 5.28, o resultado do momento 

fletor, na seção A (Figura 5.23), para a resolução em ANSYS. 
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Figura 5.28 Resultados ANSYS para um modelo HSLM-A9, a uma velocidade de 400km/hora, na seção A 

De seguida, calcularam-se os efeitos dinâmicos para o mesmo modelo, HSLM-A9, à mesma 

velocidade de 400 km/hora na ferramenta em MATLAB. Primeiramente recorreu-se ao programa 

ANSYS para obter os efeitos dinâmicos de uma carga única na estrutura. Apresenta-se na Figura 5.29 

o resultado obtido no programa ANSYS, para uma carga única de 100 kN. 

 

Figura 5.29 Momento Fletor para uma carga única de 100kN, na seção A a uma velocidade de 400 km/hora 

Seguidamente exportaram-se os dados para a ferramenta em MATLAB, e resolveu-se o problema da 

estrutura para o mesmo comboio a uma velocidade de 400 km/hora. Apresenta-se na Figura 5.30 o 

resultado obtido pela ferramenta para o esforço momento fletor, no ponto A. 
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Figura 5.30 Resultado da ferramenta em MATLAB desenvolvida para um modelo HSLM-A9, a uma velocidade de 

400 km/hora, na seção A. 

Apresenta-se na Figura 5.31 a comparação dos resultados dos dois processos anteriormente expostos, 

ou seja a comparação do esforço de momento fletor, no ponto A, para um modelo HSLM-A9, a uma 

velocidade de 400 km/hora. 

 

Figura 5.31 Comparação de resultados entre ANSYS e a ferramenta em MATLAB desenvolvida para um modelo 

HSLM-A9, com uma velocidade de 400 km/hora 
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Analisando os resultados, percebe-se que a ferramenta em MATLAB desenvolvida tem um bom 

comportamento, obtendo os valores do programa ANSYS. Apresenta porém algumas pequenas 

disparidades, que se deverão a erros de sensibilidade e precisão numérica. Contudo, os recursos 

informáticos e o tempo empregado são bastante inferiores com a utilização da ferramenta em 

MATLAB. 

Apresenta-se no Quadro 5.9, os valores máximos positivos e máximos negativos para o momento 

fletor, na seção A, para um HSLM-A9 a uma velocidade de 400 km/hora, onde se observa que o erro 

referido é inferior a 2%.  

Quadro 5.9 Comparação de resultados entre ANSYS e a ferramenta em MATLAB desenvolvida para um comboio 

HSLM-A9, com uma velocidade de 400 km/hora 

  MATLAB ANSYS Erro (%) 

Máximo Positivo [kN.m] 491,70 500,32 1,72% 

Máximo Negativo [kN.m] -718,57 -732,62 1,92% 
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6 

6. ANÁLISE ESTRUTURAL 

 

 

6.1. ANÁLISE DINÂMICA 

Concluída a modelação das variantes do modelo (Quadro 6.1), foram analisados para os pontos e 

seções mais interessantes da passagem inferior box-culvert (Figura 6.1) o seu comportamento 

dinâmico, avaliando para tal os deslocamentos e acelerações que foram submetidos, e foram também 

analisados para os mesmos pontos as suas grandezas que levarão ao dimensionamento da box-culvert 

como momentos fletores e esforço transverso. 

Esta análise dinâmica utilizou a ferramenta em MATLAB desenvolvida e exposta na seção 5.5 deste 

trabalho, e abordou os efeitos dinâmicos induzidos por todos os modelos HSLM-A e HSLM-B 

dispostos na norma (EN1991-2, 2003), nas quatro variantes do modelo de análise e para velocidades 

entre 200 km/hora e 420 km/hora 

.  

Figura 6.1 Esquema de ponto/seções de análise da box-culvert 

Como anexo a este trabalho, apresentam-se tabelas que levaram a obtenção dos resultados do 

comportamento dinâmico da box-culvert.  

Quadro 6.1 Variantes do modelo analisadas 

Variantes do modelo Efundação (MPa) 

Variante 1 30 

Variante 2 60 

Variante 3 120 

Variante 4 240 
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6.1.1. DESLOCAMENTOS VERTICAIS DA BOX-CULVERT 

Começando por analisar os deslocamentos verticais a que a box-culvert foi sujeita, determinou-se os 

seus valores máximos positivos e máximos negativos para cada modelo HSLM-A e HSLM-B, de 

modo a perceber quais os pontos mais interessantes para uma análise mais aprofundada. A título de 

exemplo desse processo, apresenta-se a Figura 6.2, que expõe os deslocamentos verticais máximos 

positivos e máximos negativos para todos os oito pontos de análise da box-culvert, quando sujeitos a 

um modelo HSLM-A1, para uma gama de velocidades compreendida entre 200 km/hora e 420 

km/hora com incrementos de 20 km/hora, na variante 1 do modelo de análise com rigidez de fundação 

de 30MPa. 

 

Figura 6.2 Deslocamentos verticais máximos positivos e máximos negativos para cada um dos pontos a analisar, 

num modelo HSLM-A1, para uma rigidez de fundação de 30MPa 

Da análise da Figura 6.2, bem como para todos os outros modelos HSLM-A e HSLM-B, observa-se 

que os pontos com maior valor são os pontos A e restantes da face de entrada do modelo de carga na 

box-culvert (D e F). 

Perante isto, optou-se por analisar aprofundadamente os pontos A, B e C, de modo a poder obter para 

a travessa superior os valores máximos positivos e máximos negativos do seu comportamento 

dinâmico. 

Começou-se por analisar para cada um dos pontos A, B e C, o comportamento dinâmico para cada um 

dos modelos HSLM-A e HSLM-B, variando também a rigidez da fundação de modo a poder construir 

uma envolvente dos resultados. Apresenta-se a título de exemplo, na Figura 6.3, o resultado obtido 

deste processo no ponto A, para uma rigidez de fundação de 30MPa os resultados obtidos para os 

modelos HSLM-A. 
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Figura 6.3 Envolvente de deslocamentos verticais máximos positivos e máximos negativos no ponto A da box-

culvert dos modelos HSLM-A para uma rigidez de fundação de 30MPa 

Como referido, o processo foi efetuado nos três pontos (A, B e C) para os modelos HSLM-A e HSLM-

B e rigidez de fundação diferente. Utilizando apenas o limite exterior da envolvente, foi possível 

comparar simplificadamente o comportamento dinâmico da box neste três pontos da travessa superior. 

Expõe-se como exemplo na Figura 6.4 e Figura 6.5 os resultados das envolventes, no ponto A. 

 

Figura 6.4 Comparação das envolventes de deslocamentos verticais máximos positivos e máximos negativos no 

ponto A dos diversos modelos HSLM-A com rigidez de fundação variável 
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Figura 6.5 Comparação das envolventes de deslocamentos verticais máximos positivos e máximos negativos no 

ponto A dos diversos modelos HSLM-B com rigidez de fundação variável 

Daqui, analisa-se que os deslocamentos aumentam quando a velocidade aumenta e quando a rigidez de 

fundação diminui. De notar também, que para o mesmo grau de rigidez, os modelos HSLM-A são 

mais gravosos que os HSLM-B. O valor máximo positivo de deslocamentos verticais atinge os 1,62 

mm no ponto A, enquanto o valor máximo negativo atinge os -2,27 mm no mesmo ponto. Apresenta-

se na Figura 6.6 um esquema em que se mostra os valores dos deslocamentos verticais máximos 

positivos e máximos negativos para os três pontos em análise da travessa superior da box-culvert 

induzidos pelos modelos HSLM-A e HSLM-B nos diferentes modelos de análise rigidez de fundação. 

  

Figura 6.6 Representação de deslocamentos verticais máximos positivos e máximos negativos para a travessa 

superior da box-culvert 

De modo a perceber a evolução dos deslocamentos verticais em função do tempo, aquando a passagem 

de tráfego ferroviário, apresenta-se na Figura 6.7, no ponto A, para uma rigidez de fundação de 

30MPa, os efeitos induzidos por um modelo HSLM – A4 a uma velocidade de circulação de 420 

km/hora, que levou ao deslocamento máximo negativo de -2,27 mm. 
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Figura 6.7 Deslocamentos verticais no ponto A, a uma velocidade de 420km/hora para uma rigidez de fundação 

de 30MPa provocadas por um modelo HSLM – A4 

 

6.1.2. ACELERAÇÕES VERTICAIS DA BOX-CULVERT 

Passando à análise das acelerações verticais que a box-culvert comporta, determinou-se os seus 

valores máximos positivos e máximos negativos para cada modelo HSLM-A e HSLM-B, de modo a 

perceber quais os pontos mais interessantes para uma análise mais aprofundada. A título de exemplo 

desse processo, apresenta-se a Figura 6.8, que expõe as acelerações verticais máximas positivas e 

máximas negativas em todos os oito pontos de análise da box-culvert, quando sujeitos a um modelo 

HSLM-A1, para uma gama de velocidades compreendida entre 200 km/hora e 420 km/hora com 

incrementos de 20 km/hora, na variante 1 do modelo de análise com rigidez de fundação de 30MPa. 
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Figura 6.8 Acelerações verticais máximas positivas e máximas negativas para cada um dos pontos a analisar, 

num modelo HSLM-A1, para uma rigidez de fundação de 30MPa 

Da análise da Figura 6.8, bem como para todos os outros modelos HSLM-A e HSLM-B, observa-se 

que os pontos com maior valor são os pontos B, A e restantes pontos da face de entrada do modelo de 

cargas na box culvert (D e F), onde o B assume valores máximos. 

