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RESUMO 

A presente dissertação centrou-se no desenvolvimento de metodologias avançadas para a avaliação 

dos efeitos da interação via-ponte e da segurança da via em linhas ferroviárias, uma vez que estes 

assumem um papel importante na sua exploração e manutenção.  

Neste trabalho é proposto um modelo numérico de análise da interação via-estrutura com histórico de 

carregamento. Para o efeito utilizam-se elementos de mola e de atrito de modo a que a resistência da 

interface seja função direta da posição e das cargas do comboio. Esta forma mais eficiente de 

modelação da via permite, num mesmo cálculo, introduzir os efeitos do comboio sobre o estado de 

tensão e deformação das estruturas devidos às ações da temperatura, bem como determinar a sua 

posição mais desfavorável sem alterar as características do modelo. 

O mecanismo da encurvadura da via é apresentado como um fenómeno que ocorre na presença de 

imperfeições do alinhamento lateral conjugadas com condições reduzidas da resistência lateral do 

balastro e elevados níveis de compressão no carril. São citados métodos para a resolução de problemas 

de pós-encurvadura e é proposta e validada uma metodologia numérica alternativa que permite a 

determinação das temperaturas de segurança e a de encurvadura, utilizando o método de 

Newton-Raphson com estabilizador, efetuando várias análises com variação do deslocamento para a 

força de pico da resistência lateral do balastro. 

As técnicas numéricas desenvolvidas são aplicadas ao estudo do viaduto poente da ligação ferroviária 

ao porto de Aveiro. Esta modelação apresenta algumas particularidades que se relacionam com a 

simulação da interface via-estrutura, mas também com alguns detalhes da obra, tais como: a existência 

de apoios móveis no encontro; os ligadores hidráulicos; a interação estacas-solo de fundação. A 

modelação da interação solo-fundação é efetuada com base em modelos de análise do comportamento 

de estacas em solos muito deformáveis.  

Efetua-se a validação e calibração do modelo numérico desenvolvido para a análise de interação via-

estrutura no viaduto poente, com base nos resultados de campanhas experimentais. 

A primeira campanha experimental desenvolvida é a de vibração ambiental. Este ensaio tem como 

principal objetivo a determinação das configurações dos vários modos transversais da estrutura para 

efetuar uma calibração geral do modelo numérico, com especial relevância na calibração dos 

parâmetros das molas que simulam os coeficientes de reação do solo. 
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No sentido de efetuar a medição das tensões no carril para as variações de temperatura é estudada uma 

forma de eliminar a componente de deformação aparente resultante da ação da temperatura sobre os 

extensómetros. Para isso realizam-se ensaios nos quais se submetem duas peças de carril, uma com 

extensómetros ativos e outra com extensómetro de compensação, a variações controladas de 

temperatura dentro de uma câmara climática na qual as peças dilatam livremente.  

Para avaliar os efeitos da interação via-estrutura realiza-se a medição dos deslocamentos na 

extremidade do tabuleiro; entre troços de tabuleiro e relativos entre o carril e o tabuleiro; das 

temperaturas (carril, tabuleiro e ambiente) e das variações de deformação no carril. 

No âmbito da validação e calibração do modelo numérico são efetuadas considerações sobre o 

gradiente térmico do tabuleiro, bem como das características da resistência longitudinal do balastro, de 

forma obter uma melhor concordância entre os resultados numéricos e experimentais.  

As campanhas experimentais permitem validar os modelos numéricos, mas também efetuar a sua 

calibração, tornando os modelos mais representativo do comportamento estrutural. Desta forma 

garante-se uma maior fiabilidade dos resultados numéricos obtidos para modelos com diferentes 

cenários de carregamento da estrutura e para a consideração de vários níveis de manutenção da via, 

passando-se a dispor de uma ferramenta que pode auxiliar na identificação de cenários críticos que 

ponham em risco a circulação ferroviária.  

Neste sentido, efetuam-se análises de segurança à encurvadura para diferentes níveis do estado de 

conservação da via e para cenários extremos de carregamento resultantes da ação da temperatura e da 

ação longitudinal do tráfego, incluindo os defeitos de alinhamento da via. Com estes modelos é ainda 

possível avaliar a pertinência da instalação de aparelhos de dilatação na obra em estudo. Finalmente 

realiza-se um enquadramento das análises de segurança à encurvadura e identificam-se estados de 

manutenção e imperfeição da via que podem comprometer a sua estabilidade sob a ação de tráfego 

ferroviário.  
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ABSTRACT 

The present thesis focuses on the development of advanced methodologies for assessing the 

track-bridge interaction and the track safety in railway lines, since they play an important role in their 

operation and maintenance. 

A numerical model for analyzing the track-structure interaction that depends on the loading history is 

proposed. For the interface resistance to be a direct function of the position and loads of the train, 

spring and friction elements are used. With this efficient methodology, it is possible to consider, in the 

same analysis, the initial deformations and stresses due to the temperature loads and the effects 

induced by the train, as well as to determine the critical position of the train without changing the 

properties of the model. 

The buckling of the track mechanism is a phenomenon that occurs when there are lateral 

misalignments together with reduced lateral resistance of the ballast and high levels of compression in 

the rail. Some methods available for solving the post-buckling problem are described and an 

alternative numerical methodology that is able to determine the temperatures for safety and buckling is 

proposed and validated. This methodology uses the Newton-Raphson with stabilizer, being the 

buckling temperatures determined by performing several analyses that consider the variation of the 

displacement to the peak force of the ballast lateral resistance. 

The developed numerical techniques are used in the analysis of the poente viaduct of the railway 

connection to the seaport of Aveiro. The numerical model of this viaduct has some specific 

characteristics related to the simulation of the track-structure interface and some details of the 

construction phase, such as the existence of sliding supports in the abutment, hydraulic connectors and 

the pile-foundation soil interaction. The soil-foundation interaction is based on models that take into 

account the behavior of piles in very deformable soils. 

The validation and calibration of the numerical model developed for the analysis of the poente viaduct 

considering the track-structure interaction is based on the results obtained in the experimental 

campaigns. 

The first experimental campaign includes an ambient vibration test. The main objective of the test is to 

estimate the modal configurations of the various transversal structural modes of vibration in order to 

perform a global calibration of the numerical model, with special relevance to the calibration of the 

parameters of the springs that simulate the coefficient of soil reaction.  
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In order to perform the stress measurement in the rail for temperature variations, a scheme to eliminate 

the apparent strain output due to thermal actions on the strain gauges is studied. To accomplish this, 

tests in two rail parts, one with active strain gauges and the other with a compensation strain gauge, 

under controlled temperature variations within a climatic chamber are conducted in which the small 

elements dilate freely. 

To evaluate the track-structure interaction effects the measurement of the displacements at the edge of 

the deck is performed; and also between deck sections and relative displacements between the rail and 

the deck; of the temperatures (rail, deck and environmental) and the strain variations on the rail.  

In the scope of the validation and calibration of the numerical model considerations about the thermal 

gradient of the deck, and longitudinal resistance characteristics of the ballast, in order to obtain a better 

correlation between numerical and experimental results, are made.  

The experimental campaigns enable to validate the numerical models, but also to perform their 

calibration, making models more representative of the structural behavior. This ensures a greater 

reliability of the numerical results for models with different loading scenarios and to consider various 

levels of track maintenance, turning this into a tool that can help to identify critical scenarios that 

endanger railway traffic. 

Thus, safety buckling analyzes for different track condition levels and to extreme loading scenarios 

resulting from the temperature action and the longitudinal action of the train, including the 

misalignment of the track, are performed. With these models is also possible to evaluate the pertinence 

of installing rail expansion devices on the viaduct under study. Finally, a safety buckling analyzes is 

carried out, and states of maintenance and imperfection of the track, that can compromise its stability 

under the rail traffic action, are identified. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 
AGRADECIMENTOS 

O trabalho que agora se apresenta é resultado de um percurso pautado por crescimento em termos de 

conhecimento científico e técnico na área estudada, mas também um enriquecimento intelectual e 

pessoal que resultou da interação com diferentes pessoas, que direta ou indiretamente influenciaram 

este percurso. De uma forma particular pretendo agora agradecer:  

- Ao Professor Rui Calçada que me desafiou para o desenvolvimento de um estudo motivante, 

complexo e com forte componente numérica e experimental. Esta oportunidade foi ainda conjugada 

com a inclusão num grupo de investigação excelente, que abrange diversas áreas da ferrovia e que é 

fruto do trabalho árduo do Professor Rui Calçada e do seu cometimento em expandir e aprofundar o 

conhecimento neste domínio. O seu exemplo de profissionalismo e dedicação, o apoio e empenho que 

entregou aos trabalhos, sempre com espírito crítico e rigor, foram acompanhados de um otimismo 

motivador que me ajudaram a ultrapassar alguns momentos mais críticos; 

- Ao Professor Raimundo Delgado pelo apoio e disponibilidade contínuos ao longo de todo o trabalho, 

pela forma confiante e eficiente com que me ajudou a ultrapassar todos os desafios. O meu muito 

obrigado ao meu tio e Professor de Estruturas, que será sempre uma referência de sabedoria, oratória e 

integridade;  

- Ao Engenheiro Câncio Martins por ter facultado os elementos das obras de arte do ramal ferroviário 

de acesso ao porto de Aveiro e pela disponibilidade em prestar esclarecimento sobre os mesmos;   

- Ao Professor António Viana da Fonseca e à Eng.ª Sara Rios, pelo apoio prestado no estudo da 

geotecnia do terreno envolvente do viaduto poente do ramal ferroviário de acesso ao porto de Aveiro; 

- Ao Professor Arêde pela forma como articulou os trabalhos experimentais desenvolvidos com a 

disponibilidade de equipamentos e pessoal do laboratório; 

- Ao Professor Vasco Freitas, por ter permitido a utilização do equipamento do LFC-Laboratório de 

Física das construções, para o desenvolvimento de ensaios.   

- À REFER pela colaboração prestada ao abrigo do projeto “"Protocolo de Colaboração entre a Rede 

Ferroviária Nacional - REFER, E.P.E. e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto para 

Execução de Projetos de Investigação e Desenvolvimento”. Ao Eng.º José Carlos Clemente, à Eng.ª 

Ana Isabel Silva, ao Eng.º Hugo Patrício, à Engª. Maria Viegas, ao Sr. Carlos Silvestre e ao Sr. Mário 

Berardo pelo acompanhamento próximo e interesse demonstrado pelo trabalho; 

- À Fundação para a Ciência e Tecnologia, pelo apoio financeiro concedido através da bolsa individual 

de doutoramento SFRH/BD/3 7391/2007, e também ao projeto PTDC/ECM/69697/2006, intitulado 

“Metodologias avançadas de avaliação do comportamento dinâmico de pontes ferroviárias em linhas 



x 

de alta velocidade”, que possibilitou a aquisição de grande parte do equipamento utilizado na 

realização dos trabalhos experimentais; 

- Ao Nuno Pinto pelo apoio dado nos ensaios experimentais, por todos os momentos passados em 

campo onde, apesar da grande responsabilidade, preocupação e cansaço, houve sempre um ambiente 

divertido, essencial para o sucesso dos trabalhos; 

- Ao Sr. Valdemar e ao André por toda a ajuda dada no decurso dos trabalhos experimentais; 

- Aos colegas e amigos que fazem ou já fizeram parte da sala H304, onde sempre imperou a boa 

disposição, bom ambiente de trabalho e companheirismo: Celeste Almeida, Catarina Costa, Joana 

Oliveira, Joel Carvalho, Boy Berawi, Nuno Martins, Gustavo Oliveira, Weihua Hu, Shunxian Hong e 

Luís Miranda; 

- A todos os colegas do grupo de investigação, pelas trocas de ideias e conhecimentos muito úteis para 

o decurso do trabalho, em particular: Diogo Ribeiro, Cristina Ribeiro, Sérgio Neves, Pedro 

Montenegro, Joel Malveiro, Nuno Ribeiro, João Francisco Rocha, João Rocha, Cecília Vale e Romeu 

Simões; 

- Aos amigos Mariana Santiago, Luís Macedo, Joana Freixo, Alexandra Feliz, Luís Sousa, Maria da 

Paz, Ana Lima, Bruno Oliveira e muitos outros; 

- À Prof.ª Maria Humberto pelos ensinamentos e apoio cuidadoso durante o período de escrita da 

dissertação; 

- Aos meus familiares e amigos que se preocupam comigo e que sempre me brindam com palavras de 

incentivo e alento e que, por felizmente serem muitos, não os posso referir a todos; 

- À minha avó que me acompanha sempre com tanto carinho e preocupação;  

- À minha cunhada Filipa e ao meu sobrinho Francisco pela alegria que proporcionam ao tornar a 

família mais completa;  

- Ao meu irmão João por todo o apoio e acompanhamento que nunca me deixam sentir sozinha; 

- Aos meus pais pela preocupação e carinho, pelos conselhos amigos e amor incondicional; 

- Ao Rui por ser um dos pilares essenciais em todas as etapas da minha vida, que me compreende e dá 

alento para seguir em frente.  



xi 

ÍNDICE DE TEXTO 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO  

1.1. ENQUADRAMENTO ......................................................................................................... 1.1 

1.2. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 1.3 

1.3. CONTEÚDOS ..................................................................................................................... 1.4 

 

CAPÍTULO 2 – ASPETOS RELATIVOS À INTERAÇÃO VIA-PONTE 

2.1. ENQUADRAMENTO ......................................................................................................... 2.1 

2.2. INTERAÇÃO VIA-ESTRUTURA ...................................................................................... 2.7 

2.2.1. Comportamento em plena via ....................................................................................... 2.8 

2.2.2. Comportamento sobre pontes ........................................................................................ 2.9 

2.2.3. Influência das características das pontes ..................................................................... 2.10 

2.2.3.1. Arranjo estático .................................................................................................... 2.10 

2.2.3.2. Elementos de apoio dos tabuleiros ....................................................................... 2.11 

2.2.3.3. Comportamento à flexão do tabuleiro .................................................................. 2.12 

2.2.4. Influência de características da via ............................................................................. 2.12 

2.2.5. Ações relevantes para a interação via-ponte ............................................................... 2.14 

2.2.5.1. Variação da temperatura ...................................................................................... 2.15 

2.2.5.2. Arranque e frenagem ............................................................................................ 2.16 

2.2.5.3. Sobrecarga ferroviária .......................................................................................... 2.16 

2.2.6. Parâmetros de controlo dos efeitos da interação via-ponte ......................................... 2.16 

2.2.6.1. Tensão de compressão ......................................................................................... 2.16 

2.2.6.2. Tensão de tração .................................................................................................. 2.17 

2.2.6.3. Deslocamentos relativos e absolutos.................................................................... 2.19 

2.2.6.4. Rotação da extremidade do tabuleiro ................................................................... 2.19 

2.2.6.5. Deslocamento vertical da extremidade do tabuleiro ............................................ 2.20 

2.2.6.6. Outras considerações ........................................................................................... 2.20 

2.3. SOLUÇÕES ESTRUTURAIS ........................................................................................... 2.21 



Índice de Texto 

xii 

2.3.1. Aparelhos de dilatação de via ...................................................................................... 2.24 

2.4. CRITÉRIOS DE MODELAÇÃO....................................................................................... 2.25 

2.5. ESTABILIDADE LATERAL DA VIA ............................................................................. 2.26 

2.5.1. Considerações iniciais ................................................................................................. 2.26 

2.5.2. Desvios do alinhamento lateral da via ......................................................................... 2.29 

2.5.3. Tensão longitudinal do carril ....................................................................................... 2.33 

2.5.3.1. Temperatura de referência .................................................................................... 2.33 

2.5.3.2. Gestão da temperatura de referência nas vias ferroviárias ................................... 2.35 

2.5.3.3. Determinação experimental da variação da temperatura de referência ................ 2.37 

2.5.4. Resistência lateral da via ............................................................................................. 2.40 

2.5.4.1. Determinação experimental da resistência lateral da via ..................................... 2.41 

2.5.4.2. Influência das operações de manutenção na resistência lateral do balastro ......... 2.48 

 

CAPÍTULO 3 – MODELAÇÃO NUMÉRICA DA INTERAÇÃO VIA-PONTE 

3.1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 3.1 

3.2. MODELAÇÃO DE UM CASO DE REFERÊNCIA DA FICHA UIC 774-3-R ................. 3.2 

3.3. MODELAÇÃO BASE ......................................................................................................... 3.3 

3.3.1. Descrição do modelo ..................................................................................................... 3.3 

3.3.1.1. Elemento BEAM3 .................................................................................................. 3.5 

3.3.1.2. Elemento COMBIN14 ........................................................................................... 3.5 

3.3.1.3. Elemento COMBIN40 ........................................................................................... 3.5 

3.3.2. Validação do comportamento do elemento COMBIN40 .............................................. 3.6 

3.3.3. Cenário de análise e resultados ..................................................................................... 3.9 

3.4. MODELAÇÃO VARIANTE COM RECURSO A ELEMENTOS DE ATRITO ............. 3.11 

3.4.1. Descrição do modelo ................................................................................................... 3.11 

3.4.1.1. CONTAC12 ......................................................................................................... 3.12 

3.4.2. Validação do comportamento do elemento CONTAC12 ............................................ 3.14 

3.4.3. Cenário de análise e resultados ................................................................................... 3.17 

3.4.4. Análise variante tendo em conta o histórico do carregamento .................................... 3.19 

3.4.4.1. Cenários de análise e resultados ........................................................................... 3.19 

3.4.5. Comparação de resultados ........................................................................................... 3.20 



Índice de Texto 

xiii 

3.5. CONCLUSÕES ................................................................................................................. 3.22 

CAPÍTULO 4 – INSTABILIDADE TÉRMICA DA VIA 

4.1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 4.1 

4.2. MECANISMO DE ENCURVADURA ............................................................................... 4.2 

4.2.1. Estudos anteriores ......................................................................................................... 4.3 

4.2.2. Modelação da via tendo em consideração a resistência lateral ..................................... 4.6 

4.2.3. Influência das variações de temperatura no fenómeno de encurvadura da via ............. 4.8 

4.2.4. Abordagem com vista à determinação da temperatura admissível ............................. 4.10 

4.3. METODOLOGIAS NUMÉRICAS ................................................................................... 4.13 

4.3.1. Metodologias para a abordagem de problemas de pós-encurvadura ........................... 4.14 

4.3.2. Método indireto: Nova abordagem ............................................................................. 4.15 

4.3.3. Exemplo simples com um grau de liberdade .............................................................. 4.17 

4.4. VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA – APLICAÇÃO A UM CASO 2D .. 4.19 

4.4.1. Descrição do modelo ................................................................................................... 4.19 

4.4.2. Soluções analíticas ...................................................................................................... 4.21 

4.4.2.1. Grissom e Kerr (2006) ......................................................................................... 4.21 

4.4.2.2. Vaish (1974) ........................................................................................................ 4.24 

4.4.2.3. Prud'homme e Janin (1969) ................................................................................. 4.24 

4.4.2.4. Resultados das soluções analíticas ....................................................................... 4.24 

4.4.3. Soluções numéricas ..................................................................................................... 4.26 

4.4.4. Discussão e comparação de resultados ....................................................................... 4.28 

4.5. VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA – APLICAÇÃO A UM CASO 3D .. 4.29 

4.5.1. Descrição do modelo ................................................................................................... 4.29 

4.5.2. Aplicação do método indireto ..................................................................................... 4.35 

4.5.3. Discussão e comparação de resultados ....................................................................... 4.36 

4.5.4. Resultados ao nível da tensão nos carris ..................................................................... 4.40 

4.6. ANÁLISE PARAMÉTRICA DO MODELO 3D .............................................................. 4.44 

4.6.1. Influência da rigidez à rotação das fixações ............................................................... 4.45 

4.6.2. Influência da amplitude da imperfeição ...................................................................... 4.46 

4.6.3. Influência do comprimento da imperfeição ................................................................ 4.47 

4.7. CONCLUSÕES ................................................................................................................. 4.49 



Índice de Texto 

xiv 

CAPÍTULO 5 – MODELO DE ANÁLISE DA INTERAÇÃO VIA-ESTRUTURA NO 
VIADUTO POENTE DE ACESSO À PONTE DAS PIRÂMIDES 

5.1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 5.1 

5.2. DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA ...................................................................................... 5.2 

5.2.1. Viaduto poente – descrição geral .................................................................................. 5.5 

5.2.2. Ponte das pirâmides – descrição geral ......................................................................... 5.11 

5.2.3. Viaduto nascente - descrição geral .............................................................................. 5.12 

5.2.4. Ponte da Gafanha e viaduto de acesso – Descrição geral ............................................ 5.13 

5.2.5. Geotecnia ..................................................................................................................... 5.14 

5.2.6. Aparelhos de dilatação da via ...................................................................................... 5.16 

5.2.6.1. Modelo para aferir a necessidade de instalação de AD’s ..................................... 5.16 

5.2.6.2. Localização dos AD’s .......................................................................................... 5.17 

5.2.6.3. Processo de instalação dos AD’s .......................................................................... 5.20 

5.3. MODELAÇÃO NUMÉRICA ............................................................................................ 5.21 

5.3.1. Descrição geral ............................................................................................................ 5.24 

5.3.1.1. Modelação do carril .............................................................................................. 5.26 

5.3.1.2. Modelação dos elementos de ligação ................................................................... 5.27 

5.3.1.3. Modelação das travessas ...................................................................................... 5.28 

5.3.1.4. Modelação da interface travessa-balastro ............................................................. 5.29 

5.3.1.5. Modelação do tabuleiro ........................................................................................ 5.32 

5.3.1.6. Modelação da ligação entre tabuleiros ................................................................. 5.34 

5.3.1.7. Modelação dos aparelhos de apoio ....................................................................... 5.36 

5.3.1.8. Modelação dos pilares-estaca ............................................................................... 5.37 

5.3.1.9. Modelação dos ligadores hidráulicos ................................................................... 5.37 

5.3.1.10. Modelação do encontro ...................................................................................... 5.37 

5.3.1.11. Modelação da interação estaca-solo de fundação ............................................... 5.39 

5.3.1.12. Distribuição dos coeficientes de reação do solo ................................................. 5.43 

5.4. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE ...................................................................................... 5.48 

5.4.1. Interação estaca-solo de fundação ............................................................................... 5.48 

5.4.1.1. Influência do comprimento adotado para as estacas ............................................ 5.49 

5.4.1.2. Influência da rigidez relativa à interação estaca-solo de fundação ...................... 5.52 



Índice de Texto 

xv 

5.4.2. Rigidez longitudinal do balastro ................................................................................. 5.56 

5.4.3. Apoio Móvel ............................................................................................................... 5.58 

5.5. CONCLUSÕES ................................................................................................................. 5.58 

 

CAPÍTULO 6 – ENSAIOS EXPERIMENTAIS E CALIBRAÇÃO DO MODELO NUMÉRICO 
DO VIADUTO POENTE DE ACESSO À PONTE DAS PIRÂMIDES 

6.1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 6.1 

6.2. ENSAIO DE VIBRAÇÃO AMBIENTAL .......................................................................... 6.2 

6.2.1. Descrição ....................................................................................................................... 6.2 

6.2.2. Identificação dos parâmetros modais ............................................................................ 6.4 

6.2.3. Calibração do modelo numérico ................................................................................... 6.5 

6.3. ENSAIOS PRELIMINARES EM LABORATÓRIO ........................................................ 6.11 

6.3.1. Extensómetros de resistência ...................................................................................... 6.11 

6.3.2. Sensores de temperatura resistivos RTD ..................................................................... 6.14 

6.3.3. Compensação da deformação aparente ....................................................................... 6.14 

6.3.4. Descrição do ensaio .................................................................................................... 6.17 

6.3.4.1. Resultados ............................................................................................................ 6.20 

6.4. ENSAIO DE AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE INTERAÇÃO VIA-ESTRUTURA ..... 6.25 

6.4.1. Medição de deslocamentos ......................................................................................... 6.28 

6.4.1.1. Movimentos de juntas do tabuleiro ...................................................................... 6.30 

6.4.1.2. Deslocamentos relativos entre o carril e o tabuleiro na direção longitudinal ...... 6.31 

6.4.1.3. Deslocamentos de juntas do carril ....................................................................... 6.32 

6.4.2. Medição da tensão nos carris ...................................................................................... 6.33 

6.4.3. Medição de temperatura .............................................................................................. 6.35 

6.4.3.1. Temperatura do carril ........................................................................................... 6.36 

6.4.3.2. Temperatura ambiente e do tabuleiro ................................................................... 6.36 

6.4.4. Sistema de aquisição ................................................................................................... 6.38 

6.4.5. Tratamento preliminar de resultados ........................................................................... 6.38 

6.4.6. Resultados ................................................................................................................... 6.41 

6.5. CALIBRAÇÃO DO MODELO NUMÉRICO ................................................................... 6.45 

6.6. CONCLUSÕES ................................................................................................................. 6.57 

 



Índice de Texto 

xvi 

CAPÍTULO 7 – ANÁLISE DE SEGURANÇA À ENCURVADURA DA VIA NO VIADUTO 
POENTE DE ACESSO À PONTE DAS PIRÂMIDES 

7.1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 7.1 

7.2. ANÁLISES PRELIMINARES ............................................................................................. 7.2 

7.2.1. Considerações gerais ..................................................................................................... 7.2 

7.2.2. Influência da posição da imperfeição ............................................................................ 7.5 

7.2.3. Influência da forma de introdução da temperatura ........................................................ 7.6 

7.2.3.1. Consideração da variação da temperatura só no carril ou no carril e no tabuleiro . 7.7 

7.2.3.2. Razão entre a temperatura do carril e a temperatura do tabuleiro .......................... 7.9 

7.2.4. Influência da estrutura na temperatura de referência .................................................. 7.11 

7.2.5. Influência do carregamento ferroviário ....................................................................... 7.13 

7.2.5.1. Posição do comboio em relação à imperfeição .................................................... 7.14 

7.2.5.2. Influência da ação da frenagem ............................................................................ 7.18 

7.2.6. Influência dos ligadores hidráulicos ............................................................................ 7.19 

7.2.7. Influência das características do balastro .................................................................... 7.20 

7.2.7.1. Influência da rigidez lateral do balastro ............................................................... 7.20 

7.2.7.2. Influência da resistência lateral do balastro ......................................................... 7.22 

7.2.8. Influência das características da imperfeição .............................................................. 7.24 

7.2.8.1. Amplitude da imperfeição .................................................................................... 7.24 

7.2.8.2. Comprimento da imperfeição ............................................................................... 7.25 

7.2.9. Consideração da curva em planta ................................................................................ 7.26 

7.2.9.1. Influência da curva em planta .............................................................................. 7.28 

7.2.9.2. Posição da imperfeição......................................................................................... 7.30 

7.2.9.3. Influência da frenagem ......................................................................................... 7.31 

7.2.10. Influência de instalação de aparelhos de dilatação do carril ..................................... 7.33 

7.2.10.1. Influência da curva ............................................................................................. 7.33 

7.2.10.2. Influência da existência de imperfeição ............................................................. 7.35 

7.3. ANÁLISE DE SEGURANÇA À ENCURVADURA ........................................................ 7.36 

7.3.1. Introdução .................................................................................................................... 7.36 

7.3.2. Resultados ................................................................................................................... 7.37 

7.3.3. Considerações finais .................................................................................................... 7.39 



Índice de Texto 

xvii 

7.4. CONCLUSÕES ................................................................................................................. 7.39 

 

CAPÍTULO 8 – CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

8.1. CONCLUSÕES ................................................................................................................... 8.1 

8.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS ................................................................................. 8.8 

 

ANEXO A – INTERAÇÃO ESTACA-SOLO DE FUNDAÇÃO 

A.1. PERFIL LONGITUDINAL GEOTÉCNICO INTERPRETATIVO REALIZADO NA 

ZONA DO VIADUTO POENTE DE ACESSO À PONTE DAS PIRÂMIDES .............. A.3 

A.2. COEFICIENTES DE REAÇÃO DO SOLO KH NOS LOCAIS ONDE FORAM 

EFETUADOS OS ENSAIOS SPT E CPTU  .................................................................... A.5 

 

 



 



Simbologia

 

xix 
 

SIMBOLOGIA 

Para clareza de exposição, no texto far-se-á a descrição de cada símbolo aquando da sua 

primeira utilização. Da lista que se segue, constituída por ordem alfabética, não constam 

símbolos de ordem secundária, em geral assim considerados quando o seu emprego não 

ultrapassou aplicações restritas. Na generalidade das situações procurou-se evitar a utilização 

do mesmo símbolo para designações de diferentes entidades. 