Perante isto, optou-se por analisar aprofundadamente os pontos A, B e C, de modo a poder obter para 

a travessa superior os valores máximos positivos e máximos negativos do seu comportamento 

dinâmico. 

Começou-se por analisar para cada um dos pontos A, B e C, o comportamento dinâmico para cada um 

dos modelos HSLM-A e HSLM-B, variando também a rigidez da fundação de modo a poder construir 

uma envolvente dos resultados. Apresenta-se a título de exemplo, na Figura 6.9, o resultado obtido 

deste processo no ponto A, para uma rigidez de fundação de 30MPa os resultados obtidos para os 

modelos HSLM-A. 

 
Figura 6.9 Envolvente de acelerações verticais máximas positivas e máximas negativas no ponto B da box-

culvert dos modelos HSLM-A para uma rigidez de fundação de 30MPa 
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Como referido, o processo foi efetuado nos três pontos (A, B e C) para os modelos HSLM-A e HSLM-

B e rigidez de fundação diferente. Utilizando apenas o limite exterior da envolvente, foi possível 

comparar simplificadamente o comportamento dinâmico da box neste três pontos da travessa superior. 

Expõe-se como exemplo na Figura 6.10 e Figura 6.11 os resultados das envolventes no ponto B e na 

Figura 6.12 e Figura 6.13 os resultados do ponto A. 

 

Figura 6.10 Comparação das envolventes de acelerações verticais máximas positivas e máximas negativas no 

ponto B dos diversos modelos HSLM-A com rigidez de fundação variável 

 

Figura 6.11 Comparação das envolventes de acelerações verticais máximas positivas e máximas negativas no 

ponto B dos diversos modelos HSLM-B com rigidez de fundação variável 
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Figura 6.12 Comparação das envolventes de acelerações verticais máximas positivas e máximas negativas no 

ponto A dos diversos modelos HSLM-A com rigidez de fundação variável 

 

Figura 6.13 Comparação das envolventes de acelerações verticais máximas positivas e máximas negativas no 

ponto A dos diversos modelos HSLM-B com rigidez de fundação variável 

Daqui, analisa-se que para os pontos A e restantes à exceção do ponto B, as acelerações aumentam 

para velocidades mais elevadas em ambos modelos HSLM e rigidez de fundação menor. Para estes 

mesmos pontos os modelos HSLM-A são mais gravosos que os modelos HSLM-B. 

Já para o ponto B, nos modelos HSLM-A as acelerações aumentam quando a velocidade aumenta, 

enquanto nos modelos HSLM-B as acelerações são mais elevadas numa gama intermédia de 

velocidades da análise. Neste ponto, a influência da rigidez é oposta dos restantes pontos, visto que as 

acelerações tendem a aumentar quando a rigidez de fundação aumenta. 

O valor máximo positivo de acelerações que se verifica são 4,31 m/s
2
 no ponto B, enquanto o valor 

máximo negativo de acelerações atinge os 3,90 m/s
2
 no mesmo ponto. 
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Estes valores máximos estão acima do limite estabelecido pela EN1991-2 (2003) de 3,5 m/s
2
 pelo que 

a estabilidade das camadas de balastro e subjacentes, geometria da via são colocadas em causa, e 

consequentemente a segurança e conforto do veículo e passageiros também são colocadas em causa.  

Contudo, este limite apenas é ultrapassado para uma velocidade de 420 km/hora e um módulo de 

elasticidade de 240 MPa, sendo que para a restante gama de velocidades e rigidez de fundação o 

modelo verifica este limite. Perante isto, a via não deve ser executada com uma fundação com módulo 

de elasticidade de 240 MPa ou superior, ou em caso de impossibilidade desta ação nunca se deve 

exceder os 400 km/hora nesta via, de modo a ser sempre garantida segurança. 

Apresenta-se na Figura 6.14 um esquema em que se mostra os valores das acelerações verticais 

máximas positivas e máximas negativas para os três pontos em análise da travessa superior da box-

culvert induzidos pelos modelos HSLM-A e HSLM-B nos diferentes modelos de análise rigidez de 

fundação. 

  

Figura 6.14 Representação de acelerações verticais máximas positivas e máximas negativas para a travessa 

superior da box-culvert 

De modo a perceber a evolução das acelerações verticais em função do tempo, aquando a passagem de 

tráfego ferroviário, apresenta-se na Figura 6.15, no ponto B, para uma rigidez de fundação de 240MPa, 

os efeitos induzidos por um modelo HSLM – A10 a uma velocidade de circulação de 420 km/hora, 

que levou à aceleração máxima negativa de 4,31 m/s
2
. 

 
Figura 6.15 Acelerações verticais no ponto B, a uma velocidade de 280km/hora para uma rigidez de fundação de 

240MPa provocadas por um modelo HSLM-A10 

3,19 m/s^2

-3,90 m/s^2

1,92 m/s^2

3,27 m/s^2

4,31 m/s^2

-1,58 m/s^2
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6.1.3. MOMENTOS FLETORES DA BOX-CULVERT 

Analisando seguidamente os momentos fletores a que a box-culvert é sujeita, determinou-se os seus 

valores máximos positivos e máximos negativos para cada modelo HSLM-A e HSLM-B, de modo a 

perceber quais as seções mais interessantes para uma análise mais aprofundada. A título de exemplo 

desse processo, apresenta-se a Figura 6.16, que expõe os momentos fletores máximos positivos e 

máximos negativos para todos as oito seções de análise da box-culvert, quando sujeitas a um modelo 

HSLM-A9, para uma gama de velocidades compreendida entre 200 km/hora e 420 km/hora com 

incrementos de 20 km/hora, na variante 1 do modelo de análise com rigidez de fundação de 30MPa. 

 

Figura 6.16 Momentos fletores máximos positivos e máximos negativos para cada uma das seções a analisar, 

para o modelo HSLM-A9, para uma rigidez de fundação de 30MPa 

Da análise da Figura 6.16, bem como para todos os outros modelos HSLM-A e HSLM-B, observa-se 

que as seções com maior valor são as seções A, C, F e H. 

Perante isto, optou-se por analisar aprofundadamente as seções A, B, C, F, G e H, de modo a poder 

obter para a travessa superior e para a travessa inferior os valores máximos positivos e máximos 

negativos do seu comportamento dinâmico. 

Começou-se por analisar para cada uma das seções A, B, C, F, G e H, o comportamento dinâmico para 

cada um dos modelos HSLM-A e HSLM-B, variando também a rigidez da fundação de modo a poder 

construir uma envolvente dos resultados. Apresenta-se a título de exemplo, na Figura 6.17, o resultado 

obtido deste processo no ponto F, para uma rigidez de fundação de 30MPa os resultados obtidos para 

os modelos HSLM-A. 



Efeitos Dinâmicos Induzidos por Tráfego Ferroviário em Passagens Inferiores Pré-Fabricadas a Vias de Alta Velocidade 

 

79 

 

Figura 6.17 Envolvente de momentos fletores máximos positivos e máximos negativos na seção F da box-culvert 

dos modelos HSLM-A para uma rigidez de fundação de 30MPa 

Como referido, o processo foi efetuado nas seis seções (A, B, C, F, G, e H) para os modelos HSLM-A 

e HSLM-B e rigidez de fundação diferente. Utilizando apenas o limite exterior da envolvente, foi 

possível comparar simplificadamente o comportamento dinâmico da box nestas seis seções das 

travessas superior e da travessa inferior. Expõe-se como exemplo na Figura 6.18 e Figura 6.19 as 

envolventes na seção F, e na Figura 6.20 e Figura 6.21 as envolventes na seção H. 

 

Figura 6.18 Comparação das envolventes de momentos fletores máximos positivos e máximos negativos na 

seção F dos diversos modelos HSLM-A com rigidez de fundação variável 
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Figura 6.19 Comparação das envolventes de momentos fletores máximos positivos e máximos negativos na 

seção F dos diversos modelos HSLM-B com rigidez de fundação variável 

 

Figura 6.20 Comparação das envolventes de momentos fletores máximos positivos e máximos negativos na 

seção H dos diversos modelos HSLM-A com rigidez de fundação variável 
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Figura 6.21 Comparação das envolventes de momentos fletores máximos positivos e máximos negativos na 

seção H dos diversos modelos HSLM-B com rigidez de fundação variável 

Analisa-se que os momentos fletores têm tendência para aumentar quando a velocidade aumenta e 

quando a rigidez de fundação diminui. De notar também, que para o mesmo grau de rigidez, os 

modelos HSLM-A são mais gravosos que os HSLM-B. O valor máximo positivo de momentos 

fletores atinge os 1810,41 kN.m na seção F, enquanto o valor máximo negativo atinge os -1796,75 

kN.m na seção H. Apresenta-se na Figura 6.22 um esquema em que se mostra os valores dos 

momentos fletores máximos positivos e máximos negativos para as seis seções em análise das 

travessas superior e inferior da box-culvert induzidos pelos modelos HSLM-A e HSLM-B nos 

diferentes modelos de análise rigidez de fundação. 

 
Figura 6.22 Representação de momentos fletores máximos positivos e máximos negativos para a travessa 

superior e travessa inferior da box-culvert 

-1300,97 kN.m

547,73 kN.m

-1271,03 kN.m

893,01 kN.m

-225,31 kN.m

1646,87 kN.m

-1593,50 kN.m

328,12 kN.m

-1796,75 kN.m

1810,41 kN.m

-44,45 kN.m

1435,81 kN.m
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De modo a perceber a evolução dos momentos fletores em função do tempo, aquando a passagem de 

tráfego ferroviário, apresenta-se na Figura 6.23 na seção F, para uma rigidez de fundação de 30MPa, 

os efeitos induzidos por um modelo HSLM – A2 a uma velocidade de circulação de 420 km/hora, que 

levou à um momento fletor máximo positivo de 1810,41 kN.m. 

 

Figura 6.23 Momentos fletores no ponto F, a uma velocidade de 420km/hora para uma rigidez de fundação de 

30MPa provocadas por um modelo HSLM – A2 

 

6.1.4. ESFORÇO TRANSVERSO DA BOX-CULVERT 

Analisando por fim os esforços transversos a que a box-culvert é sujeita, determinou-se os seus valores 

máximos positivos e máximos negativos para cada modelo HSLM-A e HSLM-B, de modo a perceber 

quais as seções mais interessantes para uma análise mais aprofundada. A título de exemplo desse 

processo, apresenta-se a Figura 6.24, que expõe os esforços transversos máximos positivos e máximos 

negativos para todas as oito seções de análise da box-culvert, quando sujeitas a um modelo HSLM-A2, 

para uma gama de velocidades compreendida entre 200 km/hora e 420 km/hora com incrementos de 

20 km/hora, a variante 1 do modelo de análise com uma rigidez de fundação de 30MPa. 
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Figura 6.24 Esforços transversos máximos positivos e máximos negativos para cada uma das seções a analisar, 

num modelo HSLM-A2, para uma rigidez de fundação de 30MPa 

Da análise da Figura 6.24, bem como para todos os outros modelos HSLM-A e HSLM-B, observa-se 

que as seções que assumem maior valor são as seções B, C, F e H 

Perante isto, optou-se por analisar aprofundadamente as seções F e H, de modo a poder obter para a 

travessa inferior os valores máximos positivos e máximos negativos do seu comportamento dinâmico. 

Começou-se por analisar para cada uma das seções F e H, o comportamento dinâmico para cada um 

dos modelos HSLM-A e HSLM-B, variando também a rigidez da fundação de modo a poder construir 

uma envolvente dos resultados. Apresenta-se a título de exemplo, na Figura 6.25, o resultado obtido 

deste processo na seção F, para uma rigidez de fundação de 120MPa os resultados obtidos para os 

modelos HSLM-A. 
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Figura 6.25 Envolvente de esforços transversos máximos positivos e máximos negativos na seção F da box-

culvert dos modelos HSLM-A para uma rigidez de fundação de 120MPa 

Como referido, o processo foi efetuado nas três seções (F, e H) para os modelos HSLM-A e HSLM-B 

e rigidez de fundação diferente. Utilizando apenas o limite exterior da envolvente, foi possível 

comparar simplificadamente o comportamento dinâmico da box nestas três seções da travessa inferior. 

Expõe-se como exemplo na Figura 6.26 e na Figura 6.27 os resultados das envolventes na seção F. 

 

Figura 6.26 Comparação das envolventes de esforços transversos máximos positivos e máximos negativos na 

seção F dos diversos modelos HSLM-A com rigidez de fundação variável 
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Figura 6.27 Comparação das envolventes de esforços transversos máximos positivos e máximos negativos na 

seção F dos diversos modelos HSLM-B com rigidez de fundação variável 

Daqui, analisa-se que o esforço transverso aumenta quando a velocidade aumenta e quando a rigidez 

de fundação diminui. De notar também, que para o mesmo grau de rigidez, os modelos HSLM-A são 

mais gravosos que os HSLM-B. O valor máximo positivo de esforço transverso atinge os 84,77 kN no 

ponto F, enquanto o valor máximo negativo atinge os -93,77 kN no mesmo ponto. Apresenta-se na 

Figura 6.28 um esquema em que se mostra os valores de esforço transverso máximo positivo e 

máximo negativo para as três seções em análise da travessa inferior da box-culvert induzidos pelos 

modelos HSLM-A e HSLM-B nos diferentes modelos de análise rigidez de fundação. 

 

Figura 6.28 Representação de esforços transversos máximos positivos e máximos negativos para a travessa 

inferior da box-culvert 

De modo a perceber a evolução do esforço transverso em função do tempo, aquando a passagem de 

tráfego ferroviário, apresenta-se na Figura 6.29, na seção F, para uma rigidez de fundação de 30MPa, 

os efeitos induzidos por um modelo HSLM – A2 a uma velocidade de circulação de 420 km/hora, que 

levou a um esforço transverso máximo negativo de -93,77 kN. 
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Figura 6.29 Esforço transverso na seção F, a uma velocidade de 420km/hora para uma rigidez de fundação de 

30MPa provocadas por um modelo HSLM – A2 
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7 

7. CONCLUSÕES 

 

7.1 CONCLUSÕES GERAIS 

O principal objetivo deste trabalho visou avaliar os efeitos dinâmicos induzidos por tráfego ferroviário 

em passagens inferiores pré-fabricadas do tipo box-culvert em vias de alta velocidade. Estudou-se em 

particular como o grau de rigidez do solo de fundação da box-culvert afeta o comportamento dinâmico 

da estrutura admitindo quatro valores de módulo de deformabilidade de fundação (30MPa, 60MPa, 

120MPa e 240MPa). A modelação da via-férrea teve por base os modelos desenvolvidos por e Costa 

(2011) e Nóbrega (2010) criando quatro variantes de um modelo de elementos finitos a duas 

dimensões no programa de cálculo ANSYS, onde a box-culvert analisada tinha dimensões 8,20 metros 

de altura por 10,20 metros de largura, com soluções de transição estrutura-aterro segundo as 

disposições normativas da ADIF (2006). Os modelos foram sujeitos à passagem modelos de carga 

dinâmicos HSLM-A e HSLM-B dispostos na EN1991-2 (2003). 

A análise do problema no programa de cálculo ANSYS é bastante morosa, atingindo tempo de cálculo 

na ordem das três horas para um comboio a uma única velocidade. Visto que será necessário analisar 

vários comboios ou modelos de carga a várias velocidades, otimizou-se e acelerou-se o processo de 

cálculo desenvolvendo uma ferramenta em MATLAB. A ferramenta baseia-se no princípio de 

sobreposição de efeitos, que utiliza como base a resposta da estrutura quando sujeita a uma carga 

única de 100 kN no programa ANSYS. Exportando as grandezas de análise do comportamento 

dinâmico para o MATLAB, e sabendo o espaçamento entre as cargas e o valor destas do modelo de 

carga dinâmico pretendido da análise, é possível calcular as grandezas de análise para cada modelo de 

carga. A ferramenta desenvolvida acaba por reduzir em muito o tempo global de cálculo da análise, 

transformando as três horas de análise para cada comboio a uma única velocidade, para o tempo de 

cálculo da resposta da estrutura para uma carga única em ANSYS a cada velocidade de análise mais 

dois minutos de análise para cada comboio a uma única velocidade. 

Com a vantagem temporal que a ferramenta desenvolvida oferece, com o tempo que se ganha no uso 

da ferramenta desenvolvida, é possível refinar mais o modelo analisado. Na escolha de incrementos de 

tempo em que é feita a análise, a ferramenta também apresenta vantagens, visto que a escolha dos 

incrementos relaciona-se diretamente com o tempo de cálculo. Se uma análise com incrementos de 

tempo de 0,003 segundos ou de 0,001 segundos leva a tempos de cálculo na ordem das 3 horas ou 6 

horas respetivamente, com a utilização da ferramenta não existe esse problema, sendo possível a 

escolha de 0,001 segundos de forma a obter todos os valores para a milésima parte de segundo. 

Após a devida modelação do problema, foram analisados os quatro modelos desenvolvidos, com a 

variante da rigidez de fundação para uma gama de velocidades de 200 km/hora até 420 km/hora com 
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incrementos de 20 km/hora. Foram analisadas para os pontos e seções mais críticos da box-culvert a 

resposta do comportamento dinâmico da estrutura como deslocamentos verticais e acelerações 

verticais, e também as grandezas mais importantes para o dimensionamento da estrutura como os 

momentos fletores e esforços transverso, sendo que a maioria destas grandezas agravam-se para 

velocidades mais elevadas e rigidez de fundação menor, resultado dos efeitos de ressonância, 

provocados pela passagem contínua dos vários eixos dos comboios regularmente espaçados 

Os deslocamentos verticais apresentam valores mais elevados nos pontos de entrada dos modelos de 

carga na box-culvert (A, D e F), sendo que numa análise para a travessa superior (A - ponto de 

entrada, B - meio vão, e C - ponto de saída), o ponto A assume valores mais elevados devido ao 

primeiro impacto do eixo de carga do modelo ao na transição aterro-estrutura. O ponto a meio vão, 

também assume valores bastante elevados no sentido descendente, como seria expectável. Para uma 

mesma rigidez de fundação os modelos de carga HSLM-A provocam deslocamentos máximos mais 

elevados que os modelos de carga HSLM-B, sendo que o que provoca um maior deslocamento 

máximo é o modelo HSLM-A4 para uma rigidez de fundação de 30MPa. 