SIGLAS  

AD - Aparelho de Dilatação do carril 

BLS - Barra Longa Soldada 

GF - Gage Factor 

LVDT - Linear Variable Differential Transformer 

MAC  - Modal Assurance Criterion 

NSPT - Número de pancadas do ensaio SPT  

PT - Sensor de temperatura de Platina 

RTD - Resistance Temperature Detector 

SPT - Standard Penetration Test 

STPT - Single Tie Push Test 

TR - Temperatura de referência 
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ESCALARES  

Alfabeto latino  

A - Área da secção transversal; Parâmetro da clotóide 

a - Espaçamento entre travessas 

Ah - Área homogeneizada 

d - Diâmetro da estaca 

E - Módulo de elasticidade  

E0 - Módulo de elasticidade das travessas 

Eb - Compressibilidade do neoprene 

Eh - Módulo de elasticidade homogeneizado  

Ep - Módulo de deformabilidade da estaca  

Es - Módulo de deformabilidade do solo  

F0 - Resistência longitudinal da via não carregada 

Fb - Força de atrito na zona inferior da travessa  

Fe - Impulso na extremidade da travessa 

FL l - Valor residual da resistência lateral do balastro 

FN - Resistência máxima longitudinal do balastro 

Fp - Valor de pico da resistência lateral 

fs - Atrito lateral do cone CPT 

Fs - Força de atrito na zona lateral da travessa  

G - Módulo de distorção 

H - Altura total do tabuleiro; Força horizontal no apoio 

h - Bitola 

hel - Altura das almofadas do elastómero 

I - Momento de inércia 

I0 - Momento de inércia da travessa 

Ic - Índice do comportamento material 

Ih - Módulo de elasticidade homogeneizado  

Ip - Momento de inércia de uma estaca  

Iyy - Inércia segundo yy 

Izz - Inércia segundo zz 

J - Constante de torção 

K - Rigidez longitudinal do balastro  

k - Resistência longitudinal de pico do balastro 

kh  - Coeficiente de reação do solo  

l - Desenvolvimento de uma clotóide 

L - Carga ferroviária lateral 



Simbologia

 

xxi 
 

Lf - Comprimento da via ao qual se aplicam as ações de frenagem ou arranque 

N - Carga vertical aplicada pelo comboio 

P0 - Força longitudinal de compressão induzida pelas variações térmicas 

Pa - Pressão atmosférica  

qc - Resistência de ponta do ensaio CPTU 

qlak - Carga de arranque 

qlbk - Carga de frenagem 

qt - Resistência de ponta corrigida 

r - Raio de uma curva 

Rf - Razão de fricção do ensaio CPTU 

Rh - Reação longitudinal num apoio fixo 

Tb,max - Temperatura de encurvadura 

Tb,min - Temperatura de segurança 

u0 - Deslocamento de início de plastificação do balastro 

u2 - Pressão intersticial da água no solo 

V - Carga ferroviária vertical 

vs - Velocidade de propagação das ondas de corte 

WL l - Deslocamento lateral residual do balastro 

Wp - Deslocamento lateral correspondente à resistência de pico do balastro 

z - Profundidade 

Notações gregas 

α - Coeficiente de dilatação térmica  

αh - Coeficiente de dilatação térmica homogeneizado  

β2 - Coeficiente que depende da forma da almofada de neoprene 

γ - Peso volúmico 

γW - Peso volúmico da água  

δ - Amplitude da imperfeição 

δ(θH) - 
Deslocamento máximo relativo entre as duas extremidades da junta na face 
superior do tabuleiro, devido à flexão 

δa - Deslocamento relativo do aparelho de apoio 

δabs - 
Deslocamento absoluto máximo do tabuleiro sob ação de arranque ou 
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δc - Deslocamento absoluto do carril 

δh  - 
Deslocamento da extremidade superior do pilar devido ao movimento 
horizontal da fundação 

δi - Deslocamento longitudinal do apoio 
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δr - Deslocamento horizontal relativo entre carril e tabuleiro 

δt - Deslocamento absoluto do tabuleiro 

δV - Deslocamento vertical do tabuleiro  

δφ - Deslocamento da cabeça do pilar devido à rotação da fundação 

∆L - Variação diária do comprimento do tabuleiro  

ε - Erro relativo 

λ - Comprimento da imperfeição 

ν - Coeficiente de Poisson  

µ - Coeficiente de atrito de Coulomb 

σ- - Tensão de compressão no carril 

σ’v0 - Tensão efetiva vertical de repouso do solo 

σE - Tensão residual no carril 

σQ - Tensão no carril devida a carga vertical por roda (Q) 

σs - Tensão de cedência do aço do carril  

σsafe - Tensão admissível para do aço 

σv0  - Tensão total do solo 
 



1.1 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. ENQUADRAMENTO 

O transporte ferroviário teve origem no séc. XIX, em Inglaterra, assumindo, desde então, um 

papel fundamental no desenvolvimento das economias. É o meio de transporte terrestre com 

maior capacidade de transporte de mercadorias e passageiros sendo, por essa razão, 

predominante nas regiões industrializadas da Europa, do extremo oriente da Ásia e ainda em 

locais altamente populosos como a Índia. 

Sendo o comboio considerado um meio de transporte seguro, e constituindo essa característica 

uma das suas grandes vantagens, a mesma é tomada como uma prioridade pelas entidades 

ferroviárias. A manutenção das vias férreas com níveis de segurança exigentes é assim um 

imperativo, quer pela responsabilidade sobre as vidas humanas que transportam, quer pelas 

dificuldades que um acidente acarreta em termos de reposição da circulação ferroviária e dos 

encargos económicos que daí resultam. 

A evolução da tecnologia permitiu aumentar a velocidade a que os comboios operam. Para 

isso houve um grande investimento com o intuito de modernizar as composições ferroviárias, 

mas também foi necessário adaptar as linhas de forma a permitirem a circulação de comboios 

a alta velocidade. A utilização de vias de barra longa soldada (BLS) constituiu um fator 

preponderante nessa evolução. No entanto, esta nova forma de assentamento dos carris, que 

permite que estes atinjam comprimentos de vários quilómetros sem qualquer interrupção, 

trouxe outros problemas, nomeadamente, a instabilidade da via pelo facto de se gerarem 

maiores forças de compressão nos carris. 

A instabilidade lateral da via é um fenómeno que se caracteriza por movimentos laterais da 

mesma, que tem como consequência final a ocorrência da encurvadura. Todos os pontos onde 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
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o balastro é suscetível de sofrer desconsolidação, como por exemplo zonas da via em curva e 

sobre viadutos, são pontos onde a via se torna mais instável, podendo potenciar este 

fenómeno.  

Os principais fatores que afetam a estabilidade da via e o seu comportamento ao longo da vida 

são os desalinhamentos laterais da via, as elevadas tensões de compressão no carril, a 

diminuição da temperatura de referência do carril, o levantamento dinâmico da via (devido às 

cargas verticais) e a diminuição da resistência lateral do balastro. 

As variações térmicas são as principais ações responsáveis pelas forças longitudinais 

instaladas no carril, sendo as de compressão, que ocorrem para incrementos da temperatura, 

as que potenciam a encurvadura. As compressões no carril podem ainda aumentar quando o 

carril é colocado de forma contínua sobre uma ponte, devido às deformações impostas à via 

geradas pela interação via-estrutura. Este efeito ocorre porque ambas as estruturas (via e 

ponte) resistem de forma conjunta às diversas ações (tráfego, ambientais, retração e fluência) 

a que são submetidas. Desta forma, a resposta combinada do sistema via-ponte depende de 

características da ponte (pilares, tabuleiro, aparelhos de apoio e encontros), do solo de 

fundação e da via. Os efeitos de interação devem ser controlados de forma a assegurar que 

não ocorrerá rutura, nem encurvadura do carril ou degradação da via. Estas exigências 

condicionam fortemente as soluções estruturais a adotar para as pontes e podem obrigar à 

instalação de aparelhos de dilatação de via.  

Os elevados níveis de tensão no carril quando conjugados com defeitos do alinhamento lateral 

da via e fracas condições de compacidade do balastro podem conduzir à ocorrência de 

encurvadura. Este mecanismo é complexo e acontece de uma forma repentina quando, para 

um dado carregamento, se dão grandes deslocamentos laterais e a via passa de um estado de 

equilíbrio para outro com uma geometria totalmente distinta da primeira. Este comportamento 

pode ser analisado em termos das temperaturas máximas atingidas no carril sem que haja 

risco de encurvadura. As vias sobre pontes são mais suscetíveis de sofrer encurvadura devido 

à acumulação de tensões de compressão nas zonas das juntas de tabuleiro.  

A regulamentação existente sobre os efeitos de interação via-ponte apresenta métodos 

indiretos de controlo da tensão no carril que não permitem identificar os níveis reais de 

segurança da via. Para além disto, os métodos previstos não possibilitam ter em conta as 

condições reais da via, tais como, curvas de raio apertado e diferentes condições de 

manutenção e imperfeição da via. Estes fatores constituem uma limitação quando se 

pretendem efetuar análises de segurança da via para estruturas especiais.   
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1.2.  OBJETIVOS 

A motivação para o desenvolvimento do trabalho que se apresenta nesta dissertação provém, 

fundamentalmente, do facto do estudo da interação via-ponte e as suas consequências para a 

instabilidade da via serem ainda um campo em pleno desenvolvimento. Apesar da 

problemática associada à interação ter sido já identificada por muitos investigadores e 

reportada pelas entidades gestoras das infraestruturas ferroviárias, existem ainda dúvidas 

quanto aos níveis de tensão do carril que originam instabilidade. A avaliação dos efeitos da 

interação via-ponte revela-se essencial, não só no âmbito da conceção e dimensionamento das 

pontes ferroviárias, mas também na exploração e manutenção destas estruturas. 

Face ao estado atual do conhecimento, entende-se ser possível dar um contributo relevante na 

interpretação destes efeitos, integrando estudos de interação via-ponte com os da estabilidade 

da via, recorrendo a análises numéricas e experimentais. 

Um dos objetivos deste trabalho passa pelo desenvolvimento de metodologias numéricas 

avançadas de avaliação dos efeitos da interação via-estrutura que permitam ter em conta a 

configuração e as propriedades da estrutura e da via. As novas ferramentas devem traduzir o 

comportamento da interface via-estrutura, cuja resistência limite seja atualizada de forma 

automática dependendo do estado de carregamento da via. Para além disso, os métodos 

numéricos devem permitir o faseamento do cálculo, de forma a considerar o estado de 

tensão/deformação dos elementos que simulam o balastro devido à ação da variação de 

temperatura quando são aplicadas as ações ferroviárias.   

No sentido de analisar a encurvadura da via pretende-se desenvolver uma modelação 

tridimensional, onde possam ser incluídas as caraterísticas de resistência longitudinal e lateral 

da via, possibilitando a simulação numérica do fenómeno da encurvadura, a identificação das 

temperaturas de encurvadura e de segurança, e ainda perceber de que modo é que as 

características da via influenciam o fenómeno.  

Outro objetivo da dissertação passa pela calibração e validação experimental de modelos de 

análise de interação via-estrutura. Para isso será efetuada a modelação de um viaduto da rede 

ferroviária nacional que será inicialmente alvo de calibração por via de um ensaio de vibração 

ambiental. Posteriormente, serão monitorizadas grandezas que estão diretamente ligadas com 

os efeitos de interação via-estrutura e que permitirão avaliar se o modelo se adequa à 

avaliação destes efeitos.  

Para o modelo calibrado pretende-se efetuar análises de encurvadura da via que integrem a 

modelação dos efeitos de interação via-estrutura, permitindo avaliar a estabilidade da via 
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sobre o viaduto para várias condições da via e do carregamento. Perspetiva-se ainda, efetuar 

estudos sobre a necessidade de instalação de aparelhos de dilatação do carril. 

1.3. CONTEÚDOS 

No presente capítulo é efetuado um enquadramento geral do tema salientando-se as principais 

motivações e objetivos do trabalho, apresentando-se ainda o conteúdo de cada capítulo. 

No capítulo 2 apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre o tema, contendo uma descrição 

do fenómeno da interação via-ponte, dos parâmetros que influenciam o fenómeno, principais 

ações intervenientes neste tipo de análises, bem como recomendações e limites normativos 

para controlo dos efeitos da interação. São ainda apresentados os tipos de solução estrutural 

mais utilizados com vista à satisfação dos limites exigidos para os efeitos da interação 

via-ponte e os critérios envolvidos na modelação deste fenómeno.  

A encurvadura da via é apresentada como um fenómeno que ocorre quando se reúnem 

condições desfavoráveis de desalinhamentos laterais da via, elevadas tensões de compressões 

nos carris e fracas condições de consolidação do balastro. Para cada um destes fatores são 

apresentados alguns aspetos que os caracterizam.  

É abordado o mecanismo de evolução dos desalinhamentos laterais da via, que tem início 

desde a construção das linhas, apresentando-se os fenómenos que contribuem para o seu 

crescimento ao longo da vida da via. São citados estudos desenvolvidos sobre este assunto, 

bem como propostas para valores limite dos desalinhamentos em função do desempenho 

pretendido para a linha, de forma a evitar que a encurvadura possa ocorrer.  

É apresentada a forma como variam as tensões de compressão no carril e sua dependência da 

temperatura de referência. Relativamente a esta temperatura são referidos os fenómenos que 

provocam a sua diminuição, as operações necessárias à reposição do seu valor e métodos 

experimentais que permitem a sua determinação. 

Relativamente à resistência lateral do balastro são apresentados resultados de ensaios 

experimentais, desenvolvidos pela ERRI-D202, para a determinação da resistência lateral 

dependendo do tipo de travessa e do carregamento vertical. 

No Capítulo 3, é apresentada uma modelação dos efeitos da interação via-ponte. Para isso, 

apresentam-se formas apropriadas de modelação dos diferentes elementos, tendo em conta o 

real posicionamento e os tipos de ligação estabelecidos entre eles, de forma a obter uma 

correta compatibilização de deslocamentos e esforços.  
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Para a modelação da interface via-tabuleiro utilizam-se elementos com comportamento 

elasto-plástico dependente do estado de carregamento da via. O funcionamento destes 

elementos é testado em modelos simples, com várias leis de carga-descarga. 

Estas metodologias são aplicadas ao caso E1-3 da ficha UIC-774-3-R (2001) e validadas por 

comparação dos resultados com os apresentados por Sanguino e Requejo (2007). Para este 

modelo é apresentada uma modelação base que pressupõe a sobreposição linear dos efeitos 

obtidos com cada caso de carregamento, apresentando-se, posteriormente, uma modelação 

variante, baseada em elementos de atrito, que permitem efetuar uma atualização automática 

do valor da resistência longitudinal do balastro em função do carregamento vertical da via. 

Neste modelo foi considerado o histórico de carregamento, no qual as forças vão sendo 

introduzidas em fases sucessivas do cálculo, permitindo que os estados de tensão e 

deformação anteriores sejam tidos em conta quando são considerados novos carregamentos.   

No Capítulo 4 é apresentado o mecanismo da encurvadura, relacionando o aumento de 

temperatura nos carris com os deslocamentos desenvolvidos na via, definindo o conceito de 

temperatura de segurança e de temperatura de encurvadura. 

A determinação da temperatura de segurança pode ser realizada através de metodologias 

analíticas e numéricas. São apresentadas metodologias analíticas desenvolvidas por outros 

autores e aplicadas a uma via típica de alta velocidade. Os resultados obtidos são comparados 

e tiram-se conclusões sobre as vantagens apresentadas por cada uma.  

Relativamente às metodologias numéricas, é efetuado um estudo sobre os vários métodos para 

resolver problemas de pós-encurvadura recorrendo aos elementos finitos. O método de 

Newton-Raphson combinado com o método do arco (arc-length) implementado no programa 

de cálculo ANSYS (2007) não se revelou eficaz para resolver este tipo de problemas, dado 

que as ações típicas do fenómeno de encurvadura da via se relacionam com forças de origem 

térmica e não com forças de origem mecânica. Para contornar esta limitação é desenvolvido, 

no mesmo programa, um método inovador designado por método indireto, recorrendo ao 

método Newton-Raphson com estabilizador (nonlinear stabilization), que se mostrou 

adequado para a resolução do problema de pós-encurvadura. O método proposto permite a 

determinação da temperatura de encurvadura e da temperatura de segurança através de 

diversos cálculos em que se faz variar as características de resistência lateral do balastro. Para 

a validação do método indireto, aplicam-se os seus pressupostos a um exemplo simples, com 

apenas um grau de liberdade, para o qual se conhece a solução teórica. 
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Com o intuito de validar a adequabilidade da aplicação do método indireto ao contexto das 

vias ferroviárias comparam-se os seus resultados para dois modelos, um modelo numérico de 

viga, mais simples, e outro modelo numérico tridimensional da via, mais complexo.    

Para a primeira validação aplica-se o método indireto a um modelo de uma viga com 

características idênticas às apresentadas no ERRI-D202/RP11 (1999) onde são apresentados 

estudos de estabilidade da via. Os resultados deste modelo numérico são comparados com os 

resultados numéricos apresentados no mesmo documento. 

Visando validar o método indireto para modelos tridimensionais é realizado um modelo 3D 

da via, envolvendo os principais parâmetros que caracterizam a estabilidade da via, tendo por 

base os modelos apresentados por Lim et al. (2003). No final comparam-se os resultados 

obtidos com o método indireto, aplicado ao modelo tridimensional, com os resultados 

apresentados por Lim et al. (2003), quer ao nível das temperaturas de encurvadura e de 

segurança, quer ao nível das deformações e esforços obtidos. 

Por fim apresenta-se uma análise paramétrica semelhante à apresentada no ERRI-D202/RP11 

(1999) na qual se variam os parâmetros da rigidez à rotação das fixações, da amplitude e do 

comprimento da imperfeição, analisando a sua influência nas temperaturas de encurvadura e 

de segurança e avaliando a concordância das suas evoluções.     

No Capítulo 5 apresenta-se o caso de estudo da presente dissertação, o ramal ferroviário de 

acesso ao porto de Aveiro. É realizada uma descrição geral da obra, pormenorizando o 

viaduto poente sobre o qual se centrou o estudo dos efeitos de interação. A opção da 

particularização do estudo era necessária face à elevada extensão da obra e os motivos da 

escolha do viaduto poente prendem-se com o comprimento dos troços do tabuleiro, iguais a 

100 m, superiores aos recomendados pela UIC no sentido de se dispensar a instalação de 

aparelhos de dilatação de via. É efetuada uma apresentação do processo de instalação dos 

aparelhos de dilatação de via dispostos no viaduto, bem como das operações de reposição da 

temperatura de referência, uma vez que estes dispositivos foram instalados numa fase em que 

a via já se encontrava em exploração. 

Posteriormente, é efetuada uma descrição detalhada da modelação numérica realizada no 

programa de cálculo ANSYS, tendo por base os dados do projeto da estrutura. Esta 

modelação apresenta algumas particularidades que se relacionam com a simulação da 

interface via-ponte, mas também com alguns detalhes da obra, tais como: a existência de 

apoios móveis num encontro, que apresentam uma resistência longitudinal desenvolvida por 

atrito; os ligadores hidráulicos que bloqueiam os movimentos relativos entre troços de 

tabuleiros consecutivos, quando sujeitos a ações rápidas; a interação estacas-solo de fundação.  
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A modelação da rigidez do solo foi realizada com base em modelos de interação 

solo-fundação, usualmente utilizados para a análise do comportamento das estacas em solos 

muito deformáveis, como é o caso dos lodos e areias existentes na zona dos viadutos.  

Com base nos modelos adotados e nas características do solo, avaliadas através de ensaios e 

sondagens geotécnicas, das quais se obteve a descrição do tipo de solo existente para as várias 

camadas em profundidade, calculam-se parâmetros geotécnicos que permitem definir as 

características das molas que traduzem os coeficientes de reação do solo.  

Uma vez efetuada a modelação numérica do viaduto poente, realiza-se uma análise de 

sensibilidade com o intuito de avaliar a importância que os parâmetros do modelo 

(comprimento das estacas, cenários de coeficiente de reação do solo, rigidez longitudinal do 

balastro e consideração do atrito no apoio móvel) têm ao nível das configurações modais da 

estrutura e dos efeitos da interação via-estrutura.  

No Capitulo 6 apresenta-se a validação e calibração do modelo numérico desenvolvido para a 

análise de interação via-estrutura no viaduto poente, com base nos resultados de campanhas 

experimentais. 

A primeira campanha experimental desenvolvida foi a de vibração ambiental. Este ensaio tem 

como principal objetivo a determinação das configurações dos vários modos transversais da 

estrutura para efetuar uma calibração geral do modelo numérico, com especial relevância na 

calibração dos parâmetros das molas que simulam os coeficientes de reação do solo. A 

determinação do cenário de interação estaca-solo de fundação, a adotar nas análises de 

segurança, é efetuada de forma a aproximar as configurações modais e as frequências de 

vibração da estrutura obtidas por via experimental e numérica. As concordâncias das 

configurações modais, dos vários modos de vibração, são avaliadas com base em indicadores 

MAC (modal assurance criterion) e por comparação direta das frequências de vibração.  

A medição das tensões no carril para as variações de temperatura constituiu uma tarefa 

essencial para a avaliação dos efeitos de interação via-estrutura. Como as medições das 

deformações do carril com extensómetros são alteradas devido ao efeito da própria 

temperatura, é estudada uma forma de eliminar a componente de deformação aparente. Neste 

sentido realizam-se ensaios nos quais se submetem duas peças de carril, uma com 

extensómetros ativos e outra com extensómetro de compensação, a variações controladas de 

temperatura dentro de uma câmara climática para as quais as peças dilatam livremente.  

Para avaliar os efeitos da interação via-estrutura realiza-se, para uma extensão de 500 m do 

viaduto poente, a medição dos deslocamentos na extremidade do tabuleiro; entre troços de 

tabuleiro e relativos entre o carril e o tabuleiro; das temperaturas (carril, tabuleiro e ambiente) 
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e das variações de deformação no carril. As tensões no carril foram estimadas a partir das 

medições com extensómetros, os deslocamentos do tabuleiro com transdutores do tipo LVDT, 

os deslocamentos relativos entre o carril e o tabuleiro com transdutores LVDT e com um 

sistema laser-PSD, as temperaturas ambiente e do tabuleiro com sensores PT100 e as 

temperaturas do carril com sensores RTD. 

Os pontos onde se instalaram os sensores são determinados através do modelo numérico pré-

calibrado com base nos resultados experimentais da campanha de caracterização dinâmica.  

No âmbito da validação e calibração do modelo numérico são efetuadas considerações sobre o 

gradiente térmico do tabuleiro, bem como das características da resistência do balastro, de 

forma obter uma melhor concordância entre os resultados numéricos e experimentais.  

No Capítulo 7 é apresentado um estudo da segurança da via relativamente à sua estabilidade, 

aplicando o método indireto e as técnicas de modelação de interação via-estrutura. 

Inicialmente apresentam-se modelos preliminares do viaduto poente efetuados com o objetivo 

de analisar a influência de vários parâmetros, da via e da estrutura, relativamente à evolução 

da variação da tensão instalada nos carris, assim como da temperatura para a qual ocorre a 

encurvadura. Os parâmetros estudados foram a consideração da imperfeição geométrica em 

diferentes posições, bem como das suas características (comprimento e amplitude); a adoção 

de diferentes relações entre as variações de temperatura do carril e do tabuleiro; a introdução 

do carregamento ferroviário em diversas posições da via e com diferentes níveis de 

intensidade da ação de frenagem; a consideração dos ligadores hidráulicos; e o efeito das 

características da rigidez e resistência laterais do balastro. Analisou-se ainda a influência dos 

movimentos do tabuleiro na temperatura de referência. 

Posteriormente considera-se a curva existente à saída do viaduto poente para dois cenários, 

um que inclui os aparelhos de dilatação da via e outro que considera o carril contínuo em toda 

a extensão do viaduto. Com estas análises pretende-se averiguar se a solução de carril 

contínuo comprometeria a segurança, do ponto de vista da estabilidade lateral da via, 

avaliando a necessidade da instalação dos aparelhos de dilatação da via. 

Finalmente, para as características reais do viaduto é realizada uma análise de segurança 

considerando uma conjugação desfavorável de parâmetros que influenciam a estabilidade da 

via. 

No Capítulo 8 são resumidas as principais conclusões e propostos desenvolvimentos futuros 

do trabalho. 
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2. ASPETOS RELATIVOS À INTERAÇÃO VIA-PONTE 

2.1. ENQUADRAMENTO 

Após a Segunda Guerra Mundial, verificaram-se os maiores avanços ao nível da construção 

de linhas ferroviárias. A utilização de vias de barra longa soldada (BLS) tornou-se uma 

componente fundamental da modernização das linhas ferroviárias uma vez que permite uma 

maior segurança da circulação, uma redução da manutenção, o aumento da durabilidade dos 

componentes da via e um aumento do nível de conforto dos passageiros (Sanguino e Requejo, 

2007). Além disso, as vias de BLS apresentam menor desgaste mecânico e ruído, são mais 

económicas devido à menor necessidade de elementos de ligação e apresentam maior 

segurança relativamente à sabotagem (Kumar e Upadhyay, 2012), características essenciais 

para as linhas de alta velocidade (Srewil, 2007). Associado à utilização deste novo tipo de via, 

as novas linhas são ainda dotadas de travessas de betão, secções de carril mais pesadas, 

sistemas de fixação elásticos, bem como de meios mecânicos de manutenção inovadores e de 

equipamento avançado de medição de parâmetros geométrico da via e do estado de tensão dos 

carris que permitem uma gestão mais eficiente da manutenção das linhas ferroviárias. Esta 

evolução permitiu o aumento da velocidade de circulação nas linhas ferroviárias, com os 

inerentes benefícios económicos que daí resultam. 

Ao longo das vias existem pontos especiais onde se verificam alterações do comportamento 

da via, como por exemplo: aparelhos de dilatação da via, aparelhos de mudança de via, pontes 

e extremidades de túneis (descontinuidade de exposição solar).  

Quando a via está colocada sobre uma obra de arte, qualquer força ou deslocamento sofrido 

por um deles vai induzir esforços no outro. Desta forma, as forças aplicadas à via, induzem 

movimentos na via e no tabuleiro produzindo, de forma indireta, esforços adicionais ao nível 

do tabuleiro e dos seus aparelhos de apoio. Para garantir a estabilidade da via é necessário 
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controlar o estado de tensão do carril, resultante das solicitações impostas à via e dos efeitos 

introduzidos pela ponte. Esta exigência condiciona o dimensionamento das estruturas das 

pontes, bem como dos seus aparelhos de apoio (Kumar e Upadhyay, 2012). 

As principais ações responsáveis pelo aparecimento de sobretensões no carril são as ações do 

tráfego ferroviário (sobrecarga, frenagem e arranque) e das variações de temperatura. As 

tensões induzidas pelos efeitos da interação devem ser limitadas para evitar que o carril 

encurve (Figura 2.1) ou sofra rotura. Os deslocamentos relativos entre o carril e a estrutura 

devem ser limitados para evitar a desconsolidação do balastro. 

 

Figura 2.1. Encurvadura da via na extremidade do tabuleiro de uma ponte ferroviária (Bosch, 

2007). 

Quando as tensões nos carris atingem valores muito elevados, estes devem ser cortados e 

devem ser instalados aparelhos de dilatação do carril (AD) de forma a manter a estabilidade 

da via. A função destes dispositivos é a de absorver, total ou parcialmente, os efeitos das 

variações de temperatura e das ações de arranque e frenagem no carril, mantendo a 

continuidade do caminho de rolamento (García, 2005). No entanto, sempre que possível, a 

utilização destes aparelhos deve ser evitada, já que a não existência de juntas apresenta 

diversas vantagens, de que se destacam: o aumento do conforto dos passageiros, a diminuição 

do ruído devido à passagem dos comboios, a redução da velocidade de degradação da via e a 

redução dos efeitos dinâmicos que se verificam devido à irregularidade pontual criada pela 

junta. Acresce que nos locais onde se instalam estes aparelhos a via fica fragilizada, podendo 

causar descarrilamentos ou acidentes ferroviários (Thielemans e Pauw, 2012). 

A utilização de BLS sobre as pontes trouxe algumas vantagens mas, ao mesmo tempo, coloca 

novos desafios devido à complexidade do fenómeno de interação via-ponte. A tarefa de 

determinar as tensões longitudinais que se instalam nas vias de BLS não é um problema 

técnico simples. 
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As análises de interação via-ponte são hoje em dia exigidas pelas normas para qualquer ponte 

que não se enquadre dentro dos limites especificados que no essencial se referem ao 

comprimento máximo dilatável (cerca de 90 m para pontes contínuas de betão armado e 

pré-esforçado) e à rigidez dos pilares e das fundações que devem ser particularmente elevadas 

e bem distribuídas entre os diferentes apoios.  

Os procedimentos para a determinação destes efeitos foram incluídos na recomendação da 

ficha UIC-774-3-R (2001), que reflete a investigação levada a cabo pela comissão D213 do 

ERRI, transpostos recentemente para a regulamentação europeia neste domínio, a EN-1991-2 

(2003).  

Dutoit (2007) comparou os resultados da aplicação das metodologias de análise simplificadas 

indicadas na EN1991-2 e de metodologias mais complexas baseadas no método dos 

elementos finitos, tendo concluído que as metodologias simplificadas não permitem, em 

certas situações, identificar corretamente as zonas da via com concentração de tensões e 

conduzem a reações exageradas nos apoios. As metodologias mais complexas permitiram 

também avaliar o efeito de modificações estruturais no dimensionamento, de forma a atenuar 

essas concentrações de tensões.  

A EN-1991-2 (2003) refere que os efeitos totais da interação via-ponte podem ser obtidos 

efetuando análises não-lineares para cada ação isolada e sobrepondo de forma linear os seus 

efeitos. Ruge e Brick (2007) mostraram que análises não-lineares que, ao contrário da 

metodologia preconizada no Eurocódigo, tenham em conta a história do carregamento, 

conduzem em geral a menores tensões na via, o que poderá justificar a dispensa de colocação 

de aparelhos de dilatação da via, com benefícios económicos diretos e de manutenção da via.  

Cutillas (2007) conclui que o vento desempenha um papel importante enquanto ação lateral 

uma vez que atua em toda a superfície exposta, pilares e tabuleiro, como uma força variável 

produzindo momentos de flexão no eixo vertical do tabuleiro, assim como momentos de 

torção que são combinados com os efeitos das ações variáveis atuantes no conjunto 

pilar-tabuleiro. Mesmo que os raios sejam grandes, esforços provocados pela força centrífuga, 

devidos às elevadas velocidades, produzem os mesmos efeitos que as introduzidas pela ação 

transversal do vento, podendo estas forças ser muito importantes especialmente no caso de 

viadutos com pilares esbeltos (Figura 2.2).   
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Figura 2.2. Viaduto 2 do trecho VIII (Cutillas, 2007). 

Fitzwilliam (2003) refere que no projeto de pontes em zonas sísmicas deverão ser 

considerados dois tipos de sismos (intenso e moderado). No caso do sismo moderado a 

estrutura deverá permanecer elástica e as deformações e tensões na via controladas de modo a 

garantir a segurança da circulação. Neste caso, devido ao carácter marcadamente não-linear 

da interface via-ponte, as tensões e as deformações da via deverão ser obtidas por intermédio 

de uma análise dinâmica não-linear. 

Segundo as regulamentações europeias, o comprimento de dilatação máximo deve ser, no 

caso de se tratar de um tabuleiro simplesmente apoiado com via de barras longas soldadas 

(BLS), sem aparelhos de dilatação no carril: 90 m para estruturas em betão ou mistas e 60 m 

para estruturas metálicas.  

Relativamente à limitação dos comprimentos máximos dilatáveis, García (2005) desenvolveu 

um modelo de cálculo que simula o comportamento conjunto da via, do tabuleiro e do 

balastro. Neste modelo o comportamento do balastro foi reproduzido através de uma lei 

bilinear, característica do seu comportamento. Após a calibração do modelo segundo os 

critérios especificados na UIC-774-3-R (2001), os autores desenvolveram vários estudos em 

função da tipologia da secção do tabuleiro, da posição do apoio fixo e da existência ou não de 

juntas de dilatação da via. Deste trabalho o autor concluiu que para o caso de viadutos 

contínuos, com um apoio fixo no encontro, é possível cumprir todos os critérios de tensão no 

carril e de deslocamentos indicados na UIC-774-3-R (2001), para um comprimento total do 

tabuleiro de 105,15 m, mais longo do que os indicados na mesma recomendação. Estudaram 

ainda outras soluções estruturais que confirmaram o carácter conservativo das normas 

relativamente aos comprimentos dilatáveis.    

Para fazer face às forças de interação Hess (2007) apresenta vários tipos de aparelhos de 

dilatação da via com cursos máximos de ±300 mm e ±600 mm, que necessitam de um 

mecanismo em fole e barras laterais servindo de apoio às travessas que entram em serviço 

aquando da extensão destes aparelhos.  



Aspetos relativos à interação via-ponte 

2.5 

 

Figura 2.3. Aparelho de dilatação do carril com mecanismo em fole e barras laterais (Hess, 

2007). 

É ainda apresentada uma forma de minimizar os efeitos das rotações dos tabuleiros e dos 

movimentos da ponte que passa pela utilização conjunta de aparelhos de dilatação de via e 

lajes de transição (Figura 2.4). Estas lajes de transição permitem controlar a rotação dos 

tabuleiros e a abertura da junta da ponte suportando ao mesmo tempo a via.   

 

Figura 2.4. Laje de transição na zona de um encontro (Hess, 2007). 

Eickmann e Klaus (2001) apresentam os resultados da monitorização de cinco pontes situadas 

em linhas de alta velocidade alemãs. A comparação dos resultados experimentais e numéricos 

permitiu constatar que as tensões nos carris são muito influenciadas pela resistência atribuída 

à interface via-ponte (Figura 2.5). A consideração de uma resistência inferior à adotada na 

regulamentação alemã permitiu melhorar a concordância dos resultados medidos e calculados. 

As diferenças foram atribuídas ao facto da lei adotada na regulamentação não depender de 

fatores como a altura e o nível de compacidade da camada de balastro, do tipo de travessa, do 

sistema de fixação, etc. 

 

Figura 2.5. Lei elasto-plástica que traduz o comportamento da ligação longitudinal via-estrutura 

considerada nas análises numéricas (adaptado de Eickmann e Klaus, 2001). 
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Plasek et al. (2012) apresentam os resultados obtidos na monitorização dos efeitos de 

interação via-ponte realizada numa ponte em treliça metálica, situada na fronteira da 

República Checa com a Áustria, com  221 m de extensão e duas juntas de dilatação, uma 

antes e outra depois da ponte. Várias grandezas que são afetadas pelo fenómeno da interação 

foram medidas, tensão instalada no balastro através do dispositivo de retenção do balastro, 

expansão térmica da ponte (movimento da estrutura metálica da ponte relativamente às do 

encontro), movimento relativo do carril relativamente à estrutura da ponte, deformação dos 

carris e temperaturas do carril e da estrutura, bem como do ambiente. Esta monitorização foi 

efetuada durante dois anos e permitiu esclarecer qual o comportamento da interação via-ponte 

devido às variações térmicas e à ação do tráfego ferroviário. Com base nos resultados 

experimentais, das leituras de temperatura (Figura 2.6) e da expansão térmica da ponte, os 

autores calcularam um coeficiente de dilatação térmica equivalente αm, através de duas 

regressões lineares, uma com todos os valores adquiridos e outra apenas com os valores 

extremos. A dilatação do tabuleiro calculada com base no coeficiente αm obtido através da 

regressão com todos os dados adquiridos foi a que revelou melhor concordância com os 

valores medidos. Este coeficiente αm apresentou um valor inferior ao coeficiente de dilatação 

térmica obtido de forma teórica. 

 

Figura 2.6. Exemplo de leitura das temperaturas (Plasek et al., 2012). 

A caracterização dos parâmetros da via é fundamental quer para efetuar uma correta avaliação 

e previsão do seu comportamento, quer no âmbito do projeto das linhas, quer ainda para 

efetuar a sua manutenção e gestão. A via está permanentemente sujeita a esforços verticais, 

laterais e longitudinais devidos ao tráfego, variações de temperatura e operações de 

manutenção às quais a estrutura da via deve resistir. A degradação da via constitui uma das 

maiores questões na ferrovia, começando pelas imperfeições da via que existem desde o seu 
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assentamento e constituem um problema de manutenção. Estes desalinhamentos laterais da 

via vão aumentando ao longo da vida da via devido ao aumento da força longitudinal no carril 

e devido às ações do tráfego ferroviário.  

Devido à importância dos defeitos de alinhamento da via, desenvolveram-se critérios que 

definem valores críticos acima dos quais têm de ser realizadas operações de manutenção, já 

que nestas condições se consideram existirem baixos níveis da segurança da via. 

A estabilidade da via depende, ainda, da qualidade dos materiais da via e da temperatura de 

referência que deve ser suficientemente elevada para garantir que as forças de compressão não 

são excessivas. Quando ocorre a passagem dos comboios, as forças dinâmicas transmitidas à 

via favorecerem a diminuição do contacto entre as travessas e o balastro, pelo que se verifica 

uma maior probabilidade de ocorrência de fenómenos de encurvadura (Ivachev e Matheson, 

2009). 

Para evitar este fenómeno as tensões no carril e a resistência lateral da via têm de obedecer a 

limites adequados para o tipo de via onde estão inseridas. Para proceder a uma caracterização 

da estabilidade da via é fundamental efetuar ensaios experimentais que visem a determinação 

da resistência lateral do balastro e da tensão instalada no carril. 

Ensaios de resistência lateral (STPT – Single Tie Push Test) levados a cabo pela “U.S. 

Departement of Transportation” demonstram ser essencial que, após um ataque pesado da via, 

seja feita uma regularização dinâmica para que a resistência lateral da via aumente para 

valores seguros no que respeita a circulação de tráfego (FRA, 2003).    

Wang et al. (2006) descrevem um sistema de monitorização, que envolveu a instalação de 

cerca de 120 sensores de fibra ótica nos carris para a determinação do estado de tensão, 

permitindo avaliar de forma contínua as condições de estabilidade da via e dos veículos, 

reduzindo desta forma, as incertezas que podem afetar a segurança da circulação de comboios 

a alta velocidade. 

2.2. INTERAÇÃO VIA-ESTRUTURA 

Na presente secção é efetuada uma revisão relativa às recomendações da ficha UIC-774-3-R 

(2001) sendo efetuadas, pontualmente, referências a outros trabalhos. 

Devido às variações de temperatura, às deformações por efeito da retração e da fluência, bem 

como às ações impostas pelas cargas do tráfego ferroviário, surgem variações das tensões 

instaladas nos carris contínuos e dos deslocamentos relativos entre o carril e o tabuleiro ou a 

plataforma. 
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Estas variações, em relação às tensões instaladas no carril a uma distância suficientemente 

afastada da ponte, são limitadas nas normas em vigor. Além disso, os movimentos excessivos, 

entre a via e o tabuleiro ou a plataforma podem modificar as condições de estabilidade da via.  

Por estas razões, é necessário analisar a interação entre a via e a estrutura com dois objetivos 

principais: 

 Controlar as sobretensões nos carris e a eventual necessidade de dispor de aparelhos 

de dilatação do carril; 

 Controlar os deslocamentos, absoluto do tabuleiro e relativos entre a via e o tabuleiro 

ou plataforma, com a finalidade de assegurar a estabilidade geral da via. 

Para dispensar a utilização de aparelhos de dilatação de via é necessário efetuar análises de 

interação, o mais rigorosas possível. Nestas análises devem ser tidos em conta vários aspetos 

de modelação e características das ações consideradas, que serão apresentadas neste capítulo.  

 Comportamento em plena via 2.2.1.

Por norma, a ligação entre o carril e as travessas é efetuada por intermédio de fixações com 

comportamento elástico a que são aplicadas forças de aperto de modo a estabelecer a ligação 

entre o carril e as travessas. A força mobilizada é suficiente para que os esforços longitudinais 

do carril sejam transmitidos para as travessas, de tal forma que a resistência oferecida ao 

escorregamento do conjunto travessa-carril seja totalmente garantida pelo balastro. O 

movimento dos carris sob a influência de esforços provocados pelas variações térmicas e 

pelas cargas do comboio é contrariado pela resistência longitudinal do balastro, introduzindo 

esforços no carril no sentido longitudinal. 

Os carris de barra longa soldada (BLS) apresentam uma zona “central” onde os movimentos 

estão impedidos, originando uma determinada tensão e outras duas zonas de extremidade, 

designadas por zonas de “respiração”, com comprimento de aproximadamente 150 m, onde a 

tensão varia desde o valor correspondente à zona “central” até se anular, nas juntas da via 

onde há movimentos do carril (Figura 2.7).   

 

Figura 2.7. Comportamento das BLS sob o efeito de uma variação de temperatura (adaptado de 

UIC-774-3-R, 2001). 
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Na Figura 2.7, α é o coeficiente de dilação térmica; ΔTR  é a variação da temperatura no carril 

relativamente à temperatura de referência; E é o módulo de elasticidade do aço; e A é a área 

transversal dos dois carris. 

Exemplificando para a via com carris UIC 60 (A = 76,9 x10
-4

 m
2
, α = 1,0x10

-5
/ºC e 

E = 210 GPa) e uma variação de temperatura ΔTR de +50 ºC obtém-se uma força nos carris 

F = E×A×α×ΔTR ≈ 1600 kN.  

 Comportamento sobre pontes 2.2.2.

No caso em que as vias de BLS são montadas sobre pontes, as estruturas interagem e as ações 

aplicadas ao sistema são distribuídas por ambas as estruturas, com reflexos ao nível das 

tensões no carril Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Tensão no carril devido à variação de temperatura no tabuleiro de uma ponte 

(adaptado de Kumar e Upadhyay, 2012). 

Na regulamentação são estabelecidos limites de tensão máximos admitidos para o carril 

relativamente à apresentada em plena via. Estes limites correspondem ao cálculo teórico da 

estabilidade do carril e são definidos para as seguintes condições: carris UIC 60; via de BLS; 

aço de resistência última de, pelo menos, 900N/mm
2
; raio de curvatura mínimo da via de 

1500 m; travessas de betão; via balastrada com camada bem consolidada e de 

espessura superior a 30 cm. Para as condições mencionadas a tensão máxima no carril devido 

aos efeitos de interação via-ponte tem os seguintes limites: 

 Acréscimo de tensão de compressão no carril de 72 MPa; 

 Acréscimo de tensão de tração no carril de 92 MPa. 
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 Influência das características das pontes 2.2.3.

Para se estudar a questão da interação via-ponte, é necessário ter em conta as características 

da ponte que influenciam este fenómeno, nomeadamente: o arranjo estático dos elementos da 

ponte, a altura do tabuleiro, os vãos, o comportamento dos apoios do tabuleiro e a rigidez de 

flexão do tabuleiro. 

 Arranjo estático 2.2.3.1.

O arranjo estático da ponte é definido pelas características dos troços do tabuleiro e dos 

apoios, bem como pela presença, ou não, de aparelhos de dilatação do carril, caso existam. As 

combinações estáticas mais comuns são apresentadas na Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Combinações estáticas mais comuns (UIC-774-3-R, 2001). 

Os comprimentos de dilatação da ponte correspondem às distâncias entre os pontos fixos 

(pontos que não sofrem movimentos) e as extremidades do tabuleiro. No caso de haver vários 

troços de tabuleiro o comprimento de dilatação é a soma dos comprimentos de dilatação dos 

troços adjacentes (Figura 2.10). Nas normas existentes são estipulados limites para o 

comprimento de dilatação, que visam a eventual dispensa de um estudo de interação 

via-ponte. 

 

Figura 2.10. Comprimento de dilatação da ponte (adaptado de UIC-774-3-R, 2001). 
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Os vãos influenciam o fenómeno da interação pelo facto das cargas verticais sobre o tabuleiro 

provocarem deslocamentos longitudinais das extremidades dos troços de tabuleiro. Desta 

forma, quando maiores forem estes deslocamentos maiores são os efeitos de interação 

gerados. 

 Elementos de apoio dos tabuleiros 2.2.3.2.

A rigidez do conjunto dos elementos que dão apoio ao tabuleiro (aparelhos de apoio, pilares e 

terreno de fundação) é o fator que mais influencia os deslocamentos horizontais do tabuleiro 

devendo, por isso, ser bem estimada quando introduzida nos modelos numéricos, para que 

seja efetuada uma correta avaliação dos fenómenos de interação via-ponte. 

A rigidez longitudinal total dos apoios K, incluindo as fundações, é dada por: 

  
  

∑  i
 (2.1) 

onde, H é a força horizontal e  i é dado por: 

 i    p        a ( 2.2) 

considerando que  p é o deslocamento da cabeça do pilar devido à flexão elástica;  φ é o 

deslocamento da cabeça do pilar devido à rotação da fundação;  h é o deslocamento da cabeça 

do pilar devido ao movimento horizontal da fundação; e  a é o deslocamento relativo entre a 

parte superior e inferior do aparelho de apoio. 

Na Figura 2.11 estão representadas as componentes do deslocamento da cabeça do pilar 

referentes ao comportamento do pilar e das fundações.  

 

Figura 2.11. Fatores que influenciam a rigidez K do apoio (adaptado de UIC-774-3-R, 2001). 
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Na ficha refere-se que no cálculo da rigidez dos apoios dever ser considerado o módulo de 

elasticidade estático para o cálculo das variações de temperatura e o módulo dinâmico para o 

cálculo dos efeitos da frenagem e do arranque dos comboios.   

Por simplificação, a rigidez dos apoios móveis pode ser desprezada mas, para efetuar cálculos 

mais rigorosos e no caso de apoios móveis com um determinado grau de rigidez elástica (e.g. 

apoio constituído por elastómero), a rigidez do apoio deve ser considerada. O valor do 

coeficiente de atrito pode variar ente 0% e 5%. 

Normalmente para o cálculo da ação de frenagem utiliza-se a rigidez total dos apoios, 

considerando a contribuição de todos os apoios que resistem aos deslocamentos longitudinais, 

considerando-se, na maior parte dos casos, apenas um apoio fixo. 

No caso de existirem vários apoios elásticos (apoios deformáveis) pode considerar-se um 

único apoio com a rigidez total dos apoios como sendo a soma da rigidez dos vários apoios e 

localizado no centro de rigidez, resultante da localização dos vários apoios. 

Para os apoios deslizantes as forças de atrito são favoráveis, no que respeita aos valores da 

tensão nos carris e dos deslocamentos, especialmente quando a rigidez do apoio fixo é baixa. 

Nestes casos, a não consideração do atrito nos apoios móveis é conservativa. 

 Comportamento à flexão do tabuleiro 2.2.3.3.

A distância entre a face superior do tabuleiro e o eixo neutro do tabuleiro e a distância do eixo 

neutro do tabuleiro até ao centro de rotação do aparelhos de apoio, também influenciam o 

fenómeno da interação devido à flexão do tabuleiro quando carregado verticalmente (Figura 

2.12). Na regulamentação vigente estes deslocamentos longitudinais são limitados de forma a 

controlar a degradação da camada de balastro e o aumento de tensão nos carris. 

 

Figura 2.12. Efeito da flexão de uma ponte nas extremidades do tabuleiro (adaptado de Gentz, 

2003). 

 Influência de características da via 2.2.4.

A resistência longitudinal k da via é afetada pelo carregamento vertical imposto pelas 

sobrecargas ferroviárias e pela manutenção da via (irregularidades e compacidade do 
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balastro). A resistência longitudinal da via depende da resistência do sistema de ligação do 

carril à travessa e da resistência originada pelo balastro ao conjunto carril-travessa. 

 

Figura 2.13. Resistência longitudinal do interface da via-estrutura (adaptado de UIC-774-3-R, 

2001). 

A resistência longitudinal da via depende dos deslocamentos da via relativamente à sua 

estrutura de suporte, aumentando rapidamente para pequenos deslocamentos até atingir um 

determinado patamar, onde a força se mantém constante para deslocamentos crescentes. Na 

Figura 2.13 pode observar-se a resistência da via em função do deslocamento longitudinal da 

via. Na Figura 2.14 apresentam-se as funções bilineares, resultantes da simplificação das 

curvas da Figura 2.13, onde se relaciona a resistência k em função do deslocamento do carril 

u, relativamente à estrutura de suporte. 

 

Figura 2.14. Resistência longitudinal da via, por metro de desenvolvimento, em função do 

deslocamento longitudinal, u, do carril relativamente ao tabuleiro (adaptado de 

UIC-774-3-R, 2001). 

Os valores adotados na ficha UIC-774-3-R (2001) para a definição da lei bilinear do gráfico 

da Figura 2.14 são: 

- u0, deslocamento de início de plastificação: 

 u0 = 0,5 mm, para a resistência de deslizamento do carril relativamente à travessa; 
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 u0 = 2,0 mm, para a resistência de deslizamento da travessa relativamente ao balastro. 

Nota: Algumas administrações do caminho-de-ferro adotam outros valores de u0 para 

o comportamento isolado do balastro, e.g. NS (caminhos de ferro Holandeses) utilizam 

2,8 mm.  

- k, valores correntes da resistência plástica: 

k = 12 kN/m, para a resistência da interface travessa-balastro (via não carregada), 

estado de manutenção moderado; 

k = 20 kN/m, para a resistência da interface travessa-balastro (via não carregada), bom 

estado de manutenção; 

k = 60 kN/m, para a resistência da interface travessa-balastro da via carregada ou via 

com balastro congelado. 

Nota: Algumas administrações do caminho-de-ferro utilizam apenas, para a via 

descarregada, o valor k = 20kN/m e para a via carregada o valor k = 40 kN/m (NS - 

caminhos de ferro Holandeses) ou k = 60 kN/m (DBAG - caminhos de ferro Alemães). 

 Ações relevantes para a interação via-ponte 2.2.5.

O fenómeno em estudo é resultado de várias ações e depende de um vasto conjunto de 

parâmetros que devem ser controlados de acordo com os critérios apresentados na 

regulamentação vigente. 

Relativamente à interação via-ponte os efeitos que têm de ser controlados são: as reações de 

apoio; a tensão no carril; o deslocamento absoluto do tabuleiro; o deslocamento relativo entre 

troços de tabuleiro consecutivos ou entre tabuleiro e encontro; o deslocamento relativo entre o 

carril e o tabuleiro. 

As ações que podem provocar efeitos de interação são todas aquelas que conduzem ao 

aparecimento de deslocamentos relativos entre a via e a ponte ou o encontro (Sanguino e 

Requejo, 2007). Segundo Ramondenc et al. (2007) as ações que afetam a interação são: as 

ações da temperatura (variações da temperatura uniforme, gradiente térmico do tabuleiro); as 

forças de frenagem e arranque (ações horizontais do tráfego); os efeitos das forças verticais 

(ações verticais do tráfego). Este autor considera que as ações de longa duração (retração e 

fluência do tabuleiro) podem ser desprezadas porque são dissipadas devido às operações de 

manutenção da via, bem como aos constantes rearranjos dos componentes do balastro. 
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 Variação da temperatura 2.2.5.1.

Como já foi referido, a utilização de BLS trouxe muitas vantagens à exploração das vias 

ferroviárias. Por outro lado, o facto dos carris poderem atingir vários quilómetros de 

comprimento implica aumentos importantes das dilatações e contrações das barras de carril 

quando sujeitas a variações de temperatura. Com a utilização de BLS o movimento livre do 

carril está impedido originando grandes esforços axiais devidos à variação de temperatura.  

Nas modelações numéricas os efeitos da temperatura são considerados de duas formas 

distintas, uma quando há aparelhos de dilatação do carril e a outra quando estes não estão 

presentes. Caso haja aparelhos de dilatação no carril, as diferenças de temperatura entre o 

carril e o tabuleiro devem ser consideradas. Para a ponte, admite-se que a sua temperatura de 

referência é a temperatura do tabuleiro quando o carril é instalado. Neste caso são tomadas 

variações de temperatura relativamente às de referência, do tabuleiro de ± 35 ºC e do carril de 

± 50 ºC. A diferença entre a temperatura do tabuleiro e a do carril não deverá ultrapassa 

20 ºC. 

Quando não há aparelhos de dilatação, a variação da temperatura no carril não produz 

deslocamentos relativos entre o carril e o tabuleiro, pelo que, a única variação de temperatura 

a ser considerada é a do tabuleiro. Para a análise de interação, a tensão nos carris, devida à 

variação de temperatura do tabuleiro é considerada como "tensão adicional", a ser somada à 

tensão gerada no carril devido à variação de temperatura do carril confinado. Pelo facto de a 

variação da temperatura no carril não causar deslocamento deste elemento, não são gerados 

efeitos de interação devidos à variação da temperatura do carril. Na verdade, a variação de 

temperatura nos carris não tem nenhuma influência sobre os aparelhos de apoio, sendo apenas 

necessário verificar a tensão adicional no carril devido à presença do tabuleiro (Kumar e 

Upadhyay, 2012). 

Para a modelação desta situação, considera-se que o carril está sempre fora da zona de 

respiração, tendo por isso, uma tensão instalada correspondente a uma variação de 

temperatura de 50 ºC (ΔTR 50 ºC de acordo com a Figura 2.7). 

Kumar e Upadhyay (2012) referem que a maior parte da regulamentação assume os efeitos do 

gradiente térmico como uma ação importante a considerar no dimensionamento das estruturas 

das pontes. No entanto, criticam o facto de este efeito não se encontrar incorporado nos 

códigos que abordam questões relacionadas com as análises de interação via-ponte. Para 

verificar esta situação os autores realizaram estudos numéricos com modelos de interação de 

uma ponte do tipo contínua, nos quais consideraram efeitos do gradiente térmico no tabuleiro 



Capítulo 2 

2.16 

de 15 ºC até -15 ºC. Deste estudo concluíram que o gradiente térmico deve ser incorporado 

nas análises de interação via-ponte. 

 Arranque e frenagem 2.2.5.2.