As acelerações assumem valores mais elevados no ponto a meio vão da travessa superior da box 

(ponto B) e nos pontos de entrada dos modelos de carga na box-culvert (pontos A, D e F), sendo que 

numa análise aos pontos da travessa superior (A, B e C) é o ponto a meio vão (B) que assume valor 

máximo. Para todos os pontos à exceção do ponto B, as acelerações aumentam para velocidades 

maiores e rigidez de fundação menor, onde os modelos HSLM-A são mais gravosos que os HSLM-B 

para uma rigidez de fundação igual. Para o ponto B, as acelerações são maiores em velocidades 

intermédias da gama de análise nos modelos HSLM-B e para velocidades mais elevadas nos modelos 

HSLM-A. Ainda neste ponto, as acelerações tendem a aumentar quando a rigidez de fundação também 

aumenta. A aceleração vertical máxima foi induzida por um modelo HSLM-A10 para uma rigidez de 

fundação de 240 MPa, no ponto a meio vão da travessa.  

Contudo, o valor máximo de aceleração atingido ultrapassa o limite estabelecido na EN1991-2 (2003), 

colocando em causa a estabilidade da via e a segurança e o conforto do veículo e dos passageiros. 

Visto que o limite apenas é excedido para uma única rigidez, e também para uma única velocidade 

elevada, de modo a ser garantida a segurança, a via ou nunca deve ser executada com esta rigidez de 

fundação e sujeita a comboios com velocidades elevadas. 

Já nos momentos fletores, os valores máximos dão-se no ponto de entrada e de saída das travessas 

superior e inferior (A, C, F e H). Numa análise aos pontos da travessa superior é o ponto A que 

assume valor máximo, enquanto na travessa inferior é o ponto F. Nos momentos fletores, tal como nos 

deslocamentos, os valores máximos verificam-se para velocidades superiores e rigidez de fundação 

menor, sendo que também aqui, para uma mesma rigidez de fundação os modelos HSLM-A são mais 

gravosos que os modelos HSLM-B. O momento fletor máximo verificou-se na travessa inferior, para o 

ponto de entrada (F) com um modelo HSLM-A2 para uma rigidez de fundação de 30 MPa. 

Por fim para os esforços transversos analisados, os seus valores máximos ocorrem na travessa superior 

nos pontos a meio vão e de saída (B e C) e na travessa inferior ocorrem nos pontos de entrada e de 

saída (F e H), onde numa análise à travessa inferior, o esforço transverso atinge valor máximo no 

ponto F. Também no esforço transverso, os seus valores máximos aumentam para velocidades 

superiores e rigidez de fundação menor, onde também os modelos HSLM-A são mais gravosos que os 

modelos HSLM-B. O valor máximo de esforço transverso verificou-se no ponto F, com um solo de 

fundação de rigidez de 30 MPa para um modelo de carga HSLM-A2. 

Perante os resultados obtidos, é possível estabelecer relações entre o comportamento dinâmico da box, 

velocidades praticadas e rigidez de fundação. O comportamento dinâmico da estrutura agrava-se, ou 
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seja as suas grandezas como deslocamentos verticais, acelerações verticais, momentos fletores e 

esforços transversos aumentam, para velocidades de circulação mais elevadas e módulos de 

elasticidade do solo de fundação menores. Os modelos de carga HSLM-A acabam por se tornar mais 

gravosos que os modelos de carga HSLM-B, porém estes últimos apresentam valores máximos para 

acelerações verticais em velocidades intermédias críticas. Dentro dos modelos de carga HSLM-A, os 

modelos HSLM-A9 e HSLM-A10, são os mais gravosos, visto serem os que apresentam maior carga 

por eixo (210 kN). 

 

7.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

O presente trabalho foi desenvolvido visando estudar os efeitos dinâmicos induzidos por tráfego 

ferroviário numa passagem inferior pré-fabricada do tipo box-culvert em vias de alta velocidade. 

Porém é uma análise que envolve bastantes estudos paramétricos, pois nenhuma via-férrea é igual. 

Sendo assim apresenta-se seguidamente alguns desenvolvimentos futuros. 

 Realizar análises de sensibilidade, mediante a alteração dos módulos de elasticidade das 

cunhas de material tratado e granular de modo a perceber a influência deste parâmetro no 

comportamento dinâmico da estrutura; 

 Comparação das respostas dinâmicas com o modelo de carga estático LM71 apresentado na 

EN1991-2 (2003). 
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ANEXO A1 
ANEXO A1 - DESLOCAMENTOS VERTICAIS (UY) 

MÁXIMOS NAS SEÇÕES (A, B, C) 

 

 

Ponto A 

  HSLM - A HSLM - B 

  E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa 

Vel. [km/h] Deslocamentos Verticais (UY) Máximos Positivos [m] 

200 1,67E-04 6,91E-05 6,52E-05 4,35E-05 4,34E-05 3,19E-05 2,34E-05 2,34E-05 

220 1,79E-04 1,31E-04 5,99E-05 3,95E-05 4,92E-05 3,55E-05 2,04E-05 1,94E-05 

240 1,29E-04 1,14E-04 8,35E-05 3,45E-05 6,12E-05 3,53E-05 2,38E-05 2,02E-05 

260 1,90E-04 2,05E-04 9,30E-05 5,18E-05 8,00E-05 4,00E-05 2,39E-05 1,68E-05 

280 3,36E-04 2,58E-04 1,27E-04 5,08E-05 1,01E-04 6,13E-05 2,82E-05 1,73E-05 

300 4,28E-04 1,89E-04 1,44E-04 5,82E-05 1,21E-04 4,65E-05 3,05E-05 1,55E-05 

320 4,80E-04 2,16E-04 2,21E-04 7,72E-05 1,43E-04 5,78E-05 7,05E-05 2,54E-05 

340 6,48E-04 4,25E-04 2,79E-04 1,20E-04 1,79E-04 8,11E-05 8,81E-05 3,66E-05 

360 9,38E-04 5,44E-04 2,48E-04 1,43E-04 2,82E-04 1,42E-04 6,07E-05 4,36E-05 

380 1,26E-03 5,49E-04 2,14E-04 1,99E-04 3,41E-04 2,04E-04 5,21E-05 7,13E-05 

400 1,48E-03 6,52E-04 3,57E-04 2,54E-04 4,98E-04 2,57E-04 1,04E-04 6,98E-05 

420 1,62E-03 7,73E-04 5,52E-04 3,22E-04 6,14E-04 2,86E-04 1,68E-04 8,16E-05 

Vel. [km/h] Deslocamentos Verticais (UY) Máximos Negativos [m] 

200 -6,53E-04 -3,63E-04 -2,21E-04 -1,45E-04 -7,85E-04 -4,17E-04 -2,28E-04 -1,31E-04 

220 -7,03E-04 -4,26E-04 -2,50E-04 -1,38E-04 -7,75E-04 -4,19E-04 -2,31E-04 -1,28E-04 

240 -6,77E-04 -3,78E-04 -2,45E-04 -1,42E-04 -7,94E-04 -4,33E-04 -2,40E-04 -1,31E-04 

260 -6,87E-04 -4,96E-04 -2,77E-04 -1,50E-04 -8,30E-04 -4,51E-04 -2,39E-04 -1,35E-04 

280 -7,18E-04 -5,11E-04 -2,71E-04 -1,45E-04 -8,49E-04 -4,85E-04 -2,40E-04 -1,34E-04 

300 -7,65E-04 -4,25E-04 -2,90E-04 -1,83E-04 -8,78E-04 -4,69E-04 -2,43E-04 -1,35E-04 

320 -1,03E-03 -4,38E-04 -3,84E-04 -2,03E-04 -9,53E-04 -4,29E-04 -2,71E-04 -1,47E-04 

340 -1,25E-03 -5,24E-04 -4,10E-04 -2,26E-04 -1,02E-03 -4,64E-04 -2,83E-04 -1,58E-04 

360 -1,52E-03 -6,18E-04 -3,95E-04 -2,94E-04 -1,09E-03 -5,19E-04 -2,87E-04 -1,63E-04 

380 -1,82E-03 -7,29E-04 -4,32E-04 -2,87E-04 -1,12E-03 -5,52E-04 -3,01E-04 -1,82E-04 

400 -2,07E-03 -8,38E-04 -5,32E-04 -3,07E-04 -1,12E-03 -6,32E-04 -3,31E-04 -1,91E-04 

420 -2,27E-03 -1,06E-03 -6,16E-04 -3,62E-04 -1,19E-03 -6,68E-04 -3,38E-04 -1,95E-04 
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Ponto B 

  HSLM - A HSLM - B 

  E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa 

Vel. [km/h] Deslocamentos Verticais (UY) Máximos Positivos [m] 