Assume-se que as forças de arranque e frenagem aplicadas no topo do carril são 

uniformemente distribuídas num comprimento Lf com os seguintes valores regulamentares 

(EN-1991-2, 2003): 

- Arranque: 

qlak = 33 kN/m por via, com Lf×qlak ≤ 1000 kN para o dimensionamento com os modelos de 

carga LM71 ou SW/0; 

- Frenagem: 

qlbk = 20 kN/m por via, com Lf×qlbk  ≤ 6000 kN para o dimensionamento com os modelos de 

carga LM71 ou SW/0, 

qlbk = 35 kN/m por via para o dimensionamento com o modelo de carga LM71 ou SW/2. 

Quando se utiliza o modelo de carga SW, apenas o comprimento do modelo sobre a estrutura 

deve ser considerado.  

As ações de arranque e de frenagem devem ser associadas com a correspondente ação 

vertical. No caso da ponte conter duas ou mais vias, as forças de arranque de uma via devem 

ser adicionadas às forças de frenagem da outra, apenas precisando de ser consideradas duas 

vias. 

 Sobrecarga ferroviária 2.2.5.3.

As ações verticais causam flexão do tabuleiro que, por sua vez, provoca rotações das 

extremidades do tabuleiro, originando deslocamentos horizontais da sua parte superior como 

se ilustra na Figura 2.12. As cargas devem ser aplicadas na via sobre o tabuleiro e no aterro de 

um lado do tabuleiro ou nos aterros de ambos os lados do tabuleiro. Estes efeitos, no caso de 

se tratar de uma ponte de tabuleiro com laje inferior, têm menor importância que os 

observados num tabuleiro com laje superior.  

 Parâmetros de controlo dos efeitos da interação via-ponte 2.2.6.

  Tensão de compressão 2.2.6.1.

O valor máximo da tensão de compressão foi obtido a partir de ensaios realizados em 1987 

pela Universidade Técnica de Munique, em plena via com raio em planta superior a 1100 m e 
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constituída por carris UIC60 e travessas de betão B70 dispostas de 60 em 60 cm. Estes 

ensaios permitiram determinar a temperatura que leva à instabilidade da via (Figura 2.15). 

 

Figura 2.15. Resultado de ensaios realizados para determinação da carga crítica da via (adaptado 

de Ruge et al., 2004). 

Os resultados dos ensaios permitiram concluir que a temperatura que leva à instabilidade da 

via é no mínimo 120 °C. Aplicando a este valor um fator de segurança de 1,5 e considerando 

que o carril atinge temperaturas acima da temperatura de instalação de 50 °C, verifica-se que 

a tensão de compressão disponível no carril, para os efeitos da interação via-ponte, 

corresponde à tensão provocada por uma variação de temperatura equivalente a 30 °C, sendo 

determinada pela seguinte expressão:  

σcompressão   E×α×ΔT = 210×10
3
×1,15x10

-5
×30 = 72 MPa (2.3) 

Considera-se por isso que, para via balastrada, os efeitos da interação via-ponte não podem 

ser superiores a 72 MPa, para as características da via anteriormente descritas.  

 Tensão de tração 2.2.6.2.

O valor máximo da tensão de tração devida à interação é calculado subtraindo à tensão 

admissível (σsafe) as tensões devidas aos efeitos da temperatura e as tensões instaladas no 

carril provenientes de outros fenómenos, tais como, o processo de fabrico, a temperatura e a 

carga vertical (Simões, 2009).  

A tensão máxima admissível (σsafe) para o aço dos carris é igual a 470 MPa (correspondendo a 

90% da tensão de cedência do aço que constitui dos carris (σs= 525MPa). As considerações 

para o cálculo da tensão de tração disponível para os efeitos de interação encontram-se 

representadas na Figura 2.16.  

 

30 ºC 
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Carril UIC 60 σE = 80 MPa + σQ = 158 MPa + σT = 120 MPa= 358 MPa 

       

 

 

 

 

 

 

↓ 

σtração =  

(470-358) 

= 112 MPa 

 
Tensão Residual  Tensão devida à  

carga por roda do 

veículo (Q) 

 Tensão devida à  

temperatura 

(-50 ºC) 

 

Figura 2.16. Tensão de tração disponível para os efeitos de interação. 

A componente de tensão residual σE,  resulta do arrefecimento diferencial do carril durante o 

seu fabrico e da perfilagem da sua secção. A tensão σQ, é devida à flexão do carril por ação 

por roda do veiculo Q, para as considerações do tipo de carril, afastamento das travessas e 

condições de apoio da via dos ensaios realizados por Ruge et al. (2004). A tensão devida à 

variação máxima da temperatura atingida pelo carril, acima da temperatura de instalação 

σT,   resulta de uma variação de temperatura de 50 ºC. O somatório destas três tensões é 

358 MPa, resultando assim uma tensão de tração disponível para os efeitos de interação igual 

a 112 MPa.  

Considerando-se ainda que o efeito da deformação vertical do tabuleiro, que também 

contribui para a variação de tensão normal nos carris, atinge um valor de 20 MPa, segundo 

Ruge et al. (2004), resulta uma tensão de tração disponível de 92 MPa. Assim, os limites para 

a tensão de tração no carril devida aos efeitos da interação via-ponte são considerados como: 

 σtração = 112 MPa, se a flexão do tabuleiro for considerada; 

 σtração = 92 MPa, se a flexão for desprezada. 

No caso de vias em placa, a ocorrência de encurvadura é altamente improvável devido à 

elevada resistência lateral da via. Nestes casos o fenómeno que se tem de evitar é o 

esmagamento do aço que acontece para tensões da mesma ordem de grandeza das da fratura, 

podendo por isso a tensão máxima de compressão disponível para os efeitos de interação ser 

igual a: 

 σcompressão = 92 MPa 

Se os valores das tensões, σE, σQ e σT forem determinados experimentalmente, poder-se-á 

justificar limites de tensão disponível no carril diferentes dos anteriormente apresentados. 

Carril UIC 60

σE Auto-equilibrada 

 

σE desequilibrada 
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 Deslocamentos relativos e absolutos 2.2.6.3.

Os deslocamentos da via e do tabuleiro têm de ser limitados para prevenir uma 

desconsolidação excessiva do balastro, para que as tensões instaladas no carril se mantenham 

dentro dos limites (as restrições nos valores dos deslocamentos controlam de uma forma 

indireta o incremento de tensão longitudinal nos carris) e as operações de manutenção sejam 

minimizadas. Os deslocamentos mencionados anteriormente devem ter os seguintes limites: 

 Deslocamento horizontal relativo entre o tabuleiro e o carril devido ao arranque ou 

frenagem,  r, igual ou inferior a  4 mm. 

 Deslocamento absoluto máximo do tabuleiro sob ação de arranque ou frenagem,  abs, 

igual ou inferior a 5 mm, se o carril for contínuo numa das extremidades ou em ambas 

as extremidades da ponte. Também deve ser considerado como o deslocamento 

relativo máximo entre dois tabuleiros consecutivos (Figura 2.17). 

 

Figura 2.17. Deslocamento absoluto (IAPF, 2007). 

 Caso existam dois aparelhos de dilatação da via o deslocamento horizontal máximo 

devido ao arranque ou frenagem,  abs, deve ser igual ou inferior a 30 mm. 

  Rotação da extremidade do tabuleiro 2.2.6.4.

A rotação da extremidade da ponte, sob a ação vertical do tráfego, é um parâmetro importante 

de controlo dos efeitos da interação via-ponte. Para ser possível a determinação do limite 

apropriado da rotação máxima da extremidade do tabuleiro é necessário considerar outros 

critérios, como os efeitos dinâmicos (manutenção do balastro) e o conforto dos passageiros.  

Nas juntas entre tabuleiros, ou entre tabuleiro e encontro, no caso de vias com BLS, o 

deslocamento máximo relativo (abertura ou fecho) entre as duas extremidades da junta 

(Figura 2.18) na face superior do tabuleiro, devido à flexão causada pelas cargas verticais 

assim como pelas ações de arranque e frenagem,  (θ ), deve ser igual ou inferior a 8 mm. 
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Figura 2.18. Deslocamento horizontal considerando a rotação dos tabuleiros (IAPF, 2007). 

Para a determinação da rotação do tabuleiro, nos casos de modelação com via única, a ação do 

comboio utilizada deve ser a do LM 71, multiplicada pelo fator dinâmico correspondente. No 

caso de múltiplas vias, a ação do comboio é aplicada no máximo a duas delas.  

 Deslocamento vertical da extremidade do tabuleiro 2.2.6.5.

O deslocamento vertical ( V) da extremidade superior do tabuleiro em relação à face superior 

adjacente (tabuleiro ou encontro) não deve ser superior a 3 mm para velocidades de projeto 

inferior ou igual a 160 km/h ou a 2 mm para velocidades superiores a 160 km/h. Este 

deslocamento deve ser controlado para as ações ferroviárias (ação vertical e arranque ou 

frenagem do comboio) e para as ações térmicas. É de referir que quando a rasante da ponte 

não é horizontal, os movimentos horizontais do tabuleiro provocam deslocamentos normais 

ao seu desenvolvimento (Figura 2.19).  

 

Figura 2.19. Consideração do deslocamento normal ao tabuleiro (IAPF, 2007). 

 Outras considerações 2.2.6.6.

Os cálculos de interação são efetuados utilizando características específicas da via (BLS, 

aparelhos de dilatação, ligações). Quando por alguma razão (por exemplo trabalhos de 

manutenção de substituição das BLS) o arranjo inicial da via é alterado, pode ser necessário 

efetuar ajustes no tráfego dos comboios, como por exemplo, limitar a velocidade nessas 
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zonas, ou até proceder a uma modificação dos apoios do tabuleiro (aparelhos de apoio ou 

pilares).  

2.3. SOLUÇÕES ESTRUTURAIS 

As pontes ferroviárias são mais restritivas do que as pontes rodoviárias no que diz respeito às 

condições de traçado, já que obrigam a sobrelevações e pendentes menores, bem como raios 

em planta maiores. Devido à impossibilidade de se ajustarem às condições de relevo do 

terreno, gera-se necessidade de construir um elevado número de pontes, normalmente de 

grande extensão e altura, condicionando fortemente as opções ao nível do projeto das 

estruturas (Thielemans e Pauw, 2012). 

Relativamente à tipologia e conceção de pontes ferroviárias, existe um grande número de 

possibilidades. Pontes retas, arcos, atirantadas com diferentes tipos de secção transversal – 

secção do tipo laje maciça ou aligeirada, caixão, constituída por elementos pré-fabricados do 

tipo duplo-T ou artesa, que podem ser em betão armado, em aço ou mistas.  

A magnitude das cargas ferroviárias é cerca de três a quatro vezes maior do que as 

rodoviárias, e as exigências de rigidez exigidas para estas estruturas justificam a menor 

esbelteza das pontes relativamente às rodoviárias. Para pontes ferroviárias retas as relações 

altura-vão mais utilizadas são da ordem de 1/13 ou 1/15, valores que comparam com 1/20, ou 

menos, utilizado nas pontes rodoviárias (Peiretti et al., 2004). 

Para fazer face às novas exigências das vias férreas, foi necessário atualizar a tipologia das 

pontes projetadas de forma a satisfazer as exigências particulares deste tipo de estruturas, 

explorando as possibilidades tecnológicas disponíveis.  

A conceção de uma ponte ferroviária passa pela seleção do esquema estrutural que mais se 

adequa aos condicionalismos do local de implantação da obra, garantindo resistência 

suficiente face às ações longitudinais. Assim, a altura e rigidez dos pilares, bem como as 

condições de fundação do solo condicionam as possibilidades dos esquemas estruturais.  

Para além dos aspetos técnicos inerentes à estabilidade da ponte e da via, a escolha do 

esquema da ponte deve ainda ter em conta os custos de manutenção associados. 

Se a tensão no carril ultrapassar os limites estabelecidos nos códigos, ou se o comprimento de 

dilatação for superior a 90 m (pontes em betão ou mistas) ou 60 m (pontes em aço), as barras 

longas soldadas (BLS) devem ser cortadas e devem ser instalados aparelhos de dilatação da 

via (AD). Contudo as vias de BLS devem ser o mais longas possível (por razões de 

manutenção) e devem os projetistas das pontes ter estas recomendações em consideração. 
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Uma solução estrutural possível é adotar uma construção recorrendo a sucessivos troços 

contínuos de tabuleiro (comprimento máximo de 90 m, Figura 2.20) que se revela 

economicamente competitiva, não sendo neste caso necessário utilizar aparelhos de dilatação 

da via. 

 

Figura 2.20. Solução recorrendo a sucessão de troços de tabuleiros contínuos (Ramondenc et al., 

2007). 

No caso se considerar apenas um troço de tabuleiro, para obter viadutos mais extensos, 

preservando a característica de continuidade do carril, os apoios fixos podem ser colocados no 

centro do tabuleiro. Desta forma o comprimento dilatável deixa de ser o troço em questão e 

passa a ser metade do seu desenvolvimento.  

Para se obter soluções com maiores vãos é necessário dotar os viadutos contínuos com pelo 

menos um aparelho de dilatação de carril. Com os novos aparelhos de dilatação que permitem 

movimentos até 1200 mm, é possível obter uma solução de um viaduto contínuo com um 

apoio fixo num dos encontros dispondo o AD sobre o apoio móvel.  

No caso de se dispor o ponto fixo no centro do tabuleiro contínuo e se disporem os aparelhos 

de dilatação de carril nos dois apoios (móveis), a extensão da ponte pode chegar até aos 

2000 m (García, 2005). 

Por outro lado, as soluções de sucessões de tramos isostáticos obrigam à adoção de tabuleiros 

de maior altura que devem ser apoiados em pilares muito robustos e relativamente curtos. Isto 

acontece porque a ação de frenagem é repartida entre os pilares e o carril e, se os pilares não 

forem suficientemente robustos, o carril fica sobrecarregado podendo encurvar. No entanto, as 

soluções com sucessão de tramos isostáticos podem dispensar a utilização de aparelhos de 

dilatação de via. Assim, estas soluções são mais comummente utilizadas em viadutos com 

rasantes reduzidas e com boas condições de fundação (García, 2005). 

É possível dimensionar pontes recorrendo apenas a troços simplesmente apoiados, com 

comprimentos até 90 m (pontes em betão e mistas). No entanto, os vãos que são considerados 

economicamente mais vantajosos têm entre 30 e 40 m (Figura 2.21). Este tipo de solução é 

muito utilizada e torna-se atrativa em viadutos regulares e longos onde é possível recorrer a 

elementos pré-fabricados. 

L < 90 mL < 90 mL < 90 m
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Figura 2.21. Solução com sucessão de tramos isostáticos (Ramondenc et al., 2007). 

É de realçar que em soluções com sucessão de tramos isostáticos e pilares altos, a solução 

passa por ligar os diferentes tramos na direção horizontal de modo a conduzir as ações 

horizontais até um ponto fixo. O encadeamento dos tramos não deve ser realizado com lajes 

de continuidade mas antes, recorrendo a pré-esforço centrado e a placas de neoprene dispostas 

no centro de gravidade do tabuleiro e entre tramos consecutivos (García, 2005). No entanto, a 

ligação dos tramos faz com que o comprimento dilatável aumente sendo necessário dispor 

aparelhos de dilatação de via caso esse comprimento seja superior a 90 m (tabuleiro em betão 

armado ou mistos). 

Para pontes contínuas de grande desenvolvimento é comum utilizarem-se aparelhos de 

dilatação da via em “tramos neutros” (tramo simples com apoios fixos nas duas 

extremidades), como se pode observar na Figura 2.22. Em cada “tramo neutro” são instalados 

dois aparelhos de dilatação da via. Esta solução é constituída pela junção dos vários esquemas 

estruturais anteriormente apresentados. A função de interromper o tabuleiro é a de limitar os 

comprimentos dilatáveis; estas estruturas têm de obedecer aos mesmos critérios de limitação 

dos movimentos longitudinais dos restantes troços de tabuleiro (Figueiredo, 2007). 

 

Figura 2.22. Solução para pontes contínuas de grande desenvolvimento (Ramondenc et al., 

2007). 

L < 90 m     (usually 30 to 40 m)L < 90 m     (usually 30 to 40 m)L < 90 m     (usually 30 to 40 m)
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fixed bearing
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TDDTDD TDD

L < 900 m ~ 40 m L < 900 m

TDDTDD TDD

L < 900 m ~ 40 m L < 900 m

TDDTDD TDDTDDTDD TDD
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 Aparelhos de dilatação de via 2.3.1.

Os aparelhos de dilatação de carril devem ser instalados sempre que o acréscimo de tensão 

nos carris ou os deslocamentos do tabuleiro ultrapassem os limites regulamentares, devendo a 

sua instalação ser efetuada junto ao apoio móvel do tabuleiro (UIC-774-3-R, 2001).  

Quando a variação diária do comprimento do tabuleiro (∆L) é superior a valores entre 10 e 

15 mm deve ser instalado um aparelho de dilatação da via, mesmo que a estrutura verifique 

todos os requisitos relativos aos deslocamentos e os carris verifiquem os acréscimos de tensão 

admissíveis, de forma a garantir o bom estado do balastro. Segundo a IAPF (2007), o valor a 

considerar como máximo para a variação de comprimento do tabuleiro devido às variações 

térmicas diárias deve ser de 13 mm. No caso de existirem juntas entre tabuleiros, este limite 

deve ser aplicado ao somatório dos comprimentos dilatáveis entre os pontos centrais de 

dilatação térmica adjacentes. Para efetuar esta verificação, admite-se que a variação média 

diária de temperatura em tabuleiros de betão armado é de 5 °C. 

Ramondenc et al. (2007) apresentam as seguintes regras práticas de utilização de aparelhos de 

dilatação da via: 

 Os aparelhos de dilatação são normalmente extensos (cerca de 30 m) e necessitam de 

ser instalados numa plataforma estável; 

 Só é possível instalar aparelhos de dilação em vias retas ou na parte circular de curvas; 

 Em França, para limitar o curso dos aparelhos de dilatação de via, os comprimentos 

máximos dilatáveis são de 450 m; 

 Em alguns casos de instalação de aparelhos de dilatação é necessário providenciar 

dispositivos de retenção do balastro (Figura 2.23). 

 

Figura 2.23. Aparelho de retenção de balastro. 

Nos últimos anos apareceram novos tipos de aparelhos de dilatação de via, acompanhando a 

evolução das vias ferroviárias, nomeadamente as linhas de alta velocidade. Atualmente já se 

fabricam aparelhos de dilatação de via com cursos de 1200 mm. Estes aparelhos de dilatação 

são fornecidos totalmente montados e prontos a instalar e, podem ser utilizados em vias 

curvas com raios superiores a 350 m (García, 2005). 
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2.4. CRITÉRIOS DE MODELAÇÃO 

Para estudar o comportamento do sistema via-ponte, os efeitos da interação, expostos 

anteriormente, devem ser avaliados através de um conjunto de análises não-lineares 

considerando as várias ações intervenientes. A modelação deve ter em conta os parâmetros da 

via e da ponte descritos, assim como as características de carregamento. 

Na Figura 2.24 apresentam-se os principais critérios de modelação numérica relativos à 

posição ocupada pelos vários elementos (carril, interface travessa-balastro (balastro), tabuleiro 

e apoios) assim como do tipo de ligação estabelecida entre eles. Os elementos do tabuleiro e 

do carril devem ser introduzidos à cota do seu centro de gravidade, devendo também a 

posição dos apoios coincidir com a do seu centro de rotação. 

A ligação entre os elementos da via e os elementos do tabuleiro, assim como a ligação do 

tabuleiro aos elementos de apoio, devem ser realizadas através de elementos com rigidez 

elevada, permitindo o seu posicionamento na cota pretendida.  

 

Figura 2.24. Modelação típica do sistema via-ponte-sistema de apoio (Simões, 2009). 

A rigidez dos elementos de suporte (aparelhos de apoio, pilares, fundações e aparelho de 

apoio, encontro e fundação) pode ser traduzida por uma rigidez equivalente (Figura 2.25).  

 

Figura 2.25. Modelo simplificado para a análise da interação via-ponte (Simões, 2009). 

Quando há incerteza relativamente à rigidez dos elementos da subestrutura (pilares e 

encontros), devido à fendilhação do betão ou às características do solo, devem ser 
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considerados dois cenários extremos de análise. Nas situações correntes é feita uma avaliação 

conservativa das reações nos aparelhos de apoio e da tensão nos carris, através da 

consideração dos valores máximo e mínimo da rigidez dos apoios.  

O comportamento dos elementos pode ser considerado linear, com exceção dos elementos que 

simulam a interface travessa-balastro, bem como dos aparelhos de apoio cuja reação se 

mobiliza por atrito entre o tabuleiro e o pilar. 

Para uma avaliação adequada dos efeitos da interação é fundamental a adoção de um modelo 

de elementos finitos, devendo os elementos da via e do tabuleiro ser modelados de forma 

discreta, com dimensões inferiores a 2 m e a extensão da via sobre os aterros adjacentes ao 

tabuleiro deve ter pelo menos 100 m de comprimento (UIC-774-3-R, 2001). 

2.5. ESTABILIDADE LATERAL DA VIA 

 Considerações iniciais 2.5.1.

A encurvadura da via constitui, desde sempre, uma preocupação para as administrações do 

caminho-de-ferro, uma vez que é um fenómeno determinante para a segurança da via. A 

utilização das vias de BLS aumentou os custos resultantes dos descarrilamentos. Nos E.U.A. 

entre os anos 1998 e 2002 o número de descarrilamentos associados ao fenómeno da 

encurvadura era em média de 38 por ano, mas o prejuízo para as administrações ferroviárias 

foram crescentes atingindo um valor máximo em 2002, superior a 17 milhões de dólares 

(Figura 2.26).   

 

Figura 2.26. Número de descarrilamentos devido à encurvadura da via e custo associado (Kish e 

Samavedam, 2003). 
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As vibrações induzidas pelo tráfego ferroviário nas pontes, podem conduzir à diminuição da 

resistência lateral do balastro, potenciando a instabilidade lateral da via (Baeßler et al., 2012).  

O comportamento global das vias-férreas envolve uma interação complexa entre os 

comportamentos de movimento vertical, lateral e de torção. Os primeiros estudos relativos à 

estabilidade da via restringiram-se ao plano vertical ou ao horizontal, porque o 

comportamento de encurvadura de estruturas reais mostra que, na deformada final, apenas um 

modo de encurvadura (vertical ou horizontal) é dominante. 

Em termos de ações, a via é sujeita a forças verticais, laterais e longitudinais devido às 

condições da temperatura, do tráfego e às operações de manutenção, e às quais a estrutura da 

via deve resistir garantindo um determinado nível de segurança. Quando se verificam esforços 

longitudinais de compressão no carril e a via não se encontra confinada de forma adequada 

pelo balastro na direção lateral, podem ocorrer fenómenos de encurvadura. Os principais 

fatores que influenciam o fenómeno da encurvadura da via são (Sussmann et al., 2007):  

 Os desvios do alinhamento lateral da via (secção 2.5.2); 

 A tensão longitudinal do carril (secção 2.5.3).  

 A resistência lateral da via (secção 2.5.4); 

A existência de variações de temperatura pode provocar forças de compressão excessivas, 

gerando encurvadura da via, ou, pelo contrário, gerar esforços de tração que podem conduzir á 

rutura do carril e a uma aceleração do crescimento dos defeitos da via, como a falência ou 

destacamento das fixações, registando-se em ambos os casos um aumento do risco de 

descarrilamento. 

A instabilidade lateral da via resulta, em parte, do seu deslocamento lateral que é provocado 

inicialmente pelas irregularidades da via que sob a ação do tráfego se agravam, incutindo 

movimentos laterais dos carris.  

Foram efetuados estudos paramétricos que demonstram a relação entre a evolução dos 

deslocamentos laterais da via e a relação L/V (L - carga lateral; V - carga vertical), com o 

número de passagens de comboios. O estudo demonstra que até determinada relação L/V o 

aumento dos deslocamentos diminui com o número de passagens e que a partir de um 

determinado valor desta relação a situação inverte-se, como se pode observar na Figura 2.27 

(Kish et al., 1998). 
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Figura 2.27. Incremento nos deslocamentos residuais em função do nível de carga lateral para 

três passagens de carga (Kish et al., 1998). 

A tensão longitudinal do carril é um dos fatores preponderantes no fenómeno de encurvadura 

da via. Quando a temperatura ambiente aumenta a temperatura do carril também aumenta, por 

vezes 17 °C acima da temperatura ambiente. Como a dilatação do carril está impedida, este 

fica sujeito a tensões de compressão significativas (Sussmann et al., 2007). Quanto mais baixa 

for a temperatura de referência do carril TR (temperatura para a qual a tensão instalada nos 

carris é nula) e maiores os aumentos da temperatura ambiente, maiores são as forças de 

compressão instaladas no carril e maior é a probabilidade de ocorrer encurvadura. 

A encurvadura pode ocorrer no plano lateral da via com várias configurações e amplitudes. As 

curvas em planta, e especialmente na presença de defeitos iniciais do alinhamento lateral da 

via, tendem a ser pontos mais vulneráveis a este fenómeno do que as zonas em reta. Também 

as zonas de entrada e saída das pontes são zonas que apresentam maior risco de sofrerem 

encurvadura, uma vez que se verifica uma redução da resistência do balastro devida aos 

movimentos relativos entre o carril e o tabuleiro e por serem pontos onde normalmente o 

carril está mais comprimido.  

As operações de manutenção que visam a redução do risco de encurvadura da via incluem 

correção da geometria da via, soldadura e operações de reparação para elevar a temperatura 

referência do carril e a redução dos desalinhamentos laterais da via. Por outro lado o ataque 

do balastro ou a sua substituição reduzem a sua resistência lateral, pelo que, posteriormente a 

estas operações, é necessário efetuar operações de estabilização do balastro para garantir a 

estabilidade da via face à encurvadura. Vários estudos foram feitos com o objetivo de 

perceber qual a influência das operações de manutenção na estabilidade da via e para garantir 

que durante estas operações exista uma margem de segurança adequada relativamente à 

encurvadura (Sussmann et al., 2007). 

Nas secções que se seguem apresenta-se de uma forma detalhada: a evolução dos 

desalinhamentos laterais e os seus limites; a origem, evolução e gestão atualmente adotada 
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relativamente à força longitudinal instalada no carril (temperatura de referência), assim como 

as técnicas experimentais para a sua determinação; as características da resistência lateral da 

via, quais as suas componentes, os métodos experimentais para a sua determinação e a sua 

evolução no enquadramento das operações de manutenção da via. 

 Desvios do alinhamento lateral da via 2.5.2.

Os parâmetros da via que comprometem a sua estabilidade lateral e segurança estão 

predominantemente relacionados com as irregularidades laterais da via, sendo o seu 

crescimento devido à relação das forças L/V, às forças longitudinais, ao levantamento vertical 

da via entre bogies, às múltiplas passagens das rodas com imperfeições e às forças centrífugas 

e de lacete.  

As cargas laterais L referem-se ao conjunto de cargas laterais transmitidas pelos eixos do 

bogie. A determinação da relação L/V é muito útil no mecanismo global do crescimento dos 

desalinhamentos laterais da via e é utilizada para definir critérios de avaliação do grau de 

desalinhamento da via, como é o caso das metodologias propostas por Prud'homme, referidas 

em Kish et al. (1998) que são utilizadas pela SNCF, assim como o das metodologias 

utilizadas na Europa, no Japão e nos E.U.A.  

A evolução dos desalinhamentos laterais da via, desde os defeitos iniciais aos provocados pela 

encurvadura, está descrita no Quadro 2.1, onde também se faz a sua correlação com os 

parâmetros envolvidos em cada fase do mecanismo de estabilidade lateral da via. 

Quadro 2.1. Descrição das fases do mecanismo de estabilidade lateral da via (Kish et al., 1998). 
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Da análise do Quadro 2.1 pode observar-se que os desalinhamentos laterais da via existem 

desde a fase do seu assentamento e crescem devido às ações impostas à via, quer pelo tráfego 

quer pelas variações de temperatura. Estas ações agravam o estado de conservação do balastro 

e favorecem o aumento da relação L/V uma vez que a carga lateral aumenta com o 

crescimento dos desalinhamentos laterais da via.  

Como se viu os desalinhamentos existentes são tipicamente de pequena magnitude mas, em 

combinação com outros parâmetros, podem conduzir a condições de insegurança tais como: 

galgamento das rodas, variação dinâmica da bitola, aumento do movimento de lacete do 

bogie, encurvadura da via, ou a condições da via que conduzam a níveis de desconforto dos 

passageiros intoleráveis.  

Na Figura 2.28 está representado um esquema das direções das forças que estão envolvidas no 

aumento dos deslocamentos laterais da via, em que a força, L, representa o conjunto das 

forças laterais e P0 simboliza a força longitudinal de compressão induzida pelas variações 

térmicas. As forças L encontram oposição na resistência lateral da via, conferida pelo 

balastro, esquematicamente representada na figura por S. Sob condições de equilíbrio 

dinâmico verifica-se que a formação de uma deformação dinâmica na direção lateral da via 

pode não desaparecer (a via pode não recuperar a sua configuração inicial) após a passagem 

do veículo, devido às características elasto-plásticas do balastro. Assim, forma-se uma 

deformação lateral de carácter permanente ou residual na estrutura da via. Em determinadas 

condições, a totalidade das deformações da via podem acumular-se numa extensão grande 

(por exemplo no caso de vias em curva) ou localmente (tipicamente em pontos de fragilidade, 

tal como zonas de defeitos iniciais da via). Se a força L exercida pelo veículo ultrapassar a 

força de reação oferecida pela via S, a deformação resultante da via forma-se rapidamente e 

por vezes com uma magnitude tal que compromete a operação dos veículos em condições de 

segurança. 

 

Figura 2.28. Forças que provocam o desalinhamento lateral da via e reação da via 

(Kish et al., 1998). 



Aspetos relativos à interação via-ponte 

2.31 

Pelo exposto nos parágrafos anteriores, é essencial para garantir níveis de segurança elevados 

controlar as irregularidades laterais dentro de determinados limites. Segundo Kish et al. 

(1998), Prud’ omme e a SNCF realizaram ensaios experimentais para determinar a força 

dinâmica da via, tendo sido aplicada uma força lateral conhecida, através de um único eixo, 

sob ação de carga vertical (marcha lenta), e medido o desvio lateral residual, após a passagem 

do veículo na zona de teste. A força lateral introduzida foi incrementada em cada 

iteração/conjunto de testes, através da relação entre a força lateral aplicada pelo eixo e o 

desvio residual formado, tendo-se determinado a força dinâmica considerando-a igual à carga 

lateral, L, para a qual os desvios laterais começam a ser significativos. Esta definição foi 

depois aperfeiçoada com base em testes com múltiplas passagens mantendo a força lateral por 

eixo constante. Este conceito básico é ilustrado na Figura 2.29 onde se relaciona os 

deslocamentos laterais com o número de passagens. Observa-se que, para valores de força 

lateral abaixo de um certo limite, os desalinhamentos laterais da via estabilizam para um valor 

finito, e que acima deste limite os desalinhamentos aumentam rapidamente, denominando-se 

este efeito como progressivo ou “instável”. As cargas laterais que estão na origem da 

passagem de desvios laterais estáveis para instáveis definem o novo conceito de força 

dinâmica lateral (indicado por uma linha tracejada na Figura 2.29).   

 

Figura 2.29. Relação entre o desvio residual da via e o número de passagens (Kish et al., 1998). 

No seguimento do estudo anterior foi determinado o parâmetro de desvio lateral da via, 

designado por irregularidade crítica,  c, para o qual a passagem de tráfego se torna instável.  

A Figura 2.30 ilustra as fases do desvio lateral da via em função do volume e cargas de 

tráfego, isto é, em termos de número de passagens de eixos necessárias para produzir uma 

deformação permanente (residual) que pode ser estável (no caso  1 e  2) ou instável ( c). 

Normalmente definem-se os três seguintes níveis de deformação da via: deficiência de 

alinhamento após a construção ou operação de manutenção,  0; deficiência de alinhamento 

máxima admissível antes da manutenção,  m; deficiência de alinhamento crítica para a qual a 
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manutenção tem de ser forçosamente realizada e a segurança da via está potencialmente 

comprometida,  c. Os valores de  1 e  2 são considerados como níveis de desvio de 

alinhamento estáveis após inúmeras passagens de tráfego.  

 

Figura 2.30. Conceito de defeito de alinhamento máximo admissível em função do 

deslocamento da via (Kish et al., 1998). 

A tolerância dos defeitos de alin amento,  0, assume tipicamente valores da ordem de 1 mm a 

4 mm. O defeito de alin amento máximo admissível,  m, para que a via seja dispensada de 

operações de manutenção (dependendo das regras de cada entidade exploradora das linhas 

ferroviárias), situa-se no intervalo dos 4 mm aos 8 mm.  

Para os defeitos de alinhamento crítico,  c, os valores são mais elevados; por exemplo, a 

SNCF considera como o limite de  c 12 mm, visando a circulação em segurança do TGV 

(Kish et al., 1998). 

Para determinadas condições e parâmetros da via (em especial em linhas ferroviárias de alta 

velocidade), a estabilização da magnitude de  1 e  2 pode não ser atingida antes de  c, por 

isso, a determinação deste valor é um requisito chave para o desenvolvimento da aplicação 

dos critérios de segurança. O parâmetro  m pode ser determinado com base num equilíbrio 

entre a frequência das manutenções (número de passagem em segurança do veículo) e a 

margem de segurança relativamente a  c.  

Em Kish et al. (1998) são apresentados valores para o comprimento do defeito do 

alinhamento (distância entre o início e fim da imperfeição) mencionados anteriormente, dado 

serem de grande interesse para as análises de desvio da via e para a previsão dos 

descarrilamentos. O comprimento associado aos defeitos de alinhamento, relativos às 

tolerâncias após a construção, é da ordem de poucos metros, considerando valores de  m da 

ordem de grandeza entre os 10 e os 20 m, para linhas de alta velocidade, podendo o 

comprimento máximo do defeito variar entre os 20 e 40 m. 
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 Tensão longitudinal do carril  2.5.3.

A tensão nos carris em vias de BLS tem várias origens e desenvolve-se em várias fases da sua 

vida. O primeiro tipo de tensão que se instala é a tensão residual que surge devido ao processo 

de fabrico, resultante do arrefecimento não homogéneo e dos tratamentos mecânicos de 

perfilagem para fazer cumprir as exigências relativas aos parâmetros geométricos. Na Figura 

2.31 a) está representada uma distribuição longitudinal, típica, da tensão residual instalada no 

carril, onde os valores apresentados podem variar dependendo do processo de fabrico. Um 

facto importante relativamente à tensão residual de um carril novo, é que a integração do seu 

valor ao longo da secção do carril é igual a zero pelo que não se criam forças longitudinais 

nos carris em vias de BLS. Na Figura 2.31 b) representa-se a tensão residual ao longo do 

carril.  

 

 

a) b) 

Figura 2.31. Tensão residual no carril: a) distribuição da tensão residual na secção transversal 

(Szelazek, 1998); b) desenvolvimento da tensão residual ao longo do carril 

(Marmash e Ryan, 2006). 

A tensão residual adicional é criada durante o processo de soldadura dos carris e 

desenvolve-se até uma distância de 500 mm da soldadura. Se o processo de soldadura for 

realizado antes de fixar o carril às travessas, a soldadura também não cria forças na direção 

longitudinal, mas altera de forma significativa o estado de tensão na vizinhança da soldadura. 

Após a operação de soldadura é efetuada a regularização da geometria, na qual ambos os 

carris, fixos às travessas, são deslocados nas direções vertical e horizontal. Dependendo da 

magnitude deste deslocamento, esta operação poderá criar forças longitudinais nas BLS 

(Szelazek, 1998). No entanto, a principal fonte de tensões no carril são as variações de 

temperatura, sendo esta temática o principal objetivo de estudo nesta secção. 

 Temperatura de referência 2.5.3.1.

Na zona central das vias de BLS (Figura 2.7) a tensão nula do carril, devida à temperatura, 

depende do diferencial entre a temperatura atual do carril e da temperatura para a qual o carril 
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foi soldado e fixo às travessas, designando-se esta temperatura por temperatura de referência 

(TR). O carril desenvolve esforços de tração por diminuição da temperatura e esforços de 

compressão para aumento da temperatura; para a temperatura (TR) o carril encontra-se livre 

de tensão.  

Na Figura 2.32 está representada a variação das forças de tração e compressão, para um carril 

devidamente apertado nas fixações, consoante as variações da temperatura relativamente à 

temperatura de referência. 

Por norma assume-se o valor da TR próximo da média entre as temperaturas máxima e 

mínima esperadas para o carril (Kumar e Upadhyay, 2012). As temperaturas de projeto 

tipicamente adotadas para a TR encontram-se no intervalo de 18 a 30 °C para o carril UIC60. 

  

Figura 2.32. Força Longitudinal num carril do tipo UIC 60 em função da temperatura 

(Koob, 2005). 

Durante as operações de instalação dos carris, um dos procedimentos da REFER (CP, 1979) 

consiste na medição da temperatura ambiente para estimar o valor da temperatura de 

referência. Caso esta esteja em desacordo com a temperatura de projeto pode ser necessário 

efetuar soldaduras aluminotérmicas sob forças controladas de tração ou compressão (Figura 

2.33) para que no final a temperatura de referência seja a pretendida. 

 

Figura 2.33. Fase intermédia de uma soldadura aluminotérmica, com a aplicação de esticadores.  

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

F
o

rç
a 

L
o

n
g

it
u

d
in

al
 (

k
N

)

Temperatura (ºC)

Tração Compressão

TR 



Aspetos relativos à interação via-ponte 

2.35 

A TR é considerada a temperatura base para a determinação da temperatura crítica do carril. 

Se a temperatura ambiente atingir valores muito superiores a TR, pode incitar os responsáveis 

da via a reduzir a velocidade de marcha para controlar os riscos de encurvadura (Marmash e 

Ryan, 2006). 

 Gestão da temperatura de referência nas vias ferroviárias  2.5.3.2.

A gestão da TR nas vias ferroviárias de BLS é, pelos motivos apresentados anteriormente, de 

grande relevância para a prevenção dos riscos de encurvadura ou de rotura da via, uma vez 

que permite ter um maior controlo da tensão instalada no carril. No entanto a TR varia ao 

longo do tempo, diminuindo normalmente em relação ao seu valor de projeto, aumentando 

assim o risco de encurvadura (McWilliams, 2008b).  

Esta diminuição ocorre pelo facto do carril apresentar movimentos relativamente aos restantes 

componentes da via e sofrer encurtamentos e alongamentos sempre que a via é sujeita às 

ações ambientais e do tráfego. A resistência longitudinal do balastro é de extrema importância 

para manter estável a temperatura de referência. Os movimentos da via que mais influenciam 

as variações da TR devem-se a inúmeros fatores (Pandit, 1988):  

 Do movimento longitudinal que advém das ações do comboio (frenagem e arranque) 

ou do atrito associado ao movimento do comboio;  

 Do desvio no alinhamento lateral que está relacionado com os fatores apresentados na 

secção 2.5.2; 

 Dos assentamentos verticais da via provocados pelas forças verticais exercidas pelas 

rodas, que podem induzir assentamentos diferenciais do balastro e originar o 

desenvolvimento de deformações longitudinais ao longo das BLS, especialmente no 

caso de vias novas ou recentemente estabilizadas.  

Outros dois fatores que podem originar variações na TR são: a manutenção da via ou do 

carril, nomeadamente operações de manutenção que envolvam alinhamento, levantamento do 

carril e remoção ou aplicação de sistemas de fixação e reparações na via; e as deformações 

plásticas nas camadas adjacentes do banzo superior do carril “Rolling Out” originadas pela 

interação roda-carril. Em ensaios conduzidos pelas autoridades do caminho-de-ferro ingleses, 

concluiu-se que o “Rolling Out” é mais evidente nos 3 primeiros meses após o assentamento 

de novos carris e continua durante o período de um ano. O mecanismo base envolvido 

consiste na alteração do estado de tensão residual na cabeça do carril, de tensões de tração 

para tensões de compressão, devido às forças de contacto roda-carril (Figura 2.34). As 
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administrações do caminho-de-ferro australianas admitiram que este fenómeno pode reduzir a 

TR na ordem dos 9 ºC (Ole, 2008).  

 

Figura 2.34. Alteração da tensão residual no carril devido ao desgaste (Pandit, 1988).  

As zonas onde há alteração da TR podem, normalmente, ser identificadas pelos operadores 

com experiência em via-férrea, através de sinais como a ondulação do carril (designado em 

inglês por “nervous” ou “kinky”) que tende a empurrar a extremidade da travessa, primeiro 

para o extradorso da via e posteriormente para o intradorso, formando-se vazios e degradação 

da extremidade da travessa que são indicadores de que a via sofreu movimento por influência 

de forças de encurvadura. Esta alteração na TR pode ainda ser identificada pela inclinação 

transversal do carril e ripagem de curvas. O reajuste do estado de tensão longitudinal do carril, 

de acordo com uma determinada temperatura de referência, é um processo de manutenção 

designado por “stressing”. Este processo consiste em retirar uma parte do carril e tracioná-lo 

de forma a diminuir a TR (Koob, 2005). 

No processo de redução de tensão, uma determinada extensão de carril, normalmente 500 m, é 

identificada para sofrer correção da TR. São retiradas as fixações desta extensão, o carril é 

cortado, é subtraída uma determinada quantidade de carril (calculada de forma a se obter a 

temperatura de referência pretendida), posteriormente solda-se novamente o carril e fixa-se às 

travessas. Caso a temperatura ambiente não seja igual à TR pretendida, pode ser necessário 

utilizar esticadores. Este procedimento é efetuado normalmente no início das épocas quentes, 

quando a temperatura de referência é baixa ou quando o carril se encontra com compressões 

excessivas. Estas operações devem ser realizadas para temperaturas inferiores ou iguais à TR 

de cálculo. Se as temperaturas forem superiores provocam uma dilatação excessiva do carril, 

após a realização do corte, resultando uma TR demasiadamente alta. Valores de TR elevados 

podem causar fratura do carril quando as temperaturas são muito baixas (invernos rigorosos).  

Caso seja necessário efetuar o procedimento inverso de aumento da TR e da tensão no carril 

(antes das baixas temperaturas de inverno) recorre-se à utilização de grampos com macacos 
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hidráulicos (Figura 2.35), para que seja possível juntar as duas secções de carril após o seu 

corte, e posteriormente efetuar a soldadura.  

Quando o carril sofre fratura por tração excessiva devido às baixas temperaturas é difícil 

fornecer energia suficiente para instalar a TR desejada. Por isso, muitos gestores de 

infraestruturas ferroviárias optam por soldar uma secção de carril entre a rotura, sem ajustar a 

TR, como forma de reparação temporária. Este procedimento aumenta localmente a TR, pelo 

que na estação quente seguinte é necessário reajustar a TR nestas zonas. 

 

Figura 2.35. Operação de aumento da tensão no carril (Koob, 2005). 

Para aceder à tensão total no carril é necessário atender a todos os efeitos expostos 

anteriormente. Esta tensão está dependente da tensão residual instalada no carril e a posterior 

evolução das tensões sob os efeitos das ações referidas na secção 2.2.5. 

 Determinação experimental da variação da temperatura de referência  2.5.3.3.

As metodologias para a determinação da TR têm sido alvo de grande interesse por parte dos 

gestores de infraestruturas ferroviárias, devido à sua importância na segurança com que 

operam as linhas férreas.  

A medição da tensão longitudinal do carril permite efetuar uma estimativa da margem de 

tensão remanescente na secção medida. Existem vários métodos de medição da tensão no 

carril, os normalmente utilizados, que são métodos destrutivos, e vários métodos não 

destrutivos que se encontram ainda em fase de desenvolvimento. Pretende-se que o 

equipamento a utilizar satisfaça as seguintes condições (Pandit, 1988): seja portátil e não 

necessite de estar permanentemente fixo ao carril; seja capaz de efetuar a leitura do valor 

absoluto da tensão e não de valores relativos, para não ser necessário proceder a calibração in 

situ; permita efetuar uma leitura independente da tensão residual na direção longitudinal do 

carril, que pode ocorrer nas técnicas que envolvem a avaliação da tensão instalada localmente 

uma vez que nesse caso as tensões residuais não são autoequilibradas; seja não destrutiva; e 

tenha uma precisão de ± 1 ºC. 
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Na categoria de métodos destrutivos, ou em que a sua aplicação necessite de ser efetuada na 

fase de soldadura dos carris, os normalmente utilizados pela comunidade ferroviária, são: 

 Corte do carril (RSSB, 2000); 

 Utilização de extensómetros (secção 2.5.3.3.1); 

 Elevação do carril (Pandit, 1988; Ivachev e Matheson, 2009). 

As técnicas não destrutivas que se encontram em desenvolvimento são: 

 Ultra-sónicos (Szelazek, 1998; Koob, 2005; Marmash e Ryan, 2006); 

 Magnéticas (Goldschmidt-Thermit; Wegner, 2007); 

 Vibração (Read, 2007; Ivachev e Matheson, 2009). 

A título de exemplo, apresenta-se na secção 2.5.3.3.1 o método de determinação da TR com 

recurso a extensómetros. Este método é utilizado em equipamentos comerciais de auxílio à 

gestão dos níveis de tensão nos carris.  

2.5.3.3.1. Utilização de extensómetros 

Ahlbeck e Harrion, citados em Marmash e Ryan (2006), apresentaram uma técnica de 

colocação permanente que se baseia na aplicação apropriada de extensómetros no carril 

(Figura 2.36), antes do seu tensionamento e soldadura. Depois deste procedimento o valor 

zero dos extensómetros é calibrado para esta posição, posteriormente a tensão é medida em 

qualquer altura e a TR calculada. 

 

Figura 2.36. Aplicação de um extensómetro no carril (Koob, 2005). 

Marmash e Ryan (2006) referem que Watson concluiu que este método apesar de não ser 

portátil é estável por um período de 5 anos e que o erro normalmente associado à leitura de 

deformação de um extensómetro de 350 Ω é de 3% (Marmash e Ryan, 2006). 

O RSM Rail Stress Module (RSM), Figura 2.37, é um equipamento, atualmente 

comercializado, para melhorar a operação das linhas no que respeita à gestão da TR.  
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Figura 2.37. Sistema RSM (McWilliams, 2008a). 

A determinação da TR usando o RSM tem por base a utilização de extensómetros (Figura 

2.38) e sensores de temperatura, uma vez que este valor é calculado através da medição da 

força longitudinal obtida para as variações de temperatura, sendo ainda necessário efetuar a 

calibração do zero do extensómetro.  

O RSM recolhe e armazena a informação das medições e transmite-a, por uma ligação sem 

fios (Wifi), a um equipamento que contém um software (Stressnet) capaz de elaborar uma 

base de dados e gerir a informação. Este equipamento é disposto nas imediações da linha quer 

em aparelhos portáteis, comboios em circulação ou locomotivas de manutenção/inspeção 

(McWilliams, 2008b).  

 

Figura 2.38. Extensómetro do RSM colocado no carril (McWilliams, 2008a). 

Com base nos dados provenientes do RSM, o Stressnet permite: calcular a TR através dos 

valores da força longitudinal e da temperatura, disponibilizando-a graficamente: detetar 

eventuais ruturas; disponibilizar alertas nos casos em que há probabilidade de encurvadura; 

oferecer indicações para as restrições da velocidade quando as temperaturas são elevadas; 

permitir reparações mais eficientes dos defeitos da via; monitorizar as condições das juntas de 

carris (McWilliams, 2008b). As previsões que efetua, ao nível da encurvadura da via, 

baseiam-se no valor da TR que integra com os parâmetros da via, e da sua análise estabelece 

uma escala de cores que representam níveis de perigo, alertando para a necessidade de se 
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efetuarem operações de alteração da TR. Permite ainda, estabelecer um índice de qualidade 

das reparações, após as operações de manutenção.  

Na Figura 2.39 apresenta-se uma leitura efetuada pelo RSM onde se pode identificar a TR e 

que a ocorrência de uma fratura no carril se identifica em todos os pontos de leitura (roxo, 

azul, verde e vermelho).   

 

Figura 2.39. Exemplo da leitura da TR efetuada pelo RSM durante seis meses (McWilliams, 

2008a). 

 Resistência lateral da via 2.5.4.

Como referido anteriormente a avaliação da resistência lateral da via é indispensável para 

garantir a segurança da circulação nas linhas ferroviárias. A resistência lateral, tal com é 

ilustrado na Figura 2.40 pode ser dividida em três componentes: força de atrito na zona 

inferior da travessa (Fb), força de atrito na zona lateral da travessa (Fs) e impulso na 

extremidade da travessa (Fe). 

 

Figura 2.40. Componentes da resistência lateral da via (FRA, 2003). 

A componente inferior (Fb) de atrito é influenciada principalmente pelo tipo de travessa, pelo 

seu peso e pela carga vertical que afeta o atrito desenvolvido na parte inferior da interface 

travessa-balastro.  
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O atrito lateral (Fs) é influenciado principalmente pelo espaçamento entre travessas, devido ao 

imbricamento do balastro, e pelo atrito entre o balastro e a parte lateral das travessas. 

A resistência através do impulso conferido pelas banquetas (Fe) deve-se essencialmente à sua 

geometria, uma vez que o balastro disposto nas banquetas resiste ao movimento das travessas 

pelas tensões de corte geradas no balastro (Sussmann et al., 2007) (i.e., um aumento na 

largura da banqueta gera um aumento da resistência lateral).  

 Determinação experimental da resistência lateral da via 2.5.4.1.

Com o objetivo de efetuar uma revisão da ficha UIC-720 (2001) a ERRI efetuou uma série de 

ensaios visando aprofundar o conhecimento sobre a resistência lateral do balastro. Estes 

ensaios também visavam calibrar e melhorar as metodologias de modelação da estabilidade 

do balastro, uma vez que permitiram quantificar o efeito das cargas verticais e longitudinais 

na resistência lateral da via para vários cenários de qualidade de balastro e tipo de travessa.  

O gráfico da Figura 2.41 representa a relação típica carga/deslocamento obtida nos ensaios de 

resistência lateral, tendo os parâmetros que nele figuram os seguintes significados: Fp é o 

valor de pico da resistência lateral; FL é o valor residual da resistência lateral; Wp é o 

deslocamento lateral correspondente à resistência de pico; WL é o deslocamento lateral 

residual. 

 

Figura 2.41. Definição das características da resistência lateral. 

Foram editados relatórios sobre os vários trabalhos desenvolvidos onde são descritos os 

processos dos ensaios desenvolvidos e expostos os resultados obtidos (ERRI-D202/DT362, 

1997); (ERRI-D202/DT363, 1997); (ERRI-D202/DT360, 1997) e (ERRI-D202/DT361, 

1998). Relativamente a estes relatórios apresentam-se, de seguida, algumas particularidades 

dos sistemas de medição utilizados e os resultados mais relevantes do ponto de vista da 

modelação do comportamento do balastro na direção lateral. 

 



Capítulo 2 

2.42 

 ERRI D 202/DT 362 

O relatório ERRI-D202/DT362 (1997) teve como principal objetivo apresentar os resultados 

dos ensaios em laboratório realizados para determinar a resistência do balastro sob a ação de 

um carregamento tridimensional.  

Os ensaios descritos neste relatório foram realizados num pequeno troço de via (Figura 2.42) 

com travessas monobloco de betão. A camada de balastro tinha uma espessura e geometria 

iguais às normalmente utilizadas nas linhas ferroviárias Europeias e foi compactada de forma 

a conferir valores realísticos a adotar para resistência lateral e longitudinal do balastro. 

 

Figura 2.42. Vista do troço experimental da via. 

Para os diversos ensaios realizados foram elaborados gráficos de força lateral de pico por 

travessa, em função do deslocamento lateral, a partir dos quais foi possível determinar os 

parâmetros Wp, Fp, FL, e WL (Figura 2.41) que permitem caracterizar a resistência lateral. Os 

valores máximos obtidos para a força de pico, para o caso de ausência de carga vertical são 

apresentados na Figura 2.43 a) (os números que figuram no gráfico correspondem ao número 

do ensaio). Relativamente aos ensaios com carga vertical é apresentada na Figura 2.43 b) a 

relação entre a resistência lateral e a carga vertical (V), através da qual se determina o 

coeficiente de atrito.  

 

 

Figura 2.43. Resultados do ensaio de resistênca lateral: a) Ensaios laterais para 

carregamentos longitudinal e vertical nulos; b) Carga vertical versus Fp. 
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Analisando a Figura 2.43 a) pode observar-se que os ensaios 1 e 19A correspondem a 

condições de balastro fraco por se verificar o menor valor de força de pico. Estes ensaios 

correspondem, respetivamente, ao ensaio inicial e ao primeiro ensaio efetuado depois da 

substituição do balastro. Verifica-se ainda que para os ensaios posteriores a estes, a força de 

pico aumenta o que significa que à medida que a via vai sendo carregada a resistência da via 

também aumenta. Da Figura 2.43 b) observa-se que à medida que a carga vertical V, aumenta 

a força de pico aumenta proporcionalmente de acordo com a relação: 

Fp = 0,7247 V+9,0119 (2.4) 

 ERRI D 202/DT 363 

O trabalho experimental descrito em ERRI-D202/DT363 (1997) foi realizado em plena via e 

teve como objetivo fundamental determinar o peso de cada componente da resistência lateral.  

Realizaram-se ensaios com três casos de distribuição do balastro: via com balastro distribuído 

de forma convencional (Tipo A), via sem balastro entre a travessa e a crista da banqueta (Tipo 

B) e via sem balastro entre a travessa e a crista da banqueta e sem balastro entre as travessas 

(Tipo C), conforme os esquemas da Figura 2.44. 

 

Tipo A 

 

 

 

Tipo B 

 

 

 

Tipo C 

Figura 2.44. Casos de distribuição de balastro utilizada nos ensaios. 

O ensaio da resistência lateral do balastro consistiu na aplicação de forças laterais 

concentradas em 4 pontos distintos do carril, através de uma treliça ligada a um atuador 

hidráulico. A treliça é puxada pelo atuador hidráulico e distribui as cargas uniformemente 

pelos 4 pontos do carril, sendo o deslocamento provocado por este sistema, ao nível das 

travessas, medido por um conjunto de LVDT´s dispostos no lado oposto da via.  
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Na Figura 2.45 podem-se observar aspetos do ensaio tipo C, nomeadamente: o sistema de 

arranque, os cortes nos carris, parte da treliça de suporte dos LVDT’s (à esquerda da Figura 

2.45 b)) e o sistema de aplicação do carregamento vertical.  

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 2.45. Ensaio da resistência lateral do balastro: a) Sistema de arranque; b) Sistema de 

arranque e LVDT’s; c) Aplicação da carga vertical ao sistema de ensaio. 