200 2,09E-05 2,42E-05 1,92E-05 2,24E-05 2,40E-05 2,64E-05 2,98E-05 2,57E-05 

220 2,86E-05 3,13E-05 2,11E-05 2,27E-05 2,80E-05 2,90E-05 2,57E-05 3,18E-05 

240 6,99E-05 3,46E-05 2,25E-05 2,43E-05 4,38E-05 2,69E-05 2,98E-05 3,41E-05 

260 4,52E-05 3,45E-05 2,38E-05 3,58E-05 4,11E-05 2,28E-05 2,45E-05 3,11E-05 

280 5,46E-05 4,83E-05 3,24E-05 3,70E-05 4,83E-05 2,28E-05 1,95E-05 3,99E-05 

300 6,54E-05 5,90E-05 4,47E-05 3,45E-05 5,40E-05 2,62E-05 1,74E-05 4,16E-05 

320 2,13E-04 9,16E-05 8,86E-05 4,66E-05 6,20E-05 4,85E-05 2,08E-05 4,63E-05 

340 2,93E-04 5,23E-05 1,09E-04 7,26E-05 1,37E-04 3,77E-05 2,12E-05 5,47E-05 

360 2,84E-04 9,20E-05 1,18E-04 1,28E-04 1,68E-04 4,54E-05 3,91E-05 5,56E-05 

380 3,51E-04 1,56E-04 1,11E-04 1,61E-04 1,75E-04 9,10E-05 2,69E-05 4,05E-05 

400 4,83E-04 2,95E-04 1,46E-04 1,57E-04 1,03E-04 7,72E-05 4,73E-05 4,17E-05 

420 5,98E-04 3,71E-04 2,31E-04 2,38E-04 1,09E-04 1,09E-04 6,35E-05 8,01E-05 

Vel. [km/h] Deslocamentos Verticais (UY) Máximos Negativos [m] 

200 -6,96E-04 -4,90E-04 -4,07E-04 -3,63E-04 -1,04E-03 -6,65E-04 -4,85E-04 -3,79E-04 

220 -6,97E-04 -5,01E-04 -4,06E-04 -3,63E-04 -1,02E-03 -6,73E-04 -4,91E-04 -3,86E-04 

240 -7,07E-04 -5,14E-04 -4,43E-04 -3,71E-04 -1,06E-03 -6,94E-04 -5,00E-04 -4,15E-04 

260 -7,09E-04 -5,45E-04 -4,31E-04 -3,71E-04 -1,06E-03 -6,74E-04 -4,89E-04 -3,96E-04 

280 -7,74E-04 -5,51E-04 -4,29E-04 -3,85E-04 -1,05E-03 -6,81E-04 -4,88E-04 -4,00E-04 

300 -9,34E-04 -5,41E-04 -4,47E-04 -3,65E-04 -1,06E-03 -6,77E-04 -4,82E-04 -3,95E-04 

320 -1,10E-03 -5,59E-04 -4,86E-04 -4,14E-04 -1,07E-03 -6,85E-04 -4,88E-04 -3,94E-04 

340 -1,08E-03 -5,27E-04 -4,60E-04 -4,63E-04 -1,12E-03 -6,76E-04 -4,88E-04 -3,92E-04 

360 -1,12E-03 -6,03E-04 -5,18E-04 -4,34E-04 -1,15E-03 -7,14E-04 -4,95E-04 -4,01E-04 

380 -1,17E-03 -7,37E-04 -5,17E-04 -4,86E-04 -1,15E-03 -7,47E-04 -5,20E-04 -3,96E-04 

400 -1,22E-03 -8,12E-04 -4,79E-04 -5,11E-04 -1,19E-03 -7,97E-04 -5,28E-04 -4,09E-04 

420 -1,31E-03 -9,28E-04 -5,37E-04 -5,96E-04 -1,25E-03 -7,61E-04 -5,14E-04 -4,25E-04 
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Ponto C 

  HSLM - A HSLM - B 

  E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa 

Vel. [km/h] Deslocamentos Verticais (UY) Máximos Positivos [m] 

200 2,70E-05 4,25E-05 2,86E-05 2,25E-05 1,83E-05 1,07E-05 1,13E-05 1,58E-05 

220 8,87E-05 5,04E-05 4,48E-05 2,38E-05 2,40E-05 1,16E-05 1,25E-05 1,38E-05 

240 6,06E-05 6,45E-05 3,65E-05 2,33E-05 4,21E-05 1,88E-05 1,24E-05 1,43E-05 

260 4,83E-05 7,58E-05 4,84E-05 2,88E-05 2,64E-05 1,34E-05 1,40E-05 1,00E-05 

280 1,30E-04 9,83E-05 5,59E-05 2,92E-05 4,88E-05 3,36E-05 1,50E-05 1,09E-05 

300 1,46E-04 1,13E-04 7,71E-05 2,79E-05 5,48E-05 3,16E-05 1,74E-05 1,21E-05 

320 1,82E-04 1,32E-04 1,02E-04 3,10E-05 7,72E-05 3,37E-05 1,94E-05 1,45E-05 

340 2,94E-04 1,66E-04 1,25E-04 4,99E-05 1,01E-04 3,01E-05 3,63E-05 1,81E-05 

360 3,81E-04 2,00E-04 1,71E-04 7,67E-05 1,34E-04 7,07E-05 3,35E-05 2,24E-05 

380 3,79E-04 2,52E-04 1,39E-04 8,47E-05 1,41E-04 1,00E-04 3,43E-05 2,66E-05 

400 3,82E-04 2,82E-04 2,00E-04 1,13E-04 8,69E-05 6,71E-05 4,70E-05 2,93E-05 

420 5,92E-04 3,18E-04 2,38E-04 1,30E-04 1,60E-04 9,65E-05 4,81E-05 3,82E-05 

Vel. [km/h] Deslocamentos Verticais (UY) Máximos Negativos [m] 

200 -5,91E-04 -3,50E-04 -2,08E-04 -1,20E-04 -7,62E-04 -4,04E-04 -2,21E-04 -1,25E-04 

220 -5,69E-04 -3,97E-04 -2,11E-04 -1,22E-04 -7,70E-04 -4,02E-04 -2,22E-04 -1,23E-04 

240 -6,08E-04 -3,92E-04 -2,33E-04 -1,26E-04 -7,81E-04 -4,15E-04 -2,27E-04 -1,25E-04 

260 -6,27E-04 -3,62E-04 -2,28E-04 -1,34E-04 -7,73E-04 -4,07E-04 -2,28E-04 -1,27E-04 

280 -6,54E-04 -3,94E-04 -2,26E-04 -1,37E-04 -7,92E-04 -4,22E-04 -2,28E-04 -1,29E-04 

300 -7,14E-04 -4,34E-04 -2,40E-04 -1,32E-04 -8,14E-04 -4,28E-04 -2,27E-04 -1,30E-04 

320 -7,96E-04 -4,33E-04 -2,62E-04 -1,39E-04 -8,24E-04 -4,18E-04 -2,38E-04 -1,31E-04 

340 -7,80E-04 -3,96E-04 -2,79E-04 -1,54E-04 -8,22E-04 -4,33E-04 -2,45E-04 -1,36E-04 

360 -8,58E-04 -5,11E-04 -2,54E-04 -1,84E-04 -8,33E-04 -4,54E-04 -2,44E-04 -1,38E-04 

380 -9,42E-04 -5,73E-04 -2,49E-04 -1,83E-04 -8,78E-04 -4,67E-04 -2,53E-04 -1,43E-04 

400 -1,05E-03 -6,25E-04 -3,02E-04 -1,59E-04 -9,41E-04 -4,98E-04 -2,69E-04 -1,49E-04 

420 -1,33E-03 -6,65E-04 -3,96E-04 -1,77E-04 -9,54E-04 -5,36E-04 -2,85E-04 -1,57E-04 
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ANEXO A2 
ANEXO A2 - ACELERAÇÕES VERTICAIS (AY) 
MÁXIMOS NAS SEÇÕES (A, B, C) 

 

 

Ponto A 

  HSLM - A HSLM - B 

  E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa 

Vel. 
[km/h] 

Acelerações Verticais (AY) Máximos Positivos [m/s^2] 

200 0,30 0,33 1,32 0,26 0,17 0,21 0,22 0,19 

220 0,35 0,35 0,39 0,34 0,19 0,20 0,22 0,22 

240 0,37 0,39 0,36 0,29 0,21 0,16 0,30 0,20 

260 0,43 0,52 0,51 0,34 0,24 0,29 0,37 0,21 

280 0,57 0,60 0,63 0,36 0,31 0,33 0,35 0,19 

300 0,78 0,63 0,84 0,50 0,38 0,44 0,34 0,23 

320 1,02 0,62 1,15 0,61 0,44 0,36 0,42 0,26 

340 1,10 0,96 1,30 1,00 0,58 0,49 0,60 0,41 

360 1,64 1,39 1,18 1,37 0,80 0,56 0,68 0,52 

380 2,11 1,73 1,24 1,50 1,15 0,59 0,70 0,54 

400 2,63 2,19 1,96 1,89 1,20 0,88 0,98 0,80 

420 3,19 2,39 2,92 2,35 1,59 1,17 2,08 0,98 

Vel. 
[km/h] 