A partir dos ensaios descritos anteriormente calculou-se a resistência associada a uma 

travessa, dividindo os valores dos resultados dos ensaios por 4. Posteriormente, para cada um 

dos ensaios, calculou-se a percentagem de resistência correspondente a cada parcela da 

resistência lateral (Quadro 2.2): zona inferior da travessa, parte lateral da travessa e 

banquetas. A resistência da base da travessa corresponde à do ensaio tipo C; a resistência na 

zona lateral da travessa obteve-se subtraindo os resultados do ensaio tipo C aos do ensaio tipo 
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B; e a resistência das banquetas (impulso na extremidade da travessa), subtraindo os 

resultados do ensaio tipo B aos do ensaio tipo A.        

Quadro 2.2. Valores dos componentes da resistência lateral do balastro 

Distribuição de balastro no tramo de via 
     Fp  

         (kN/travessa) 

Tramo de via testado sem carga vertical 

Resistência na zona inferior da travessa 2,9 37% 

Resistência na zona lateral da travessa 2,1 27% 

Resistência da extremidade das travessas 2,8 36% 

Resistência total  7,8 100% 

Tramo de via testado com carga vertical igual a 7.55 kN/travessa 

Resistência na zona inferior da travessa 9,7 62% 

Resistência na zona lateral da travessa 3,7 23% 

Resistência da extremidade das travessas 2,4 15% 

Resistência total  15,8 100% 

 

De acordo com os resultados obtidos (Quadro 2.2) a distribuição da percentagem da 

resistência zona lateral da travessa pelas suas três componentes é distinta no caso da via estar 

carregada ou descarregada. No caso da via sem carregamento vertical, a resistência de pico é 

distribuída pelas três componentes quase uniforme. Quando a via está carregada, a 

componente do atrito conferida pela zona inferior da travessa é a que tem mais peso na 

resistência total.  

 ERRI D 202/DT 360 

No ERRI-D202/DT360 (1997) são apresentados os ensaios de resistência lateral em plena via, 

para diferentes condições de manutenção do balastro, tipos de travessa e carregamento 

vertical, de forma a avaliar as variações da resistência em função destes parâmetros. 

Os ensaios de teste da resistência lateral de uma única travessa envolveram os seguintes 

passos: desligar a travessa de teste dos carris, removendo os parafusos e os sistemas de aperto; 

levantar o carril nas imediações da travessa de teste; remover as palmilhas da travessa de 

teste; aparafusar um atuador hidráulico e a célula de pressão aos orifícios exteriores das 

travessas recorrendo a suportes de montagem (Figura 2.46 a)). O sensor de deslocamento é 

colocado no lado oposto da travessa relativamente ao macaco, sendo as medições realizadas 

com o auxílio de um tripé que se encontra cravado no balastro (Figura 2.46 b)). 
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a) b) 

Figura 2.46. Ensaio de medição da resistência lateral do balastro: a) Macaco hidráulico e 

suporte; b) Medição do deslocamento da travessa. 

A partir dos resultados obtidos efetuaram-se gráficos do tipo dos apresentados na Figura 2.41. 

Para os gráficos dos ensaios sem carregamento vertical não se verificaram picos na curva 

força lateral/deslocamento.  

Relativamente à rigidez lateral máxima, obtiveram-se valores para as travessas bibloco em 

balastro médio da ordem de 4,49 kN/mm, muito próximos da rigidez obtida para as travessas 

monobloco em balastro bom, 5,38 kN/mm, do que se depreende que o primeiro tipo de 

travessas confere uma maior rigidez à via.  

A rigidez obtida para as travessas monobloco, em balastro bom, foi o dobro da obtida para 

características de balastro fraco, o que revela a influência da desconsolidação do balastro 

relativamente à resistência da via.  

Também para os resultados deste ensaio, à semelhança do que se verificou nos ensaios 

realizados em laboratório (ERRI-D202/DT362, 1997), observou-se que a resistência lateral de 

pico aumenta de forma aproximadamente linear com o aumento da carga vertical V. 

 ERRI D 202/DT 361 

O relatório ERRI-D202/DT361 (1998) foi elaborado com o objetivo de identificar parâmetros 

que caracterizam a resistência lateral do balastro para serem introduzidos nos modelos 

numéricos, tendo sido realizados ensaios com diferentes condições de compactação do 

balastro, tipos de travessa e valores de carregamento lateral e vertical. 

Os ensaios foram realizados através do método de arranque de numa única travessa (STPT) 

semelhantes aos apresentados anteriormente para o ERRI-D202/DT360 (1997)  . 

Na Figura 2.47 apresentam-se os gráficos provenientes de ensaios de resistência lateral 

efetuados com travessas monobloco para diferentes condições de compactação do balastro: 

fraco, médio e forte. 
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Figura 2.47. Resultado típico dos ensaios das travessas monobloco em betão. 

Os resultados médios obtidos para a resistência do balastro nos ensaios com travessas 

monobloco foram: para a compactação forte do balastro de 11,12 kN; para a compacidade 

média 9,30 kN; e para a compacidade fraca 7,26 kN.  

Pode observar-se que à medida que a compacidade do balastro diminui o deslocamento lateral 

elástico aumenta (Figura 2.47).  

O valor médio da força máxima de resistência para as travessas bibloco foi de 15,48 kN, o 

que, comparado com o valor de 9,30 kN obtido para as travessas bibloco (condições de 

compacidade do balastro médias), corresponde a um aumento de cerca de 66%, evidenciando 

que a resistência lateral da via utilizando travessas bibloco é bastante superior à obtida com 

travessas monobloco (conclusão que já tinha sido retirada dos ensaios descritos no ERRI-

D202/DT360 (1997). Demonstra-se desta forma que a resistência adicional proveniente do 

imbricamento do balastro entre os blocos das travessas bibloco é significativa. 

Os ensaios com carga vertical variável foram efetuados em vias com travessas monobloco e 

condições de compacidade do balastro médias. Para além de se considerarem cargas verticais 

descendentes, aplicaram-se também cargas ascendentes para simular a situação de 

levantamento da via. Na Figura 2.48 estão representadas as curvas força-deslocamento obtidas 

nos ensaios de medição da resistência lateral para os vários níveis de carregamento vertical. 

Deslocamento lateral (mm) 

Pico de resistência lateral Fp (kN) 
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Figura 2.48. Resultados do ensaio de resistência lateral para vários níveis de carregamento 

vertical.   

Tal como nos ensaios apresentados anteriormente, observou-se um aumento da resistência 

lateral com o carregamento vertical, cuja relação é aproximadamente linear, como se pode 

observar na Figura 2.49. O valor mínimo do pico de resistência lateral foi de 8 kN, 

correspondente a uma força de levantamento vertical. Devido ao facto de se verificar o alívio 

do peso próprio, a resistência foi essencialmente oferecida pela banqueta e pelo atrito lateral, 

uma vez que não existe atrito na base da travessa. 

 

Figura 2.49. Relação entre a força de resistência máxima e a força vertical. 

 Influência das operações de manutenção na resistência lateral do balastro 2.5.4.2.

São várias as operações de manutenção da via que alteram a geometria transversal da secção 

do balastro, tais como o nivelamento (ataque), a recolocação das travessas e a limpeza do 

Pico de resistência lateral Fp (kN) 

Carga vertical V (kN) 

Deslocamento lateral (mm) 

Pico de resistência lateral Fp (kN) 
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balastro, todas elas reduzindo a resistência lateral da via e aumentando, por isso, o risco de 

encurvadura da via. 

Os gestores das infraestruturas ferroviárias recorrem a processos de passagem de tráfego 

(comboios carregados a baixas velocidades) ou a estabilizadores dinâmicos para repor mais 

rapidamente os níveis de segurança relativos à estabilidade lateral da via. 

Na investigação FRA (2003) são apresentados testes, levados a cabo por Amtrak e pela 

FRA  – “Federal Railroad Administration ” , para a determinação da influência na resistência 

lateral da via com travessas em betão, do ataque da via, da sua estabilização dinâmica e da 

ação de passagem de um determinado número de comboios. 

Durante os testes utilizou-se um estabilizador dinâmico em três secções diferentes do troço, a 

velocidades de circulação de 0,7, 1,5, e 2,0 mph. Na Figura 2.50 é feito um resumo dos 

resultados onde se evidencia que o ataque reduziu a resistência lateral da via entre 52% e 63% 

em relação à resistência inicial. A operação do estabilizador dinâmico restaurou 24% a 37% 

da resistência lateral perdida, após o ataque da via e a passagem de 3360 t de tráfego 

restabeleceu aproximadamente 13% da resistência perdida. Para a variação da velocidade do 

estabilizador dinâmico não se observaram variações significativas quanto à recuperação de 

resistência lateral (FRA, 2003). 

 

Figura 2.50. Resistência lateral da via em diversas fases (FRA, 2003). 

A avaliação da resistência lateral foi efetuada recorrendo ao ensaio STPT- Single Tie Push 

Test. O ensaio STPT envolve arrancar lateralmente uma travessa desprovida de fixações em 

plena via, registando quer a força necessária para mover a travessa quer o seu deslocamento. 

O pico máximo da carga aplicada define a resistência lateral máxima da via (tal como foi 

descrito nos ensaios apresentados anteriormente). 
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Na Figura 2.51 estão representados os gráficos força/deslocamento, resultantes do ensaio 

STPT, nas seguintes fases: antes do ataque da via, depois do ataque e após a estabilização 

dinâmica.  

   

a) b) c) 

Figura 2.51. Resistência lateral da via: a) Antes do ataque; b) Após o ataque; c) Após a 

estabilização dinâmica (Sussmann et al., 2007). 

De acordo com a Figura 2.51 a), as características comuns dos ensaios realizados antes do 

ataque do balastro são a existência de um pico de força bem marcado, seguido de um 

decréscimo rápido da resistência lateral para um valor residual para grandes deformações. A 

existência deste pico deve-se à consolidação do balastro que resulta num maior imbricamento 

das partículas, resultantes das várias passagens do tráfego ferroviário ao longo do tempo. Por 

isso, quando os deslocamentos atingem os 6,35 mm, a consolidação do balastro e o 

confinamento das travessas no balastro diminuem, resultando numa diminuição da resistência 

e num aumento dos deslocamentos. O gráfico resultante da fase após o ataque (Figura 2.51 b)) 

exibe um aumento gradual dos deslocamentos até um valor máximo, sem ocorrer um pico de 

resistência. No gráfico correspondente à fase após a estabilização dinâmica (Figura 2.51 c)), 

observa-se uma curva semelhante à da Figura 2.51 b) mas exibindo um valor mais elevado da 

resistência lateral, e igualmente o início do aparecimento de pico da resistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 

3.  MODELAÇÃO NUMÉRICA DA INTERAÇÃO VIA-PONTE 

3.1. INTRODUÇÃO 

A análise da interação via-ponte envolve a utilização de modelos numéricos que permitam ter 

em conta a configuração e as propriedades da estrutura e da via. Uma das particularidades 

deste tipo de modelações prende-se com as características da interface via-ponte. O 

comportamento desta interface é geralmente traduzido por uma lei bilinear, do tipo 

elasto-plástica, cuja resistência limite depende do facto da via se encontrar carregada ou 

descarregada. 

Neste capítulo são apresentadas duas modelações que permitem simular os efeitos de 

interação via-ponte, a modelação base e a modelação variante. 

Na modelação base as características dos elementos que simulam a interface são ajustadas em 

função do estado de carregamento da via.  

Como para analisar os efeitos mais desfavoráveis da ação do tráfego é necessário realizar 

análises para diferentes posições do comboio, obrigando a modelação base a considerar vários 

modelos, tornando assim o processo de análise bastante moroso. 

Neste trabalho é proposta uma modelação variante que permite tornar o processo de análise 

mais eficiente, combinando elementos de interface, com resistência correspondente à de uma 

via descarregada, com elementos de atrito em que a resistência da superfície de deslizamento 

depende do carregamento normal, simulando deste modo as características de uma via 

carregada. Desta forma, a resistência limite da interface passa a ser função direta da posição e 

do valor das cargas do comboio, podendo utilizar-se um único modelo para analisar as 

diversas posições do comboio.  
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Considera-se também o histórico do carregamento para ter em conta os estados de deformação 

e tensão dos elementos devidos à temperatura existente antes de aplicar as ações do comboio. 

Esta consideração revela-se de extrema importância, uma vez que os elementos envolvidos 

nos modelos têm características não-lineares e por isso a sobreposição linear das diversas 

ações pode não traduzir o comportamento real da estrutura. 

3.2.  MODELAÇÃO DE UM CASO DE REFERÊNCIA DA FICHA UIC 774-3-R 

Na ficha UIC-774-3-R (2001) são apresentados diversos casos de referência que poderão ser 

utilizados para a validação de análises numéricas com interação via-ponte e para a validação 

de programas de cálculo automático. Para diversas estruturas (vão, tipo de secção e rigidez 

dos apoios) e para o mesmo tipo de carregamento (variação de temperatura, carga vertical e 

frenagem) são apresentados os respetivos cálculos e resultados. As grandezas analisadas são 

as reações de apoio, as tensões nos carris, os deslocamentos na extremidade da ponte e os 

deslocamentos relativos entre o tabuleiro e o carril. Para que os programas de cálculo sejam 

validados impõe-se que o erro encontrado seja inferior a 10%, quer na análise das cargas 

separadas quer no carregamento correspondente à totalidade das cargas. Tolerâncias maiores, 

até 20%, são permitidas no caso de o erro estar do lado da segurança.  

De entre os casos apresentados na ficha UIC-774-3-R (2001) foi escolhido o caso E1-3, para 

se proceder à validação da modelação numérica. Nesta secção, é descrita a modelação do caso 

E1-3 e posteriormente os resultados obtidos são comparados com os resultados referidos em 

Sanguino e Requejo (2007). 

O caso E1-3 corresponde a uma ponte com tabuleiro formado por um único tramo 

simplesmente apoiado com 60 m de vão. Em termos de ligações horizontais apresenta um 

apoio elástico no encontro esquerdo e um apoio móvel no encontro direito (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1. Esquema estrutural da ponte. 

O tabuleiro é misto, de aço-betão, sendo constituído por duas vigas I em aço de alma cheia, 

ligadas superiormente por uma laje de betão armado (Figura 3.2). A altura total do tabuleiro, 

H, é igual a 6 m. A distância do centro de gravidade da secção homogeneizada em aço à fibra 

inferior, vi, é igual a 4,79 m. 
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Figura 3.2. Secção transversal do tabuleiro. 

3.3. MODELAÇÃO BASE 

Para modelação base utilizou-se o programa de cálculo ANSYS. Nesta modelação foi dada 

especial atenção aos elementos que simulam a interface via-ponte. Estes elementos têm um 

comportamento elasto-plástico e as suas características dependem do estado de carregamento 

da via. 

3.3.1. Descrição do modelo 

Para a modelação base considerou-se a extensão de via correspondente à ponte e a 300 m para 

cada um dos lados da ponte, totalizando 660 m. Consideraram-se: os elementos longitudinais 

com um comprimento de 0,5 m; o centro de gravidade do carril coincidente com o topo do 

tabuleiro, a uma cota de 0 m; os elementos que simulam a interface via-ponte (comportamento 

do balastro) posicionados 5 cm abaixo do carril à cota -0,05 m; o tabuleiro coincidente com o 

seu centro de gravidade (cota: H - vi) a uma cota de  -1,21 m; e os apoios posicionados na 

coordenada do seu centro de rotação, coincidente com a face inferior do tabuleiro a uma cota 

de -6 m. Esta modelação foi efetuada no programa de cálculo automático ANSYS (2007), 

tendo-se recorrido à biblioteca de elementos finitos e de métodos de cálculo disponíveis para 

simular o caso E1-3 de acordo com as indicações da ficha UIC-774-3-R (2001). Na Figura 3.3 

apresenta-se um esquema do modelo de elementos finitos realizado. 

 

Figura 3.3. Alçado da modelação do sistema via- ponte. 

As ligações entre os carris e os elementos de interface, entre os elementos de interface e o 

tabuleiro e entre o tabuleiro e os aparelhos de apoio foram estabelecidas através de barras 

rígidas. Estas barras são elementos de viga do tipo BEAM3, apresentados adiante na secção 
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3.3.1.1, tendo a sua rigidez sido definida através de um processo iterativo, que consistiu em 

aumentar este valor até não se verificar influência nos resultados.  

As características da secção transversal do modelo bidimensional do carril foram calibradas 

tendo em conta as propriedades dos dois carris do modelo tridimensional. Para isso, o carril 

foi modelado por intermédio de elementos de viga BEAM3 com: módulo de elasticidade 

E = 210 GPa; área A = 0,0153 m
2
; momento de inércia I = 6,11×10

-5
 m

4
; coeficiente de 

dilatação térmica linear αh = 1,2×10
-5

 /ºC. 

A interface via-ponte segundo a direção longitudinal foi modelada recorrendo a elementos 

COMBIN40 com comportamento não-linear. A validação do comportamento destes 

elementos é efetuada na secção 3.3.2. Considerou-se para o deslocamento relativo 

correspondente ao início da plastificação, u0, um valor de 2 mm e para a resistência 

longitudinal K por metro de desenvolvimento de via, valores de 20 kN/m ou de 60 kN/m, para 

as zonas da via descarregadas e carregadas, respetivamente (Figura 3.4). Na direção vertical 

também se introduziram elementos COMBIN40, mas com uma rigidez muito elevada, uma 

vez que não estão previstos deslocamentos relativos significativos segundo esta direção. 

 

Figura 3.4. Lei bilinear do comportamento longitudinal do balastro. 

O tabuleiro foi modelado por intermédio de elementos de viga BEAM3 com características 

correspondentes à homogeneização da secção em aço, nomeadamente: módulo de elasticidade 

Eh = 210 GPa; área da secção transversal Ah = 0,74 m
2
; momento de inércia Ih = 2,59 m

4
 e 

coeficiente de dilatação térmica linear αh = 1,010
-5

 /°C. 

O apoio elástico horizontal do tabuleiro, situado a uma cota de -6 m, foi simulado utilizando 

um elemento do tipo mola, COMBIN14, com rigidez Kapoio = 600×10
3
 kN/m. 

Os elementos anteriormente apresentados pertencem à biblioteca de elementos finitos do 

programa de cálculo ANSYS, tendo características específicas de acordo com o tipo de 

elemento estrutural que se pretende modelar.   
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3.3.1.1. Elemento BEAM3 

O BEAM3 é utilizado para a modelação de elementos de viga 2-D com três graus de liberdade 

por nó. Para a definição completa do elemento é necessário introduzir as coordenadas dos dois 

nós (I e J de uma forma genérica), a área da secção transversal, o momento de inércia e as 

propriedades do material. Na Figura 3.5, estão representadas a geometria, a localização dos 

nós (I e J) e o sistema de coordenadas considerado neste tipo de elemento.  

 

Figura 3.5. Elemento BEAM3. 

3.3.1.2. Elemento COMBIN14 

O COMBIN14 é um elemento de mola utilizado em análises 1D, 2D ou 3D, que pode ter 

rigidez axial ou de torção.  

Na Figura 3.6, representam-se a geometria, a localização dos nós (I e J) e o sistema de 

coordenadas utilizado neste tipo de elemento. 

 

Figura 3.6. Elemento COMBIN14. 

3.3.1.3. Elemento COMBIN40 

Na Figura 3.7 apresenta-se o elemento COMBIN40 definido por dois nós (I e J) que consiste 

na combinação em paralelo de duas molas (uma linear, K2, e outra com força limite, K1) e 

um amortecedor. As molas e o amortecedor estão associados em série, a uma interface de 

contacto (GAP), caracterizado por um determinado espaçamento entre os nós (abertura).  
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Figura 3.7. Elemento COMBIN40. 

A massa pode ser associada a um ou ambos os nós (M ou M/2). O elemento tem um grau de 

liberdade por nó, de translação ou de rotação, podendo ser usado em qualquer análise, 

nomeadamente análises não-lineares, como é o caso das utilizadas nos modelos de interação.  

Para a mola K1 é possível considerar uma rigidez (K1) e uma força limite (FSLIDE), 

passando o elemento a ter uma lei de comportamento semelhante à representada na Figura 

3.8, que é igual à pretendida para a simulação do comportamento não-linear do balastro. 

Quando se considera a abertura igual a zero garante-se que a interface do elemento está em 

contacto e que o elemento apresenta a lei de comportamento atribuída à mola K1. 

 

Figura 3.8. Comportamento do elemento COMBIN40.  

3.3.2. Validação do comportamento do elemento COMBIN40 

No sentido de validar o funcionamento do elemento COMBIN40, foram efetuadas análises 

que permitiram compreender melhor o comportamento do elemento para diferentes tipos de 

carregamento.  

Num exemplo muito simples utilizou-se apenas um elemento de mola COMBIN40 definido 

por dois nós afastados de 1 cm, um com um apoio duplo, e o outro com um apoio simples na 

direção vertical (Figura 3.9). 

 

Figura 3.9. Modelo de teste dos elementos COMBIN40. 



Modelação numérica da interação via-ponte 

3.7 

No elemento COMBIN40 considerou-se uma constante para a mola K1 = 10000 kN/m e uma 

força limite de 10 kN, resultando a lei de força/deslocamento apresentada na Figura 3.10.  

 

Figura 3.10. Lei força-deslocamento do primeiro teste do elemento COMBIN40. 

Na extremidade livre do modelo aplicou-se um deslocamento de 2 mm na direção do 

elemento (ux), de uma forma gradual, através de vários incrementos de deslocamento do 

apoio móvel. A relação entre o deslocamento aplicado na extremidade livre e a força de 

reação no apoio duplo na direção (ux) encontra-se apresentada na Figura 3.11.  

 

Figura 3.11. Resultados da lei de força-deslocamento seguida pelo elemento COMBIN40. 

Os resultados obtidos comprovam que os elementos resistem até à carga de 10 kN (força 

limite), para um deslocamento de 1 mm e a partir deste ponto, há um aumento do 

deslocamento sem aumento da força, de acordo com a lei bilinear definida. 

Uma das características que interessa averiguar nestes elementos é a forma como se processa 

a descarga. Este fenómeno pode ocorrer quando se efetuam modelações com histórico de 

carregamento, em que as várias ações são introduzidas de uma forma faseada no tempo 

podendo-se verificar redução da carga em alguns elementos. Para o mesmo modelo, 

aplicou-se uma lei de deslocamento, com zonas de incremento, redução e de patamar ao longo 

do tempo de cálculo, de acordo com a Figura 3.12. É de notar que o intervalo de tempo 

referido neste tipo de análises não representa o tempo real, é apenas um artifício que permite o 
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faseamento do cálculo, sendo os resultados independentes do tempo por se tratar de um 

problema estático. 

 

Figura 3.12. Lei de deslocamento aplicada ao elemento. 

Na Figura 3.13 apresenta-se a lei de variação do deslocamento do elemento ao longo do 

tempo. 

 

Figura 3.13. Variação da força nos elementos COMBIN40.  

As forças resultantes, provocadas pela variação dos deslocamentos, correspondem ao 

esperado como se pode observar na Figura 3.13. O esforço axial aumenta gradualmente 

enquanto o deslocamento é inferior a 1 mm, mantendo-se em patamar para deslocamentos 

superiores a este valor. Quando os deslocamentos são negativos o elemento revela um 

comportamento semelhante ao apresentado para os deslocamentos positivos. 

Na Figura 3.14 apresenta-se a lei de força-deslocamento obtida para a mesma análise. 
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Figura 3.14. Relação entre a força no elemento COMBIN40 e o seu deslocamento. 

Os deslocamentos e as forças relacionam-se de acordo com as características pretendidas, 

como se pode observar na Figura 3.14. A força aumenta linearmente até 10 kN para 

deslocamentos de 1 mm; a partir deste ponto o deslocamento aumenta sob força constante; a 

lei de descarga observada é paralela à reta de carregamento; e quando se atingem forças 

negativas, o sentido do deslocamento inverte-se, a curva descarga continua a ser paralela à de 

carregamento e o elemento plastifica para uma força de -10 kN.  

Considera-se que o elemento COMBIN40 tem uma resposta correta face as exigência da 

modelação da interface via-ponte. 

3.3.3. Cenário de análise e resultados 

Os resultados obtidos para o modelo descrito, no início da secção 3.3, foram comparados com 

os obtidos por Sanguino e Requejo (2007). As ações aplicadas no modelo foram: a variação 

uniforme de temperatura no tabuleiro de +35ºC, a sobrecarga correspondente à parte 

uniformemente distribuída do modelo LM71 (80 kN/m) e a frenagem, com valor 20 kN/m 

aplicadas numa extensão de 300 m.  

O comboio considerado tem 300 m de comprimento e foi introduzido sobre a ponte, com a 

primeira carga posicionada sobre o apoio móvel.  

Na Figura 3.15 apresentam-se os gráficos relativos à tensão normal nos carris obtida 

separadamente para cada uma das ações mencionadas. Nas diversas análises observa-se que 

há concentração de tensões de tração sobre o apoio com rigidez longitudinal e de compressão 

sobre o apoio móvel. Para as ações de frenagem e da variação uniforme da temperatura, os 

valores das tensões de compressão e de tração são muito próximos entre si, enquanto que para 

a ação do LM71 o valor de tensão máximo corresponde a esforços de tração. 
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Figura 3.15. Tensão normal na via para as diferentes ações. 

Na Figura 3.16 apresentam-se, para este cenário, os gráficos relativos ao deslocamento 

absoluto no eixo do tabuleiro (t), ao deslocamento absoluto dos carris (c) e ao deslocamento 

relativo entre o tabuleiro e os carris (r), para as solicitações referidas. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

b) 

Figura 3.16. Deslocamentos absoluto do tabuleiro (t), absoluto do carril (c) e relativo 

tabuleiro-carril (r), para as ações da: a) temperatura; b) frenagem; c) sobrecarga. 

No Quadro 3.1 resumem-se os valores máximos da tensão de compressão nos carris (σ -), do 
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longitudinal no apoio fixo (RH). No mesmo quadro apresentam-se ainda os efeitos totais, que 

foram obtidos por sobreposição linear dos efeitos das referidas ações. Os resultados obtidos 

são comparados com os resultados apresentados por Sanguino e Requejo (2007). 

Quadro 3.1. Comparação dos resultados obtidos e os apresentados por Sanguino e Requejo 

(2007). 

Ação 
σ - δr δt RH 

[MPa] [m] [m] [kN] 

ΔT -30,31 -1,64×10
-2

 1,91×10
-2

 695,88 

FR -17,43 5,61×10
-4

 1,78×10
-3

 -660,69 

LM71 -18,39 -2,02×10
-3

 3,71×10
-3

 1002,70 

ΔT+FR+LM71 (B) -66,13 -1,87×10
-2

 2,43×10
-2

 1037,89 

ΔT+FR+LM71 (S) -66,00 -1,70×10
-2

 2,32×10
-2

 977,78 

ε (%) (B-S) / S 0,19 9,89 4,91 6,15 

                                    B - análise base; S - análise efetuada por Sanguino e Requejo (2007) 

 

Verifica-se que os erros relativos, ε, calculados tomando como referência os resultados 

obtidos pelos autores, são reduzidos. A maior diferença registada é de 9,89% que ocorre para 

o deslocamento relativo, e que é inferior aos 10% admitidos para a validação do cálculo. 

Todos os outros erros são inferiores a 6,15%, sendo este o valor que se regista para a reação 

no apoio. Observa-se ainda que o valor da tensão nos carris é aquele que mais se aproxima 

dos resultados de referência. A boa concordância dos resultados permite concluir que a 

modelação desenvolvida é válida. 

3.4. MODELAÇÃO VARIANTE COM RECURSO A ELEMENTOS DE ATRITO 

A modelação base apresentada na secção 3.3 pode tornar-se pouco eficiente quando se 

pretende analisar os efeitos da interação via-ponte para diversas posições do comboio, de 

modo a obterem-se os efeitos mais desfavoráveis. Nesse caso seria necessário considerar 

vários modelos, procedendo-se à alteração das características dos elementos da interface 

via-ponte em função da posição do comboio. 