Acelerações Verticais (AY) Máximos Negativos [m/s^2] 

200 -0,27 -0,25 -0,26 -0,24 -0,14 -0,21 -0,15 -0,22 

220 -0,36 -0,29 -0,29 -0,32 -0,17 -0,18 -0,18 -0,18 

240 -0,41 -0,39 -0,40 -0,28 -0,21 -0,20 -0,22 -0,19 

260 -0,41 -0,58 -0,47 -0,41 -0,21 -0,27 -0,27 -0,20 

280 -0,67 -0,67 -0,48 -0,42 -0,23 -0,33 -0,24 -0,27 

300 -0,81 -0,64 -0,72 -0,47 -0,31 -0,33 -0,29 -0,33 

320 -1,02 -0,76 -1,05 -0,57 -0,40 -0,35 -0,46 -0,36 

340 -1,32 -1,30 -1,15 -0,92 -0,53 -0,47 -0,50 -0,41 

360 -1,81 -1,63 -1,20 -1,31 -0,70 -0,62 -0,61 -0,45 

380 -2,32 -1,83 -1,22 -1,63 -0,79 -0,64 -0,63 -0,59 

400 -2,80 -2,23 -1,90 -2,01 -1,02 -0,88 -0,66 -0,80 

420 -3,27 -3,00 -2,72 -2,31 -1,35 -1,45 -1,57 -1,00 
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Ponto B 

  HSLM - A HSLM - B 

  E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa 

Vel. 
[km/h] 

Acelerações Verticais (AY) Máximos Positivos [m/s^2] 

200 0,39 0,37 1,60 0,56 0,29 0,31 0,42 0,33 

220 0,50 0,49 0,65 0,69 0,43 0,53 0,58 0,74 

240 0,43 0,52 0,64 0,81 0,90 0,73 0,91 1,29 

260 0,51 0,77 0,80 1,26 0,54 0,67 0,87 0,85 

280 0,61 0,94 1,20 1,51 0,91 0,88 0,99 2,52 

300 0,83 1,11 1,32 1,77 0,69 1,19 1,44 2,68 

320 1,00 2,18 1,50 2,31 0,87 1,96 1,87 3,00 

340 1,62 1,23 1,41 1,49 2,53 1,47 1,28 1,47 

360 1,55 1,56 1,48 2,97 1,22 0,89 1,31 1,43 

380 1,50 2,44 1,90 2,63 0,94 1,16 1,61 1,32 

400 2,16 2,88 2,01 2,69 1,16 1,54 1,09 1,27 

420 2,31 3,05 2,44 4,31 1,23 1,05 1,79 1,85 

Vel. 
[km/h] 

Acelerações Verticais (AY) Máximos Negativos [m/s^2] 

200 -0,43 -0,40 -0,53 -0,54 -0,28 -0,31 -0,48 -0,30 

220 -0,51 -0,48 -0,59 -0,55 -0,45 -0,53 -0,56 -0,82 

240 -0,53 -0,59 -0,70 -0,73 -0,88 -0,68 -0,90 -1,28 

260 -0,52 -0,67 -0,83 -1,08 -0,56 -0,61 -0,78 -0,88 

280 -0,75 -0,79 -1,06 -1,23 -0,81 -0,90 -0,92 -2,49 

300 -0,89 -1,09 -1,19 -1,41 -0,71 -1,23 -1,44 -2,66 

320 -0,93 -1,73 -1,23 -1,92 -0,84 -1,95 -1,80 -2,98 

340 -1,83 -1,06 -1,31 -1,53 -2,58 -1,39 -1,27 -1,47 

360 -2,27 -1,39 -1,49 -2,79 -1,16 -0,80 -1,30 -1,35 

380 -1,52 -2,00 -2,19 -2,02 -0,84 -1,10 -1,55 -1,48 

400 -2,51 -2,62 -1,68 -2,41 -1,29 -1,38 -1,11 -1,22 

420 -2,32 -3,05 -2,60 -3,90 -1,20 -1,35 -1,68 -1,94 
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Ponto C 

  HSLM - A HSLM - B 

  E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa 

Vel. 
[km/h] 

Acelerações Verticais (AY) Máximos Positivos [m/s^2] 

200 0,14 0,16 0,93 0,15 0,07 0,09 0,09 0,14 

220 0,27 0,20 0,17 0,21 0,10 0,10 0,10 0,17 

240 0,34 0,24 0,23 0,23 0,13 0,12 0,11 0,19 

260 0,37 0,28 0,23 0,20 0,13 0,14 0,11 0,14 

280 0,46 0,49 0,28 0,23 0,16 0,20 0,19 0,15 

300 0,67 0,42 0,37 0,31 0,26 0,18 0,22 0,16 

320 0,67 0,41 0,56 0,31 0,34 0,20 0,20 0,15 

340 0,67 0,63 0,78 0,47 0,30 0,31 0,31 0,25 

360 0,84 0,93 0,67 0,64 0,35 0,43 0,34 0,31 

380 1,05 1,10 0,77 0,78 0,46 0,42 0,38 0,37 

400 1,45 1,13 1,11 0,94 0,68 0,53 0,48 0,45 

420 1,92 1,48 1,57 1,02 0,84 0,71 0,80 0,66 

Vel. 
[km/h] 

Acelerações Verticais (AY) Máximos Negativos [m/s^2] 

200 -0,16 -0,16 -0,17 -0,18 -0,08 -0,11 -0,10 -0,17 

220 -0,22 -0,21 -0,20 -0,19 -0,11 -0,11 -0,10 -0,15 

240 -0,30 -0,23 -0,18 -0,20 -0,15 -0,14 -0,12 -0,18 

260 -0,24 -0,30 -0,30 -0,22 -0,12 -0,17 -0,12 -0,14 

280 -0,32 -0,47 -0,33 -0,26 -0,17 -0,22 -0,15 -0,14 

300 -0,49 -0,50 -0,43 -0,34 -0,23 -0,23 -0,19 -0,15 

320 -0,59 -0,43 -0,56 -0,27 -0,25 -0,18 -0,21 -0,17 

340 -0,71 -0,60 -0,66 -0,40 -0,31 -0,27 -0,29 -0,23 

360 -0,85 -0,83 -0,74 -0,62 -0,36 -0,35 -0,34 -0,27 

380 -0,86 -0,96 -0,72 -0,77 -0,48 -0,40 -0,45 -0,41 

400 -1,17 -1,06 -1,13 -0,86 -0,63 -0,58 -0,51 -0,50 

420 -1,58 -1,28 -1,42 -1,10 -0,72 -0,60 -0,61 -0,64 
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ANEXO A3 
ANEXO A3 - MOMENTO FLETOR (MZ) MÁXIMO NAS 

SEÇÕES (A, B, C, F, G, H) 
 

 

Seção A 

  HSLM - A HSLM - B 

  E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa 

Vel. [km/h] Esforço Momento Fletor (MZ) Máximos Positivos [kN.m] 

200 191,80 132,70 82,57 59,64 96,42 67,49 56,35 38,93 

220 133,67 114,45 84,79 74,28 75,58 53,96 53,12 63,64 

240 183,33 155,88 108,76 70,99 116,25 81,44 77,76 66,23 

260 244,75 122,25 83,50 87,67 125,42 59,44 55,80 47,30 

280 212,29 153,95 140,60 68,23 85,80 51,86 92,06 68,73 

300 291,28 192,53 100,92 96,36 109,06 88,95 84,76 94,59 

320 404,32 203,21 154,14 56,61 134,85 84,82 55,53 70,31 

340 475,42 228,01 178,23 87,41 201,25 72,33 73,49 98,56 

360 529,14 211,69 193,28 176,67 252,93 97,01 97,07 74,34 

380 607,83 411,88 182,00 176,26 255,24 155,18 61,52 80,74 

400 796,64 491,70 264,65 229,21 290,67 164,62 73,70 74,14 

420 893,01 578,52 370,97 301,23 358,99 232,61 111,23 100,15 

Vel. [km/h] Esforço Momento Fletor (MZ) Máximos Negativos [kN.m] 

200 -517,42 -513,83 -516,32 -514,38 -481,70 -453,02 -437,40 -429,89 

220 -544,03 -481,98 -497,11 -505,96 -466,08 -452,15 -451,67 -438,91 

240 -612,05 -538,54 -495,36 -510,94 -520,40 -466,93 -461,97 -486,42 

260 -593,61 -512,36 -514,67 -591,19 -531,44 -464,10 -443,85 -552,44 

280 -554,39 -524,80 -519,20 -626,04 -496,88 -473,47 -443,50 -597,65 

300 -573,60 -581,31 -507,99 -486,92 -506,18 -490,78 -443,56 -459,82 

320 -599,38 -528,64 -496,08 -676,17 -526,22 -472,03 -444,51 -686,46 

340 -613,55 -539,83 -492,35 -509,26 -578,59 -465,72 -452,41 -456,38 

360 -804,03 -607,04 -539,57 -484,01 -674,05 -539,34 -474,80 -471,50 

380 -934,97 -741,52 -494,68 -561,17 -704,27 -532,63 -478,75 -472,41 

400 -1232,38 -718,57 -600,83 -564,23 -667,87 -575,20 -513,10 -478,71 

420 -1300,97 -763,83 -755,73 -636,04 -745,11 -616,91 -524,21 -487,13 
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Seção B 