3.4.1. Descrição do modelo 

Para tornar o processo mais eficiente, foi desenvolvida uma modelação variante combinando 

elementos de interface via-ponte, com características correspondentes às de uma via 

descarregada, com elementos de atrito cuja resistência é dependente do carregamento normal 



Capítulo 3 

3.12 

à superfície de deslizamento. Para o efeito utilizaram-se elementos CONTAC12 da biblioteca 

de elementos finitos do programa ANSYS (2007). Esta metodologia foi igualmente aplicada 

ao caso de estudo E1-3 da UIC-774-3-R (2001). 

A consideração dos dois tipos de elementos COMBIN40 e CONTAC12 assenta nos 

pressupostos apresentados por Sanguino e Requejo (2007), segundo os quais a resistência 

máxima longitudinal do balastro (FN) é função da carga vertical do comboio de acordo com a 

seguinte expressão:  

FN = F0 + μN (3.1) 

Admitindo uma via com balastro em bom estado de conservação, a resistência longitudinal da 

via não carregada é dada por F0 = 20 kN/m e a resistência longitudinal da via carregada resulta 

da soma deste valor com a do carregamento vertical (N = 80 kN/m) multiplicado pelo 

coeficiente de atrito (μ = 0,5), resultando F80 = 60 kN/m. 

A parcela F0 = 20 kN/m foi simulada utilizando o elemento COMBIN40 e a correspondente a 

μN, pelo elemento CONTAC12. O funcionamento conjunto dos dois tipos de elementos 

conduz à resistência longitudinal de uma via carregada. 

Com base neste pressuposto, na modelação variante do caso de estudo E1-3 da ficha 

UIC 774-3R, os elementos COMBIN40 e CONTAC12 foram dispostos de forma alternada 

(Figura 3.17). Considerou-se o espaçamento entre os elementos igual a 0,25 m para que, 

relativamente à ação da temperatura, os elementos que simulam o balastro descarregado 

tivessem um afastamento igual ao da modelação base, 0,5 m. 

 

Figura 3.17. Modelação do sistema via-ponte. 

3.4.1.1. CONTAC12 

Na Figura 3.18 são apresentados os dois nós (I e J) que definem o elemento CONTAC12, 

podendo a orientação da interface ser definida pelo sistema de coordenadas ou através da 

consideração do ângulo da interface, θ. 

Ao nível da interface de contacto é definido um sistema de coordenadas do elemento (s-n), em 

que na direção normal (n) o elemento só é capaz de resistir a forças de compressão e na 
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direção tangencial (s) o elemento apresenta resistência ao corte desenvolvida por atrito, 

definido pela lei Coulomb. 

 

Figura 3.18. Elemento CONTAC12. 

Para a modelação do elemento é necessário definir, para além dos nós e do ângulo da 

interface, dois valores de rigidez (KN e KS), a distância inicial entre as superfícies do 

contacto e o coeficiente de atrito (µ) entre as duas superfícies. O valor de KN corresponde à 

rigidez na direção normal (n) entre as superfícies de contacto e o KS à rigidez na direção 

tangencial (s). O coeficiente de atrito de Coulomb, µ, é definido através do parâmetro MU. 

Na Figura 3.19 representa-se as leis de comportamento do elemento de interface, nas direções 

normal (n) e tangencial (s), em função dos seus parâmetros. Quando a força FN é negativa, 

estabelece-se o contacto entre as superfícies, desenvolvendo-se forças de atrito na direção 

tangencial. 

De acordo com a Figura 3.19 quando a força FN é negativa, se o valor absoluto da força, FS, 

for menor que, µ|FN|, o elemento responde como uma mola linear na direção tangencial; se a 

força tangencial (FS) for igual a, µ|FN|, o escorregamento ocorre e a força tangencial atinge o 

limite da força de atrito (μFN), mantendo-se constante para deslocamentos crescentes. 

Quando a força normal (FN) é positiva o contacto deixa de existir e, consequentemente, a 

transmissão de forças nas duas direções do elemento.  

 

 

Figura 3.19. Relação força-deslocamento do elemento CONTAC12. 
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Como já foi referido, para a modelação variante a interface via-ponte foi simulada pelo 

elemento CONTAC12 disposto de forma alternada com o COMBIN40. O elemento 

COMBIN40 foi definido com um deslocamento relativo u0 = 2 mm, correspondente ao início 

da plastificação, e a resistência K, correspondente a uma resistência lateral da via de 20 kN/m, 

através da definição dos parâmetros de rigidez de K1 = 5000 kN/m e de uma resistência limite 

FSLIDE = 10 kN. 

Os elementos de atrito CONTAC12 foram modelados para corresponderem a uma resistência 

lateral de 40 kN/m com início da plastificação u0 = 2 mm, que somados à resistência dos 

elementos COMBIN40 perfazem a resistência lateral total de 60 kN/m característica de uma 

via carregada. Uma vez que a carga vertical é repartida de forma igual pelos dois elementos e 

a resistência na direção normal dos elementos CONTAC12 é igual à do COMBIN40, disposto 

na direção vertical, garante-se que a resistência vertical oferecida por metro de 

desenvolvimento longitudinal é uniforme. Para que a resistência da interface via-ponte nos 

elementos CONTAC12 fosse de 40 kN/m, foi necessário atribuir um valor unitário ao 

coeficiente de atrito, e um valor de KS = 10000 kN/m, uma vez que os elementos estavam 

afastados de 0,25 m e o carregamento vertical considerado ao longo do carril era igual a 

80 kN/m.  

3.4.2. Validação do comportamento do elemento CONTAC12 

Antes de apresentar os resultados da modelação variante do caso E1-3 da ficha 774-3-R, 

descreve-se de seguida um pequeno modelo que permitiu estudar as condições de 

aplicabilidade do elemento CONTAC12 e verificar se o seu comportamento é semelhante ao 

do elemento COMBIN40. 

Foram considerados dois modelos, o modelo A só com o elemento COMBIN40 e o modelo B 

com os dois elementos, COMBIN40 e CONTAC12, com o objetivo de comparar a 

semelhança do comportamento dos dois modelos.  

O modelo A (Figura 3.20) é constituído por uma viga horizontal, do tipo BEAM3, com 

rigidez muito elevada e com  1 m de comprimento.  

 

Figura 3.20. Modelo A. 
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No lado direito, a viga tem um apoio na direção vertical e, no lado esquerdo, inseriram-se dois 

elementos COMBIN40, um na direção longitudinal, com força máxima de plastificação de 

60 kN para um deslocamento de 2 mm (Figura 3.21) e o outro na direção vertical com rigidez 

muito elevada. Os elementos COMBIN40 estão ligados numa extremidade a uma viga 

horizontal e, na outra a uma barra vertical encastrada na base, do tipo BEAM3, com rigidez 

muito elevada e 1 m de comprimento. As ações aplicadas são as que se indicam na Figura 

3.20. 

 

Figura 3.21. Força em função do deslocamento no elemento COMBIN40 do modelo A. 

O modelo B (Figura 3.22) é semelhante ao modelo A, mas em que no lado direito se retirou o 

apoio e se acrescentou um elemento do tipo CONTAC12 e uma barra vertical, semelhante à 

do lado esquerdo. Neste modelo o elemento COMBIN40 funciona na direção horizontal tendo 

uma força máxima de plastificação de 20 kN para um deslocamento de 2 mm. Para o 

elemento CONTAC12 atribuiu-se uma rigidez normal muito elevada, uma interface com um 

ângulo zero (para que os nós se desloquem na direção horizontal), um coeficiente de atrito 

µ = 0,5 e uma rigidez tangencial KS = 20000 kN/m. Desta forma, aplicando uma carga 

vertical de 80 kN a força máxima de plastificação é igual a µ|FN| = 0,5 × 80 = 40 kN, sendo 

KS = 20000 kN/m o deslocamento associado à plastificação do elemento ocorre para um 

deslocamento de 2 mm. Somando as forças de plastificação do conjunto dos elementos 

COMBIN40+CONTAC12 do modelo B, obtém-se uma força máxima de 60 kN, quando o 

deslocamento é de 2 mm, tal como acontece no elemento COMBIN40 do modelo A.  

 

Figura 3.22. Modelo B. 
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Na Figura 3.23 estão representados os gráficos de força-deslocamento obtidos para o 

elemento do tipo CONTAC12, para o elemento do tipo COMBIN40 (modelo B), a soma dos 

efeitos destes dois elementos e ainda gráficos de força-deslocamento do elemento 

COMBIN40 do modelo A.  

 

Figura 3.23. Força em função do deslocamento nos elementos COMBIN40 e CONTAC12 dos 

modelos A e B. 

Da análise da Figura 3.23 observa-se que o somatório da resposta dos dois elementos do 

modelo B coincide com a obtida para o elemento COMBIN40 com resistência máxima de 

60 kN (Figura 3.21), tal como se pretendia.  

No modelo B foi ainda efetuada uma alteração na resistência dos elementos não-lineares 

longitudinais para averiguar se o comportamento do elemento CONTAC12 é semelhante ao 

do elemento COMBIN40 (secção 3.3.2) para uma ação carga-descarga. Com base na estrutura 

do modelo B atribuíram-se leis de comportamento não-lineares idênticas para os elementos 

COMBIN40 e CONTAC12 (direção horizontal), para garantir que estes elementos se 

comportam da mesma forma, calibrando assim o elemento CONTAC12 para a descarga. Ao 

elemento COMBIN40 foi atribuída uma lei com patamar correspondente a uma força de 

50 kN para um deslocamento de 1mm. No elemento CONTAC12, para se obter um 

comportamento semelhante ao do elemento COMBIN40, considerou-se um carregamento 

vertical N = 50 kN, μ = 1 e KS = 50000 kN/m. Admitiu-se uma evolução do carregamento 

longitudinal de acordo com a lei representada na Figura 3.24.  

 

Figura 3.24. Variação da carga ao longo do tempo de cálculo. 
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Na Figura 3.25 a) e b), estão representadas a relação força-deslocamento obtidas para os 

elementos COMBIN40 e CONTAC12, respetivamente. 

  

a) b) 

Figura 3.25. Relação força-deslocamento dos elementos: a) COMBIN40; b) CONTAC12. 

Os resultados da Figura 3.25 confirmam que a carga longitudinal é igualmente distribuída 

pelos dois elementos e que o elemento CONTAC12 apresenta um comportamento semelhante 

ao do COMBIN40. A plastificação dos elementos verifica-se para uma carga máxima de 

50 kN correspondendo a um deslocamento de 0,001 m e apresentam uma lei de descarga 

paralela à de carga. 

Constata-se assim que o elemento em estudo, na direção tangencial, tem um comportamento 

equivalente ao do COMBIN40, mas que é função do carregamento vertical. 

3.4.3. Cenário de análise e resultados 

Após o estudo detalhado do comportamento do elemento CONTAC12, analisou-se a 

modelação variante (V), para as mesmas ações da modelação apresentada na secção 3.3.3: 

variação uniforme de temperatura no tabuleiro de +35 ºC, sobrecarga de 80 kN/m, e ação da 

frenagem de 20 kN/m. Nesta modelação a frenagem teve de ser aplicada em conjunto com a 

sobrecarga, caso contrário a resistência da interface via-ponte corresponderia apenas à de uma 

via descarregada.  

Os resultados obtidos com esta modelação são comparados com os obtidos com a modelação 

base (B), para confirmar que as duas modelações são equivalentes. Para isso efetuou-se um 

cálculo da modelação base, com a ação conjunta da frenagem e da sobrecarga, para se obter 

resultados comparáveis. 

É de referir que, pelo facto de se ter introduzido o elemento CONTAC12, houve necessidade 

de escolher incrementos de carga adequados de forma a melhorar o processo de convergência 
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tornando-o mais rápido e eficiente. Adotou-se um tipo de análise estática, sendo utilizado o 

método Newton-Raphson para a resolução do problema não-linear. Os intervalos de cálculo 

(tempo ou carga) são arbitrados automaticamente pelo ANSYS que tem capacidade para 

efetuar a previsão do seu valor assim como as bissecções necessárias. Para iniciar o novo 

intervalo de cálculo o programa baseia-se no intervalo anterior, proveniente da convergência 

do último incremento de carga efetuado. 

No Quadro 3.2 resumem-se os valores máximos da tensão de compressão nos carris, do 

deslocamento total do tabuleiro, do deslocamento relativo via-ponte, da reação de apoio e 

variações relativas, obtidos com as modelações base e variante. 

Quadro 3.2. Comparação dos resultados das análises variantes, para dois cenários de  

carregamento. 

Ação 
  σ - δr δt RH 

  [MPa] [m] [m] [kN] 

ΔT 

V -30,26 -1,64×10
-2

 1,91×10
-2

 697,54 

B -30,31 -1,64×10
-2

 1,91×10
-2

 695,88 

ε (%) 0,16 -0,31 0,02 -0,24 

FR+LM71 

V -37,03 -2,38×10
-3

 5,63×10
-3

 256,59 

B -35,63 -2,28×10
-3

 5,64×10
-3

 252,27 

ε (%) -3,79 -4,07 0,19 -1,68 

  V - Variante; B - análise base 

 

A observação do Quadro 3.2 permite verificar que, tal como seria de esperar, para a ação da 

variação uniforme da temperatura as diferenças entre os resultados obtidos com a modelação 

base e com a modelação variante, são praticamente nulas. Tal explica-se pelo facto de ser nulo 

o carregamento normal à via, e portanto coincidirem em ambas as modelações os valores da 

resistência da interface via-ponte, bem como o espaçamento entre os elementos.  

Para a ação simultânea da sobrecarga e da frenagem as variações entre as duas análises 

também são reduzidas. As maiores diferenças verificam-se para os deslocamentos relativos e 

tensão de compressão no carril, da ordem de 4,07% e 3,79%, respetivamente. Refira-se, no 

entanto, que na modelação base, os elementos dispostos sob o veículo e que simulam o 

balastro carregado apresentam todos as mesmas características e estão espaçados de 0,5 m. Na 

modelação variante, o balastro é simulado por dois elementos com rigidez e força limite 

distintas e encontram-se afastados de 0,25 m. Estas variações na modelação justificam as 
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diferenças encontradas entre os resultados, no entanto, como são pequenas considera-se que a 

modelação variante traduz de forma rigorosa os efeitos da interação via-ponte. 

3.4.4. Análise variante tendo em conta o histórico do carregamento 

Com base no modelo anterior, realizou-se uma análise variante considerando o histórico de 

carregamento (VHC) na qual se introduziram as cargas de uma forma faseada. Primeiro 

introduziu-se a variação de temperatura e posteriormente, sobre o estado de tensão e 

deformação resultante, introduziu-se o comboio com as componentes, vertical e horizontal, tal 

como se apresenta na Figura 3.26, designando esta análise por, variante com histórico de 

carregamento A (VHCA). Para considerar a introdução faseada das cargas foi necessário 

utilizar incrementos de carga. 

 

Figura 3.26. Histórico de carregamento A. 

3.4.4.1. Cenários de análise e resultados  

No Quadro 3.3 apresenta-se a comparação dos resultados obtidos na análise variante com 

histórico de carregamento (Figura 3.26) e os resultados apresentados por Sanguino e Requejo 

(2007), para a posição do comboio mencionada nos casos anteriores (parte dianteira sobre o 

apoio móvel). 

Quadro 3.3. Comparação dos valores obtidos na análises VHA e por Sanguino e Requejo 

(2007). 

Ação 
  σ - δr δt RH 

  [MPa] [m] [m] [kN] 

ΔT+FR+LM71 

VHCA -57,28 -1,83×10
-2

 2,52×10
-2

 757,98 

S -55,40 -1,75×10
-2

 2,36×10
-2

 783,40 

ε  -3,39 -4,45 -6,78 3,24 

                                 VHCA – análise variante com histórico de carregamento A;  

                                 S – análise efetuada por Sanguino e Requejo (2007).  
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Como se pode observar no Quadro 3.3, na análise VHCA obtêm-se resultados muito 

semelhantes aos apresentados por Sanguino e Requejo (2007), com diferenças inferiores a 

6,78% (tomando estes como referência), pelo que se considera que a modelação VHCA é 

válida para as análises de interação. 

3.4.5. Comparação de resultados 

Para avaliar as repercussões efetivas da forma de carregamento da estrutura foram 

considerados os seguintes casos de carregamento: 

Cenário V – Foram efetuadas análises não-lineares para a atuação separada da ação 

T e da ação conjunta Q+FR, tendo-se posteriormente sobreposto os efeitos de 

forma linear, tal como é sugerido na EN-1991-2 (2003). 

Cenário VHCA – Foi efetuada uma análise não-linear faseada, tendo sido primeiro 

introduzida a ação T e depois a ação conjunta Q+FR; 

Cenário VHCB – Foi efetuada uma análise não-linear faseada em que foi 

introduzida em primeiro lugar a ação T, seguida da ação Q e finalmente da ação 

FR (Figura 3.27). 

Nos cenários VHCA e VHCB, quando é introduzida uma nova ação é considerado o estado de 

tensão e de deformação introduzido pelos carregamentos anteriores. 

 

Figura 3.27. Histórico de carregamento B. 

Na Figura 3.28 apresentam-se os gráficos relativos à tensão instalada nos carris e aos 

deslocamentos absolutos do tabuleiro e do carril, bem como relativos entre o tabuleiro e o 

carril, para os diferentes cenários. 
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Figura 3.28. Tensão instalada nos carris, deslocamentos absolutos do carril e do tabuleiro, bem 

como deslocamentos relativos tabuleiro-carril obtidos para os diferentes cenários 

de análise. 

No Quadro 3.4 resumem-se os valores máximos da tensão de compressão nos carris (σ-), dos 

deslocamentos totais do tabuleiro (δt) e relativo via-ponte (δr), e ainda da reação horizontal no 

apoio, para os diversos cenários. 

Quadro 3.4. Comparação dos valores obtidos nas duas análises variantes e por Sanguino e 

Requejo (2007). 

Ação 
 σ - δr δt RH 

 [MPa] [m] [m] [kN] 

ΔT+FR+LM71 

V -67,29 -1,88×10
-2

 2,47×10
-2

 954,13 

VHCA -57,28 -1,83×10
-2

 2,52×10
-2

 757,98 

VHCB -56,80 -1,83×10
-2

 2,53×10
-2

 754,07 

ε (VHCa)-VHCb))/(VHC a))(%) 0,84 -0,38 -0,35 0,52 

 

A observação da Figura 3.28 e do Quadro 3.4 permite constatar que as diferenças encontradas 

entre os cenários VHCA e VHCB são reduzidas, sendo os valores máximos de 0,84% e 0,52% 
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para a tensão no carril e reação de apoio, respetivamente, concluindo-se que é indiferente 

aplicar as cargas segundo Figura 3.26 ou Figura 3.27. Comparando, ainda, os resultados da 

análise variante, sem histórico de carregamento (V) e com histórico de carregamento (VHCA 

ou VHCB) observa-se que o primeiro caso é conservativo relativamente às tensões e 

deslocamentos relativos, mas mais favorável quando se analisam os deslocamentos entre 

tabuleiros. A diferença da tensão nas análises com e sem histórico é considerável (10 MPa, 

para este exemplo), a análise mais conservativa pode obrigar à instalação de aparelhos de 

dilatação da via, dispensável numa análise com histórico de carregamento. 

3.5. CONCLUSÕES 

Neste capítulo foram realizadas análises de interação via-ponte tomando como base o caso 

E1-3 da UIC-774-3-R (2001). 

A modelação base proposta foi efetuada no programa de cálculo ANSYS, tendo a interface 

via-ponte sido simulada combinando elementos com resistência correspondente à de uma via 

descarregada e via carregada sob as zonas onde o comboio estava posicionado. Esta 

modelação foi validada com os resultados apresentados por Sanguino e Requejo (2007). 

Foi igualmente validada uma modelação variante para a análise da interação via-ponte, em 

que a interface via-ponte é simulada combinando elementos com resistência correspondente à 

de uma via descarregada e elementos de atrito cuja resistência depende do carregamento 

normal à superfície de deslizamento. A resistência da interface passa assim a ser função direta 

da posição e das cargas do comboio, possibilitando a utilização de um único modelo para 

analisar as diferentes posições do comboio, tornando o processo mais eficiente. Foi ainda 

validado um método de introdução de histórico do carregamento, que permite ter em 

consideração o estado de tensão e de deformação da via, devido às variações de temperatura, 

quando se introduz a sobrecarga vertical do comboio e posteriormente os seus efeitos quando 

se considera a ação da frenagem. 

Foram considerados diferentes cenários de atuação e combinação das ações variação de 

temperatura, sobrecarga e frenagem e comparados os efeitos em termos de tensões de 

compressão no carril, deslocamentos total do tabuleiro e relativo via-ponte, e reação no apoio 

horizontal do tabuleiro. Para o caso em estudo foram obtidos resultados mais favoráveis 

quando se efetuam análises não-lineares faseadas, que tenham em conta o estado de tensão e 

de deformação introduzido pela ação da variação da temperatura. Este tipo de análises pode 

conduzir a uma economia no dimensionamento de pontes condicionadas por estados limites 

de tensão ou deformação relativos à interação via-ponte. 



4.1 

4. INSTABILIDADE TÉRMICA DA VIA 

4.1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de técnicas avançadas que possam prever a ocorrência da encurvadura na 

via-férrea constitui atualmente um assunto de grande importância. Estas técnicas têm vindo a 

sofrer várias atualizações, por via da comparação dos seus resultados com os resultados 

obtidos em campanhas experimentais. Os modelos numéricos, quando bem calibrados, podem 

ser utilizados para determinar valores limite das imperfeições laterais, para prever níveis 

mínimos de qualidade do balastro e níveis admissíveis de compressão no carril. 

Em linhas de alta velocidade, torna-se ainda mais importante perceber e controlar o fenómeno 

da encurvadura lateral da via, para evitar acidentes que podem ter consequências muito 

graves. É assim necessário que os engenheiros disponham de ferramentas que permitam 

prever o comportamento da via e maximizar a sua segurança.  

Neste capítulo começou-se por apresentar estudos levados a cabo por outros autores, relativos 

à estabilidade lateral da via. Aborda-se a relação existente entre a força longitudinal instalada 

nos carris e a variação da temperatura correlacionando-a com a estabilidade estrutural dos 

carris quando sujeitos a temperaturas elevadas. Para isso, foi necessário estudar a forma como 

ocorre o fenómeno de encurvadura na via, nomeadamente qual é a temperatura de 

encurvadura e a temperatura de segurança. Apresentam-se ainda critérios de segurança para 

temperaturas admissíveis nas vias férreas, determinadas com base na temperatura de 

encurvadura e de segurança. 

A determinação das temperaturas de encurvadura e de segurança foi possível recorrendo a um 

conjunto de métodos analíticos desenvolvidos por outros autores ou efetuando análises 

não-lineares modelando o problema da via usando elementos finitos. Para o desenvolvimento 
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destas análises numéricas foi necessária a compreensão, dos seguintes aspetos: fenómeno de 

encurvadura e suas variáveis; problemática dos efeitos de segunda ordem em estruturas 

sujeitas a cargas térmicas; diferentes métodos numéricos de análise não-linear geométrica; 

considerações e problemas associados à modelação com elementos finitos dos diversos 

componentes da via-férrea. 

É também feita uma introdução às alternativas disponíveis para resolver problemas de 

pós-encurvadura com snap-through utilizando elementos finitos. Para efetuar o traçado das 

curvas de snap-through, associadas à encurvadura da via-férrea, foi necessário desenvolver 

um método inovador que se designou por método indireto. Com o método proposto o valor da 

temperatura de encurvadura é determinado através de um cálculo onde se assumem as 

características da via e se recorre a um processo de cálculo não-linear, disponível no ANSYS 

(nonlinear stabilization), que permite que os cálculos avancem após se ter atingido uma carga 

crítica.  A temperatura de segurança é calculada com base nas características da encurvadura 

progressiva das vias e no facto de esta temperatura se manter constante independentemente da 

resistência lateral da via. Desta forma vários cálculos onde se alteram as características da 

resistência lateral do balastro, permitem determinar o valor da temperatura de segurança. Na 

secção 4.5 aborda-se um caso de estudo, cuja solução é conhecida, de forma a verificar as 

capacidades dos procedimentos analíticos e da metodologia proposta. Apresenta-se, ainda, um 

estudo paramétrico que envolveu a variação de alguns parâmetros da via observando-se qual a 

sua influência sobre as temperaturas de encurvadura. Como síntese, desenvolveram-se 

algumas considerações finais. 

4.2. MECANISMO DE ENCURVADURA 

As vias de BLS têm um comprimento muito elevado que pode chegar até a alguns 

quilómetros. Como o movimento dos carris é restringido, quando ocorrem variações de 

temperatura o carril fica sujeito a tensões de compressão ou de tração. A resistência oferecida 

pela interface travessa-balastro, bem como as resistências longitudinal e de rotação 

desenvolvidas nos sistemas de fixação, influenciam a temperatura para a qual ocorre a 

encurvadura.  

Se a via for perfeitamente reta a encurvadura não ocorre, mas, pequenos desalinhamentos na 

via fazem despoletar este fenómeno. Como já foi referido na secção 2.5, estes 

desalinhamentos são agravados pelos esforços axiais de compressão devidos às ações de 

temperatura e cargas ferroviárias. A probabilidade de encurvadura da via aumenta quando 
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estes fatores se conjugam com outros, tais como falta de suporte da via e a deterioração das 

travessas. 

Uma vez que se trata de um fenómeno complexo houve, ao longo dos anos, necessidade de 

compreender este fenómeno, definindo-se quais os parâmetros da via e do carregamento que 

influenciam a encurvadura. Para isso, realizaram-se inúmeros ensaios, alguns dos quais se 

descreveram no Capítulo 2, e inúmeras aproximações de modelação numérica que 

permitissem definir níveis de temperatura para os carris sem que ocorra encurvadura.  

4.2.1. Estudos anteriores 

Ao longo de várias décadas têm sido desenvolvidos estudos do fenómeno de encurvadura da 

via, nomeadamente, no sentido de desenvolver modelos que sejam capazes de reproduzir este 

fenómeno. Os modelos da via-férrea são geralmente divididos em dois tipos: modelo de viga 

(Figura 4.1), onde a secção da viga tem área e momento de inércia equivalente a dois carris, e 

modelo carril-travessa (Figura 4.3).  

Um dos primeiros estudos realizados nesta área pertence a Bijl (1964) onde se recorreu ao 

modelo de viga para estudar a estabilidade da via composta por BLS a partir de métodos de 

energia. Prud'homme e Janin (1969), bem como Vaish (1974), chegaram a equações onde é 

possível estimar a temperatura de segurança em função dos restantes parâmetros da via. 

Embora a solução de Prud'homme e Janin (1969) aparente ser a mais completa, esta 

apresenta-se muito sensível aos desalinhamentos laterais que se consideram na via, podendo, 

em certos casos, levar a resultados de pouca confiança. Kerr (1978) apresentou os conceitos 

de região instável, na qual a via apresenta grandes deslocamentos laterais, sendo que nas 

regiões adjacentes as deformações são apenas axiais. Aplicou e desenvolveu, ainda, os seus 

conceitos através de formulações analíticas utilizando um modelo de viga. No entanto, este 

modelo apresentava algumas limitações, como a não contabilização da rigidez rotacional 

fornecida pelas fixações. Outra limitação deste modelo deve-se às equações e correspondentes 

cargas de encurvadura terem sido obtidas com base em quatro deformadas diferentes 

previamente assumidas para a região instável.  