  HSLM - A HSLM - B 

  E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa 

Vel. [km/h] Esforço Momento Fletor (MZ) Máximos Positivos [kN.m] 

200 423,56 423,47 427,84 431,63 359,76 365,74 357,73 351,51 

220 432,06 427,64 437,15 445,74 357,28 373,23 374,88 381,01 

240 442,02 427,81 419,56 438,37 384,22 387,53 398,14 412,15 

260 433,11 450,78 434,23 508,82 358,32 370,88 380,55 453,51 

280 433,74 460,19 440,34 522,22 364,16 361,49 370,45 489,24 

300 442,23 448,83 448,30 459,38 367,21 364,66 361,96 387,18 

320 444,50 472,43 447,03 571,05 368,74 368,32 360,21 551,70 

340 472,73 453,40 460,66 482,48 374,23 361,00 369,67 369,77 

360 436,43 461,24 484,09 440,54 375,95 409,66 361,24 371,49 

380 425,64 457,12 480,41 483,27 372,49 384,10 376,47 381,10 

400 469,35 505,47 434,39 545,82 401,03 387,92 382,68 373,19 

420 496,70 467,91 536,34 547,73 397,91 404,83 369,98 408,53 

Vel. [km/h] Esforço Momento Fletor (MZ) Máximos Negativos [kN.m] 

200 -28,03 -27,80 -29,40 -26,23 -11,94 -17,07 -27,94 -19,40 

220 -32,41 -35,56 -34,73 -30,52 -22,82 -17,53 -30,52 -42,10 

240 -34,71 -40,68 -46,76 -34,74 -27,32 -19,72 -35,82 -55,06 

260 -34,63 -53,18 -49,31 -36,11 -29,49 -26,38 -41,67 -30,10 

280 -53,21 -50,43 -64,81 -35,15 -24,34 -27,41 -46,79 -51,76 

300 -52,07 -42,18 -69,00 -71,29 -26,94 -33,12 -47,46 -78,58 

320 -62,56 -64,39 -74,83 -35,77 -30,05 -57,77 -46,50 -48,20 

340 -67,40 -50,36 -68,54 -72,94 -93,16 -40,06 -47,45 -73,31 

360 -74,12 -52,84 -73,07 -147,87 -47,03 -31,77 -43,09 -72,19 

380 -89,59 -108,65 -70,77 -111,59 -25,94 -49,65 -42,36 -57,12 

400 -117,75 -151,99 -102,29 -111,13 -35,17 -72,62 -41,21 -37,81 

420 -152,87 -173,92 -142,13 -225,31 -59,04 -69,48 -54,66 -107,12 
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Seção C 

  HSLM - A HSLM - B 

  E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa 

Vel. [km/h] Esforço Momento Fletor (MZ) Máximos Positivos [kN.m] 

200 523,37 532,24 499,34 479,15 474,34 472,62 459,91 438,50 

220 552,28 497,66 510,02 489,04 505,37 473,61 459,10 445,05 

240 629,63 527,65 548,17 510,13 551,81 499,84 501,00 489,46 

260 641,41 509,09 472,23 581,46 548,10 484,14 478,44 562,98 

280 595,70 620,35 531,29 613,28 527,66 517,30 461,22 616,73 

300 689,16 602,69 508,25 495,01 585,48 519,76 455,18 470,87 

320 676,75 594,60 522,22 660,52 589,71 468,74 466,09 686,63 

340 569,85 556,94 595,25 667,74 617,04 500,17 498,73 476,16 

360 667,56 648,39 638,35 613,96 665,39 556,70 482,38 452,67 

380 990,07 791,69 608,92 543,34 761,28 588,64 488,60 479,86 

400 1357,70 704,50 584,04 659,57 842,99 594,16 538,17 485,23 

420 1646,87 704,61 746,92 757,59 856,75 641,79 572,20 506,59 

Vel. [km/h] Esforço Momento Fletor (MZ) Máximos Negativos [kN.m] 

200 -240,64 -163,79 -85,68 -59,97 -90,33 -63,18 -50,32 -27,34 

220 -274,36 -156,18 -109,97 -75,84 -114,70 -71,34 -46,04 -55,90 

240 -281,51 -177,05 -123,09 -79,99 -147,40 -74,27 -66,34 -80,99 

260 -285,91 -209,57 -133,26 -79,93 -101,32 -73,36 -78,46 -38,31 

280 -394,27 -261,48 -137,14 -71,02 -131,89 -92,73 -82,54 -73,48 

300 -521,35 -241,29 -172,00 -113,88 -198,74 -93,94 -81,89 -91,95 

320 -540,89 -219,57 -189,16 -78,40 -184,58 -82,69 -77,48 -69,23 

340 -530,50 -385,25 -285,07 -154,52 -206,34 -118,08 -88,13 -103,48 

360 -491,27 -185,13 -250,56 -233,97 -240,63 -86,29 -89,84 -99,19 

380 -612,28 -595,89 -216,58 -216,59 -284,06 -195,15 -82,38 -91,04 

400 -1026,51 -628,21 -319,74 -281,91 -326,27 -212,59 -113,83 -103,01 

420 -1271,03 -698,48 -539,76 -383,90 -482,36 -199,00 -153,91 -148,63 
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Seção F 

  HSLM - A HSLM - B 

  E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa 

Vel. [km/h] Esforço Momento Fletor (MZ) Máximos Positivos [kN.m] 

200 465,38 344,38 272,25 219,29 402,71 300,80 241,80 172,25 

220 487,66 388,31 296,94 200,99 418,00 317,36 246,31 188,11 

240 502,44 346,74 323,18 199,84 425,99 317,15 240,79 191,32 

260 504,53 431,63 347,29 228,86 377,41 354,79 262,54 219,62 

280 478,44 488,90 315,71 231,11 436,05 370,54 246,89 237,82 

300 553,30 468,00 378,37 284,88 461,29 326,33 259,35 192,62 

320 636,07 470,38 440,02 245,22 441,28 323,29 295,12 275,06 

340 681,24 564,74 455,71 310,67 455,67 369,18 312,27 191,12 

360 867,89 520,85 471,01 378,29 536,98 357,92 282,55 237,32 

380 1298,10 722,29 515,39 397,59 631,20 443,12 290,11 260,81 

400 1625,69 861,68 704,77 425,46 725,02 442,37 337,58 259,00 

420 1810,41 987,17 831,80 513,84 799,54 490,57 382,23 244,33 

Vel. [km/h] Esforço Momento Fletor (MZ) Máximos Negativos [kN.m] 

200 -283,13 -146,14 -116,71 -84,98 -79,59 -59,66 -31,85 -33,22 

220 -283,68 -188,95 -115,67 -86,96 -103,31 -51,36 -35,17 -34,11 

240 -304,53 -183,39 -129,34 -80,33 -88,86 -47,72 -40,99 -30,65 

260 -301,79 -235,53 -132,64 -68,94 -75,28 -87,89 -39,98 -15,45 

280 -433,99 -304,03 -182,10 -78,99 -142,93 -95,70 -38,26 -20,96 

300 -542,71 -223,02 -179,45 -99,96 -166,94 -52,53 -45,75 -34,79 

320 -554,24 -255,48 -305,64 -60,38 -131,96 -65,33 -93,59 -51,25 

340 -474,42 -506,96 -364,29 -184,85 -155,85 -110,97 -108,94 -41,15 

360 -733,24 -281,39 -264,83 -243,71 -307,22 -60,53 -70,27 -79,40 

380 -1041,87 -558,08 -283,33 -314,93 -444,10 -196,25 -62,27 -108,74 

400 -1377,33 -670,64 -435,13 -366,23 -547,69 -248,99 -156,69 -104,22 

420 -1593,50 -792,15 -641,19 -398,74 -589,28 -250,59 -209,39 -101,92 

 

- 
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Seção G 

  HSLM - A HSLM - B 

  E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa 

Vel. [km/h] Esforço Momento Fletor (MZ) Máximos Positivos [kN.m] 

200 13,07 26,15 14,33 11,59 11,93 29,75 20,45 11,84 

220 8,57 27,11 15,31 10,80 10,14 19,00 22,85 17,11 

240 16,87 27,59 18,99 12,88 14,92 20,27 21,43 17,94 

260 15,25 22,46 15,71 13,45 14,92 18,12 18,60 14,28 

280 19,39 14,96 15,85 12,27 17,68 12,23 21,30 16,63 

300 24,18 20,37 23,21 15,58 20,83 13,78 22,73 26,08 

320 75,63 32,35 39,26 12,25 24,99 17,92 21,32 16,74 

340 128,73 39,26 42,41 36,76 35,48 20,66 16,23 23,75 

360 184,54 21,93 69,61 56,31 35,77 16,68 21,31 26,09 

380 233,55 114,20 98,86 75,33 43,14 35,37 21,27 28,33 

400 274,81 208,94 112,93 86,87 32,36 39,65 27,87 35,69 

420 328,12 249,06 126,91 123,76 41,79 62,72 44,07 41,09 

Vel. [km/h] Esforço Momento Fletor (MZ) Máximos Negativos [kN.m] 

200 -147,51 -141,70 -102,94 -71,02 -256,76 -213,02 -161,04 -103,52 

220 -152,80 -135,45 -102,64 -67,23 -256,86 -212,23 -164,69 -115,45 

240 -163,13 -139,08 -113,84 -72,92 -266,72 -218,58 -159,74 -113,14 

260 -156,68 -158,72 -110,25 -84,94 -257,99 -219,88 -162,64 -131,58 

280 -174,99 -165,39 -115,23 -86,23 -256,44 -224,51 -162,84 -138,85 

300 -202,33 -154,83 -131,66 -99,91 -258,39 -214,94 -168,02 -107,99 

320 -234,28 -178,97 -143,36 -95,50 -266,62 -218,19 -167,44 -148,40 

340 -266,27 -208,78 -163,36 -110,85 -282,26 -219,26 -165,25 -109,35 

360 -319,10 -203,10 -170,03 -133,22 -293,97 -253,50 -179,03 -116,79 

380 -337,62 -249,18 -213,00 -128,68 -287,24 -252,31 -189,18 -118,38 

400 -357,24 -334,49 -221,90 -134,74 -290,09 -254,31 -193,39 -129,95 

420 -396,75 -444,45 -271,93 -182,43 -316,93 -284,68 -214,53 -145,51 
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Seção H 

  HSLM - A HSLM - B 

  E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa 

Vel. [km/h] Esforço Momento Fletor (MZ) Máximos Positivos [kN.m] 

200 214,15 157,79 90,36 71,65 99,95 52,09 57,63 27,30 

220 254,45 164,82 118,61 80,42 126,78 67,35 64,80 33,87 

240 233,53 165,59 107,62 79,32 89,27 67,70 68,12 34,76 

260 247,63 221,93 138,20 69,81 94,86 83,66 54,52 28,29 

280 349,22 220,50 155,81 68,22 139,63 60,23 41,38 30,48 

300 354,08 185,13 176,54 118,64 131,07 34,75 56,75 57,82 

320 537,11 237,22 260,49 62,15 125,20 88,12 63,18 29,47 

340 706,81 331,09 237,74 119,61 148,00 121,90 55,65 57,02 

360 743,40 264,22 238,91 157,35 234,44 88,45 56,95 74,42 

380 902,40 598,49 252,11 191,95 319,55 152,11 102,06 96,60 

400 1220,04 668,55 423,17 236,01 373,48 168,39 122,97 124,56 

420 1435,81 882,09 659,72 328,62 440,42 192,18 138,11 144,44 

Vel. [km/h] Esforço Momento Fletor (MZ) Máximos Negativos [kN.m] 

200 -483,58 -333,64 -258,68 -187,32 -367,09 -293,73 -239,84 -168,99 

220 -483,61 -406,03 -253,04 -182,05 -386,66 -305,13 -238,35 -181,78 

240 -463,83 -405,58 -301,10 -208,40 -374,95 -307,47 -231,40 -189,17 

260 -519,49 -388,82 -295,27 -218,94 -382,16 -319,50 -239,41 -211,74 

280 -615,57 -431,71 -315,01 -240,10 -427,72 -319,09 -234,25 -223,18 

300 -737,80 -430,79 -316,97 -236,87 -433,05 -301,86 -246,65 -187,55 

320 -755,55 -447,27 -392,54 -267,83 -422,54 -339,50 -255,80 -250,93 

340 -734,02 -578,20 -442,46 -264,97 -451,05 -373,59 -272,03 -192,40 

360 -793,13 -548,25 -414,76 -331,66 -596,79 -383,73 -279,30 -214,84 

380 -1068,47 -901,86 -436,56 -365,16 -725,06 -386,27 -315,28 -245,20 

400 -1526,69 -891,21 -577,67 -398,46 -811,44 -415,92 -351,72 -260,33 

420 -1796,75 -882,84 -730,93 -492,47 -798,34 -475,37 -373,84 -265,05 
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ANEXO A4 
ANEXO A4 - ESFORÇO TRANSVERSO (SXY) 
MÁXIMO NAS SEÇÕES (F, G, H) 

 

 

Seção F 

  HSLM - A HSLM - B 

  E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa 

Vel. [km/h] Esforço Transverso (SXY) Máximos Positivos [kN] 

200 11,77 9,83 8,30 6,75 8,74 9,52 7,67 6,31 

220 18,38 9,68 7,51 6,82 11,65 10,58 7,38 6,46 

240 21,73 11,53 8,68 5,70 11,55 8,58 7,69 5,75 

260 18,11 13,81 9,90 6,05 11,55 9,89 8,26 5,50 

280 22,91 17,81 9,76 6,89 9,44 9,90 7,80 5,94 

300 30,11 18,66 11,69 6,87 12,52 10,99 6,45 4,96 

320 35,65 19,59 14,08 7,97 16,37 10,75 7,66 5,91 

340 38,60 31,79 17,05 9,01 20,68 13,50 8,95 6,85 

360 44,65 42,74 22,32 11,17 24,89 17,16 9,96 7,01 

380 58,56 55,31 27,34 16,35 28,38 20,71 12,85 8,47 

400 68,82 61,11 37,59 21,70 29,91 24,20 16,44 10,80 

420 84,77 71,61 48,45 29,52 30,10 28,98 21,88 14,28 

Vel. [km/h] Esforço Transverso  (SXY) Máximos Negativos[kN] 

200 -22,77 -19,41 -12,38 -10,04 -20,95 -16,82 -11,94 -8,00 

220 -23,71 -19,60 -13,35 -9,51 -23,23 -16,94 -12,32 -8,12 

240 -25,56 -21,83 -15,41 -9,05 -23,76 -16,35 -12,31 -8,01 

260 -25,60 -21,84 -14,56 -9,76 -23,80 -18,51 -12,98 -8,24 

280 -27,05 -21,72 -16,29 -10,97 -21,96 -20,38 -11,90 -8,34 

300 -30,54 -23,56 -18,51 -12,06 -25,10 -20,38 -12,91 -9,00 

320 -30,00 -23,13 -17,26 -11,44 -29,94 -19,30 -15,64 -9,16 

340 -39,67 -24,24 -19,97 -13,77 -35,30 -22,74 -18,43 -9,63 

360 -48,71 -30,36 -23,37 -14,38 -41,65 -25,37 -16,83 -10,67 

380 -64,13 -40,96 -25,67 -17,86 -46,71 -28,19 -20,61 -12,21 

400 -80,29 -49,93 -33,31 -20,23 -49,96 -33,88 -25,39 -15,26 

420 -93,77 -61,72 -43,31 -28,82 -44,43 -38,86 -29,31 -18,76 
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Seção H 

  HSLM - A HSLM - B 

  E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa E=30Mpa E=60MPa E=120MPa E=240MPa 

Vel. [km/h] Esforço Transverso  (SXY) Máximos Positivos [kN] 

200 21,39 15,18 12,92 9,70 20,49 16,55 12,04 9,62 

220 22,89 16,46 11,90 9,45 20,36 17,21 11,98 9,13 

240 23,90 19,06 12,20 9,96 23,25 16,90 12,89 8,51 

260 22,06 18,38 14,29 9,21 22,18 18,24 12,37 9,15 

280 23,35 19,70 14,58 10,35 20,61 18,74 13,07 8,78 

300 28,20 21,84 15,25 10,50 22,47 19,01 14,14 9,04 

320 30,70 23,87 14,98 10,25 25,72 18,66 14,36 9,90 

340 35,29 24,89 17,82 12,40 25,88 21,15 17,14 10,63 

360 37,78 27,95 19,39 16,08 23,59 22,61 17,49 10,99 

380 48,89 35,93 23,65 18,45 26,59 25,31 17,09 13,39 

400 55,66 47,22 31,21 20,77 34,97 29,19 20,79 13,41 

420 62,94 60,16 41,02 28,58 44,91 31,32 23,68 15,80 

Vel. [km/h] Esforço Transverso  (SXY) Máximos Negativos[kN] 

200 -10,59 -10,20 -7,89 -5,43 -8,45 -7,39 -5,92 -4,32 

220 -10,43 -12,56 -7,07 -5,87 -8,50 -8,30 -6,22 -4,40 

240 -11,44 -8,71 -7,27 -5,58 -9,52 -7,00 -6,27 -4,48 

260 -12,55 -9,93 -7,84 -5,42 -9,32 -7,39 -5,69 -4,59 

280 -14,98 -10,72 -9,14 -5,60 -10,43 -8,33 -5,80 -4,50 

300 -15,84 -14,52 -8,02 -7,12 -10,72 -8,14 -5,77 -4,55 

320 -23,20 -15,35 -11,93 -7,55 -14,22 -7,82 -6,08 -4,34 

340 -30,73 -17,39 -16,59 -8,44 -14,78 -8,60 -7,49 -5,16 

360 -29,72 -22,97 -18,13 -10,50 -12,42 -10,57 -7,94 -6,31 

380 -27,22 -25,95 -24,26 -14,82 -16,43 -11,55 -9,32 -7,51 

400 -34,22 -36,67 -31,49 -20,31 -24,06 -13,70 -12,84 -8,24 

420 -45,21 -43,24 -41,33 -26,59 -29,13 -14,04 -16,32 -9,78 

 