 

Figura 4.1. Esquema do modelo de viga (adaptado de Lim et al., 2003). 
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O trabalho desenvolvido por Kerr (1978) visou, principalmente, conseguir obter curvas 

temperatura-deslocamento lateral correspondentes à resposta plástica da via, ou seja, em 

pós-encurvadura. O ponto mínimo dessas curvas corresponde à temperatura de segurança. Na 

Figura 4.2 está representada uma curva, a título de exemplo, onde o eixo vertical corresponde 

ao aumento de temperatura e o eixo horizontal ao deslocamento lateral. O autor chega ainda à 

conclusão que as imperfeições da via influenciam muito pouco o valor da temperatura de 

segurança e afetam principalmente a temperatura de encurvadura. Nos relatórios elaborados 

por Melo (1974) e (1988) encontra-se uma análise das soluções analíticas existentes, expondo 

as suas limitações, mas concluindo que é possível chegar a resultados concordantes entre as 

soluções de diferentes autores.  

 

Figura 4.2. Curvas temperatura-deslocamento lateral após a encurvadura (adaptado de Kerr, 

1978). 

Kish et al. (1982), Samavedam (1979) e Samavedam et al. (1993) publicaram uma série de 

artigos sobre a instabilidade da via usando o modelo de viga, onde incorporaram imperfeições 

e outros parâmetros típicos das vias ferroviárias americanas. 

No entanto, este modelo não permitia considerar situações como: não uniformidade da 

resistência do balastro ao longo da via, zonas onde os carris se encontram desligados das 

travessas, irregularidades na bitola e diferenças na temperatura neutra dos dois carris. 

El-Ghazaly et al. (1991) utilizaram um modelo com uma viga de secção tridimensional e 

estudaram a sua estabilidade utilizando também modelos de elementos finitos. Mas, por 

simplificação, consideraram a resistência do balastro e a rigidez das fixações como valores 

constantes e apenas investigaram as cargas de encurvadura num único carril sujeito a um 

determinado carregamento. Van (1997) efetuou um estudo paramétrico utilizando um modelo 

do tipo do desenvolvido por Kish (referido em Van, 1997), com o auxílio de um programa de 

cálculo chamado CWERRI no qual implementou um método de análise não-linear recorrendo 

ao método Newton-Raphson conjugado com o método do arco, capaz de suportar 

carregamentos térmicos. No seu trabalho também foi dada importância à problemática 
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associada à modelação dos componentes da via, como as resistências lateral e longitudinal do 

balastro. Das suas análises de sensibilidade concluiu que a força lateral exercida pelo balastro 

e o raio da curva (caso exista) podem influenciar muito a temperatura de segurança. 

A maior parte dos estudos relacionados com encurvadura da via e estudos para a atribuição de 

temperaturas admissíveis, têm origem no referido programa de cálculo CWERRI, que será 

apresentado na secção 4.2.2.  

Jackson et al. (1988) e Ramesh (1985) desenvolveram um modelo de cálculo carril-travessa 

bidimensional para um estudo de estabilidade do carril (Figura 4.3). 

 

Figura 4.3. Esquema do modelo de cálculo carril-travessa (Lim et al., 2003). 

Este modelo tinha também limitações, era um modelo 2-D, não tinha em consideração a 

rigidez vertical do balastro, ambos os carris tinham de ter as mesmas propriedades, não tinha 

em consideração a rigidez longitudinal das fixações e a distribuição irregular da resistência do 

balastro era ignorada.  

Em estudos mais recentes, Lim et al. (2003) desenvolveram um modelo carril-travessa 

tridimensional de uma via de BLS e um programa de cálculo próprio de elementos finitos para 

efetuar uma análise não-linear. Neste modelo foi considerada a rigidez das fixações, a 

não-linearidade material do balastro e eventuais imperfeições na via. Como conclusão geral os 

autores retiraram que os modelos bidimensionais podem sobrestimar a estabilidade das vias e 

que o problema de encurvadura da via é realmente tridimensional, apresentando deformações 

nos planos lateral e vertical, tal como se apresenta na secção 4.5. Grissom e Kerr (2006) 

desenvolveram uma solução analítica do modelo carril-travessa, apresentando uma melhoria 

da solução de Kerr (1978), onde a rigidez rotacional das fixações e a rigidez das travessas no 

plano lateral já são contabilizadas. Os autores concluíram que estas duas rigidezes podem ter 

um efeito relevante na estabilidade da via no plano lateral, no entanto, este método analítico 

continua a ter a desvantagem de a sua solução se aplicar unicamente a uma deformada de 

encurvadura previamente assumida. Mais recentemente, Lim et al. (2008) fizeram um estudo 

paramétrico com um modelo carril-travessa tridimensional com diferentes tipos de 

imperfeições, características do balastro e comprimentos da via. 
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4.2.2. Modelação da via tendo em consideração a resistência lateral 

A comissão D202 ERRI, lançou um projeto para a investigação e descrição do fenómeno de 

encurvadura da via. No âmbito deste projeto solicitou o desenvolvimento de um programa, à 

Delft University of Technology, que fosse capaz de analisar a estabilidade lateral das vias de 

BLS considerando as forças longitudinais e verticais, incluindo efeitos dinâmicos e a 

plastificação do balastro. 

Várias estratégias de modelação estiveram na base do programa CWERRI, primeiro a 

introdução de um meio de fundação de Winkler, na direção lateral, e, posteriormente, foram 

introduzidas molas longitudinais e de rotação em todas as travessas. Este modelo foi adaptado 

para o que hoje é desenvolvido por Kish (referido em Van, 1997) que inclui curvatura, 

desalinhamentos, molas e cargas na direção vertical. Com estas características do CWERRI e 

com a implementação de modelos numéricos foi possível analisar o comportamento da via na 

direção lateral. 

O modelo numérico implementado no programa CWERRI recorre ao método dos elementos 

finitos convencional. O programa está preparado para analisar diversas estruturas, carregadas 

por um determinado conjunto de comboios, apresentando as seguintes características: 

 Modelos tridimensionais para o cálculo da via; 

 Inclusão das forças longitudinais, laterais e verticais; 

 Análise da estabilidade lateral e vertical da via; 

 Consideração do carregamento térmico e mecânico; 

 Modelação tridimensional do balastro, considerando a sua plastificação e tendo em 

consideração o carregamento vertical; 

 Interação via-estrutura, incluindo os efeitos de rotação dos tabuleiros; 

 Pontes com múltiplos vãos e vias paralelas. 

Através da definição, pelo utilizador, de propriedades geométricas e mecânicas da via, o 

programa cria um modelo de elementos finitos correspondente. 

A Figura 4.4 representa um modelo clássico do comportamento lateral da via CWERRI 

(Esveld, 2001). O comportamento lateral é modelado por molas não-lineares (parâmetros – Fp, 

Fl, Wp, Wl e φ) descritos na Figura 4.5 e os comportamentos longitudinal, vertical e torsional, 

por molas lineares (Kl, Kv, e Kt). Este modelo pode ser utilizado para a análise de vias em 

alinhamento reto ou em curva contemplando os efeitos da força centrífuga nos carris gerada 

pelo movimento do comboio. A via pode ter deficiências de alinhamento horizontais em 

curva, que são introduzidas no modelo através de uma função seno caracterizada pelo 
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comprimento de onda, λ, e amplitude máxima do defeito, h, tal como apresentado na Figura 

4.4. 

 

Figura 4.4. Modelo de análise de estabilidade CWERRI. a) Planta. b) Perfil (Esveld, 2001). 

Os carris são modelados através de um elemento de viga elástica, suportados por molas 

lineares com rigidez Kv, de acordo com o modelo de fundação de Winkler. A deformação 

vertical da via, devida às cargas dos quatro eixos de dois bogies, é apresentada no perfil da 

Figura 4.4 b).  

A correta modelação do fenómeno de encurvadura requer a modelação do carregamento 

vertical do comboio e a sua influência na resistência lateral. Apesar de a resistência lateral do 

balastro aumentar diretamente sob as rodas, a resistência do segmento da via entre bogies 

pode diminuir devido ao levantamento da via, como se pode observar na Figura 4.4 b). Este 

facto sugere que esta secção da via pode ser mais vulnerável à encurvadura devido à 

diminuição de resistência lateral. Na realidade, a forma mais frequente de ocorrência de 

encurvadura é sob a ação de tráfego ferroviário. Isto significa que a influência das cargas do 

veículo, no que concerne ao levantamento dinâmico da via é de imprescindível inclusão no 

modelo, especialmente, para atender à redução da resistência do balastro e a consequente 

redução da resistência à encurvadura, e que é considerada no programa CWERRI. 

De acordo com o apresentado na secção 2.3.3. o comportamento lateral da via clássica é 

caracterizado pela resistência lateral do balastro sabendo-se, através de ensaios como o STPT, 

que este comportamento é não-linear do tipo elasto-plástico com amolecimento (considerado 

no CWERRI) ou bilinear, Figura 4.5. 
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a) 

 

b) 

Figura 4.5. Modelo do comportamento lateral do balastro: a) Com amolecimento; b) Bilinear 

(adaptado de Esveld, 2001). 

O modelo bilinear é normalmente utilizado para descrever o comportamento lateral do 

balastro, revelando os testes experimentais que o comportamento elasto-plástico com 

amolecimento é típico de vias com balastro bem consolidado (com um pico de resistência). O 

modelo bilinear é o utilizado nos cálculos apresentados ao longo deste capítulo. 

4.2.3. Influência das variações de temperatura no fenómeno de encurvadura da via 

O fenómeno da encurvadura da via é gerado pela interação complexa dos movimentos 

laterais, longitudinais e de torção. No entanto, a maior parte dos estudos têm sido efetuados 

no plano vertical ou no plano horizontal, constatando-se que as estruturas atuais da via 

envolvem predominantemente, nas deformadas finais da encurvadura, apenas um dos modos 

de colapso (vertical ou horizontal).  

Como já foi referido, a resposta típica da estrutura da via pode ser descrita em termos de três 

valores de temperatura: temperatura neutra, temperatura máxima de encurvadura (ou 

temperatura de encurvadura) e temperatura mínima de encurvadura (ou temperatura de 

segurança) (Lim et al., 2004). 

O fenómeno de encurvadura pode ser representado em termos do aumento da temperatura no 

carril, acima da temperatura de referência, versus o deslocamento lateral da via, como se 

representa na Figura 4.6. 
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a) b) 

Figura 4.6. Encurvadura: a) Repentina; b) Progressiva (adaptado de ERRI-D202/RP11, 1999). 

Os ensaios experimentais desenvolvidos revelam que um aumento adicional da temperatura 

no carril origina um aumento gradual da sua deformação. Um aumento para além da 

temperatura crítica Tb,max (medida relativamente à temperatura neutra do carril) pode originar 

uma deformação excessiva do carril, fazendo-o saltar de uma posição B para uma nova 

posição C (Figura 4.6 a)), sendo característica de 90% dos casos registados de ocorrência 

deste fenómeno. Este caso corresponde a um tipo de encurvadura repentina (snap-through), 

existindo uma outra forma de encurvadura expressa por uma resposta monótona progressiva 

(Figura 4.6 b)). 

Para aumentos de temperatura abaixo da do ponto A a via é estável e se for sujeita a ações 

laterais esta volta à sua configuração inicial, quando a ação perturbadora é removida. Em 

qualquer ponto, entre A e B, a via pode encurvar requerendo este caso menos energia do que a 

do aumento de temperatura de A para B. A partir do ponto B a via encurva sem necessitar de 

energia externa.  

Todas as configurações de estados de equilíbrio correspondentes a pontos ao longo do ramo 

BS podem ser considerados como instáveis, enquanto que ao longo do ramo SC são estáveis. 

O ramo BC mostra a possibilidade de existir uma passagem brusca de um estado de 

pré-encurvadura para uma posição final de pós-encurvadura. 

A temperatura associada ao ponto mínimo S corresponde à temperatura a partir da qual um 

aumento da temperatura pode gerar instabilidade, designando-se este ponto como temperatura 

mínima de encurvadura Tb,min. Por outro lado a temperatura máxima, ponto B, é designada por 

temperatura máxima de encurvadura Tb,max. A temperatura Tb,min pode ser entendida como a 

mínima temperatura para a qual a via pode encurvar, passando da configuração associada ao 

ponto A para a do ponto S, caso seja fornecida energia externa suficiente ou existirem 

perturbações ao nível da via para a temperatura associada ao ponto A. O ponto B representa o 
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aumento da temperatura, acima da temperatura neutra, para o qual a estrutura da via deixa de 

ser estável, verificando-se um súbito aumento dos deslocamentos laterais da via até esta 

atingir uma nova configuração estável, ocorrendo um fenómeno de snap-through, em que 

para uma diminuição da força instalada as deformações continuam a crescer. 

Esta resposta da via em função do aumento da sua temperatura foi demonstrada de forma 

teórica e comprovada através de estudos experimentais. 

Uma característica importante da encurvadura súbita e repentina é que a força no carril 

diminui na zona da encurvadura, quando comparada com o seu valor na pré-encurvadura. Isto 

acontece porque o deslocamento lateral contribui para a libertação de alguma dessa força 

(Esveld, 2001). A distribuição da força de compressão instalada no carril encontra-se 

representada na Figura 4.7, quando a imperfeição lateral é pequena, a força instalada no carril 

é constante ao longo do seu desenvolvimento. Após a ocorrência da encurvadura a força 

instalada no carril diminui de forma considerável na zona onde se verificam grandes 

deslocamentos devidos a este fenómeno e de forma menos pronunciada numa extensão zona 

contígua à zona de encurvadura.  

 

Figura 4.7. Distribuição da força no carril antes e após a encurvadura (adaptado de Kish e 

Samavedam, 2013). 

4.2.4. Abordagem com vista à determinação da temperatura admissível 

A utilização da temperatura Tb,min, como limite para a temperatura máxima permitida nas vias 

ferroviárias, pode ser considerada em alguns casos muito conservativa. 

No sentido de se criar um critério de segurança relativamente à temperatura à qual se pode 

expor uma determinada via, tendo em conta o risco inerente à encurvadura, foram efetuadas 

várias abordagens para a determinação de uma temperatura admissível (allowable), 

normalmente designada por TALL.  
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Com o objetivo de se definir este limite, foram efetuadas várias análises com dois programas 

CWERRI e CWR-Buckle, desenvolvidos para a avaliação de segurança, no sentido de 

implementar critérios de segurança na nova versão da ficha UIC-720 (2001). Os resultados 

obtidos, com o CWERRI, para a encurvadura são expressos em termos da temperatura do 

carril acima da temperatura de referência. Para que a encurvadura ocorra, entre Tb,min e Tb,max 

(entre os quais será definida a TALL), é necessário fornecer ao sistema energia adicional, que é 

maior ou menor dependendo da tensão de compressão instala nos carris. Esta quantidade de 

energia pode ser calculada com o programa CWR-Buckle, que foi desenvolvido pelo Volpe 

National Transportation Systems Center (Kish e Samavedam, 2003) e pela Federal Railroad 

Administration (FRA), com a mesma finalidade do CWERRI de avaliar a segurança da via à 

encurvadura. A TALL pode ser interpretada como um limitador relativamente aos vários 

fenómenos que provocam o aumento da tensão de compressão no carril e que aumentam o 

risco de encurvadura.  

A circulação dos comboios fornece energia ao sistema devida aos movimentos laterais dos 

conjuntos de rodas, podendo a energia transferida pelos comboios ser acentuada na passagem 

por desalinhamentos da via ou nas curvas.  

Para a atualização da ficha UIC-720 (2001) foram efetuados cálculos de várias estruturas, nos 

programas anteriormente referidos, onde se alteraram alguns dos parâmetros que estão 

diretamente relacionados com a encurvadura da via: raio de curvatura da via, tipo de travessa 

(betão ou madeira); imperfeição geométrica na direção lateral; rigidez e resistência lateral da 

via; resistência à rotação das fixações, coeficiente de atrito entre as travessas e o balastro, 

resistência vertical da via, e tipo de carregamento vertical. Para todas as estruturas idealizadas 

foram calculadas as temperaturas máxima e mínima de encurvadura e foram estudados os 

resultados de três abordagens para determinar a temperatura de segurança, tendo sido a 

abordagem 1 e 2 estabelecida recorrendo ao programa CWERRI e a abordagem 3 ao 

programa CWR-Buckle: 

1- TALL=Tb,min                                                                

2- TALL=Tb,min+0,25 (Tb,max - Tb,min) 

3- TALL= Tb,min+ ΔT 

Na abordagem 3, a definição da temperatura admissível, de modo a obterem-se condições de 

segurança aceitáveis, é estabelecida para um cenário em que se define uma temperatura 

(Tb,min+ΔT) à qual está associada uma energia de encurvadura finita (Figura 4.8) e igual a 

50% valor máximo (EMAX -verificado para Tb,min) a partir da qual se calcula o valor, ΔT, 

utilizado na abordagem 3.  
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Na Figura 4.8 representa-se, à esquerda, a identificação da Tb,min e da Tb,max, definidas 

anteriormente, e, à direita, a energia necessária a fornecer ao sistema, em função do aumento 

da temperatura, para que a encurvadura ocorra. Analisando a Figura 4.8 observa-se que se o 

carril estiver sujeito a uma temperatura Tb,max a energia necessária para que ocorra a 

encurvadura da via é igual a zero, ou seja, a via encurva espontaneamente. Quando a 

temperatura no carril é igual a Tb,min a energia necessária para despoletar a encurvadura é 

muito superior do que quando a temperatura é igual a Tb,max. Segundo esta abordagem, a 

temperatura admissível, TALL, é a temperatura à qual a energia necessária fornecer ao sistema 

para que a encurvadura ocorra é igual a 50% da energia necessária para despoletar este 

fenómeno quando a temperatura é Tb,min, que se expressa por: TALL=T50%BEL. 

 

Parâmetros: Carril: UIC60; Tipo de Travessas: Betão; Imperfeição: 12 mm em 8 m; 

R=300 m; Resistência à Torsão: Média; Resistência Longitudinal: Média; Cargas: UIC/D4 

Figura 4.8. Ilustração do conceito de energia necessária para a encurvadura (adaptado de Esveld, 

2001). 

Com base no elevado número de cálculos efetuados e em vários ensaios experimentais, a 

comparação dos resultados das três abordagens, apresentadas anteriormente, levou o comité 

de especialistas ERRI D202 a propor novos critérios de segurança relativamente à 

encurvadura da via. Estes critérios foram incorporados na nova versão da UIC-720, 

permitindo determinar a temperatura admissível apenas com base nos valores da Tb,min e da 

Tb,max, sem necessidade de recorrer ao cálculo de energia, tendo sido estabelecidos com base 

na variação ΔT = Tb,max – Tb,min, como se segue:  

se ΔT > 20 °C: TALL = Tb,min+ 0.25 ΔT; 

se 5 °C < ΔT < 20 °C: TALL = Tb,min; 

se 0 °C < ΔT < 5 °C: TALL = Tb,min - 5 °C; 

se  ΔT < 0 °C: Não se considera TALL. 
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Este último caso corresponde à encurvadura progressiva (PB), sendo comum em vias de baixa 

qualidade do balastro.  É de referir que estes critérios dispensam a determinação do valor da 

energia de encurvadura, e que o problema consiste apenas na avaliação dos valores de Tb,min e 

Tb,max, através de metodologia apropriadas, como é o caso da apresentada neste capítulo.  

No documento ERRI-D202/RP11 (1999) é referida a existência de uma diferença 

considerável entre os resultados obtidos para a Tb,max e Tb,min, com o programa CWERRI e 

CWR-Buckle. Este facto justifica as diferenças encontradas entre os critérios adotados para a 

temperatura admissível nas regulamentações europeia e americana. Na regulamentação 

europeia, a temperatura admissível é calculada com base nos resultados, da Tb,max e Tb,min, 

calculados com os programas CWERRI e nos regulamentos americanos esta temperatura é 

calculada com base nos resultados de Tb,min e critérios da energia de encurvadura calculados 

como o CWR- Buckle. 

Refira-se que no âmbito da presente tese, os modelos numéricos desenvolvidos para o cálculo 

das temperaturas de encurvadura foram calibrados com base nos resultados apresentados num 

documento da ERRI e por isso as análises efetuadas terão em conta os critérios europeus, 

sendo omitida a apresentação dos critérios vigentes nas normas americanas. 

4.3. METODOLOGIAS NUMÉRICAS 

Com o objetivo de determinar numericamente as curvas temperaturas-deslocamento 

associadas ao fenómeno da encurvadura, estudaram-se os métodos numéricos que permitem 

realizar análises de snap-through para estruturas sujeitas à ação da variação da temperatura. 

Com base neste estudo, desenvolveu-se uma metodologia que permite determinar as 

temperaturas de encurvadura (Tb,max) e de segurança (Tb,min). Posteriormente, apresentam-se 

soluções analíticas para resolução de problemas de encurvadura da via, que foram 

desenvolvidas por vários autores e que permitiram validar a metodologia proposta neste 

trabalho. 

Para determinadas características de via, são conhecidos os resultados numéricos publicados 

no ERRI-D202/RP11 (1999), os quais são comparados com os resultados obtidos por 

aplicação das expressões analíticas, propostas por diversos autores, bem como com os da 

metodologia proposta. Para validar a aplicação da metodologia numérica a modelos 

tridimensionais da via, foram efetuados três modelos de via (Carvalho (2010b), Carvalho et 

al. (2013)), para os quais se calcularam as curvas de snap-through e se compararam com os 

resultados obtidos por Lim et al. (2003) apresentados na secção 4.5.  
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4.3.1. Metodologias para a abordagem de problemas de pós-encurvadura 

Sendo esperada a existência de snap-through na curva carga-deslocamento, a resposta em 

pós-encurvadura e a temperatura de segurança só são possíveis de obter numericamente 

recorrendo a métodos incrementais/iterativos que utilizem técnicas como a do método do arco 

ou a de controlo dos deslocamentos. O método de Newton-Raphson convencional, também 

conhecido como método de controlo da carga, o mais correntemente utilizado em análises 

não-lineares (Crisfield, 1991), não permite incrementos de carga negativos, o que 

impossibilita a determinação da temperatura de segurança efetuando uma só análise. 

Para análises de pós-encurvadura, o ANSYS tem implementado o método de 

Newton-Raphson conjugado com dois métodos, o do arco (arc-length) e o de controlo de 

carga com estabilizador, designado por nonlinear stabilization. Este último não permite 

incrementos de carga negativos, mas impede que uma análise termine quando é atingida a 

carga crítica, passando diretamente do ponto B para o ponto D da Figura 4.9, onde está 

exemplificada a diferença entre os dois métodos para um problema de snap-through. Tal é 

obtido introduzindo um fator de dissipação de energia (casos de encurvadura local ou global) 

ou um fator de amortecimento (casos de encurvadura global). A estabilização dos nós é 

conseguida através de uma rigidez adicional, incorporada em cada nó do modelo, que pode 

ser calibrada. Desta forma, quando é atingida a carga crítica, a análise prossegue com rigidez 

adicional fornecida aos nós instáveis, sendo possível obter deformadas num estado 

pós-encurvadura. 

 

Figura 4.9. Método de Newton-Raphson com o método do arco e Newton-Raphson com 

estabilizador. 

Quando a ação é uma variação de temperatura, as técnicas de controlo dos deslocamentos e do 

método do arco convencionais (desenvolvidas para cargas mecânicas) apresentam problemas 

de convergência. Tal acontece no ANSYS onde não se obteve convergência para nenhum 

caso com carregamento térmico, por mais simples que fosse a estrutura. Esta dificuldade é 
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referida por Van (1997) e Parente et al. (2006) e está relacionada com o facto de o vetor das 

forças internas depender do fator de carga em cada iteração. O método do arco implementado 

no ANSYS não se encontra adaptado a problemas locais de encurvadura. Por outro lado, o 

método de Newton-Raphson convencional não requer qualquer alteração para a análise de 

problemas com cargas térmicas (Parente et al., 2006), sendo possível obter convergência em 

pós-encurvadura utilizando o nonlinear stabilization do ANSYS. No entanto, com este 

método e efetuando apenas uma análise, só é possível determinar a temperatura de 

encurvadura (ponto B na Figura 4.9), uma vez que para a determinação da temperatura de 

segurança (ponto C na Figura 4.9), seria necessário que o programa permitisse incrementos de 

carga negativos. Em vez disso, a curva fica aproximadamente horizontal, até voltar a 

intersectar um ramo estável (ponto D na Figura 4.9). De forma a contornar esta grande 

desvantagem, na secção seguinte é proposta uma metodologia original para estimar a 

temperatura de segurança, utilizando o método de Newton-Raphson convencional, sem 

recorrer a técnicas complexas como a do método do arco e a de controlo dos deslocamentos. 

4.3.2. Método indireto: Nova abordagem  

O método de cálculo desenvolvido para encontrar o valor da Tb,min designou-se por método 

indireto, e teve por base a observação da relação entre a Tb,max e a Tb,min. Normalmente, Tb,max 

é maior que Tb,min, mas em algumas situações de resistência lateral insuficiente, isso pode não 

acontecer (ERRI-D202/RP11, 1999). De acordo com o exposto na secção 4.2.3, se Tb,max for 

inferior a Tb,min, está-se perante um caso denominado por encurvadura progressiva, deixando 

de existir um pico associado ao valor da temperatura de encurvadura (Figura 4.6 b)). 

Como já foi referido, a estabilidade lateral da via é controlada, sobretudo, pela resistência 

lateral do balastro, que resulta das forças de interação desenvolvidas entre as travessas e o 

balastro. Na modelação da via é comum considerar que a curva força-deslocamento referente 

ao balastro na direção lateral tem um comportamento bilinear (ver Figura 4.10), onde Fp 

representa a força de pico e Wp o deslocamento para a força de pico (ou deslocamento limite 

elástico). Segundo os estudos de Van (1997), tanto o Fp como o Wp influenciam fortemente a 

Tb,max; no entanto, a influência do Wp sobre a Tb,min é praticamente nula. Os resultados obtidos 

por Van (1997) para vários valores de Wp estão representados na Figura 4.11, onde Tb,max 

corresponde à temperatura de encurvadura e Tb,min à temperatura de segurança. 
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Figura 4.10. Modelo para a resistência 

lateral do balastro. 

Figura 4.11. Temperatura de encurvadura e 

de segurança em função de Wp 

(adaptado de Van, 1997). 

De acordo com as considerações anteriores, um aumento progressivo do Wp origina uma 

diminuição gradual da Tb,max, no entanto, não influencia ou influencia pouco a Tb,min. Dado 

que Tb,min não se altera, é expectável que a resposta plástica da estrutura correspondente ao 

braço CD da Figura 4.9 não sofra alterações e que, por isso, todas as curvas de 

temperatura-deslocamentos resultantes deste processo se cruzem no ponto, ou perto do ponto, 

referente à Tb,min.    

 

Figura 4.12. Procedimento para estimar Tb,min causando encurvadura progressiva. 

Na Figura 4.12 está representado o procedimento, de forma esquemática, para estimar o valor 

da temperatura de segurança, provocando a encurvadura progressiva da estrutura por via da 

alteração do valor de Wp. Como nos casos de encurvadura progressiva não existe nenhuma 

inclinação negativa da curva carga-deslocamento, é perfeitamente possível traçar a resposta 

da estrutura utilizando o método comum de Newton-Raphson, com a inclusão do estabilizador 

do ANSYS. Visto que é necessário efetuar mais do que uma análise da estrutura da via, para 

diferentes valores de Wp, esta metodologia pode ser encarada como um método indireto para 

estimar a temperatura de segurança (Carvalho et al., 2013). 
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4.3.3. Exemplo simples com um grau de liberdade 

No sentido de validar o método indireto, anteriormente descrito, utilizou-se um exemplo 

simples de uma estrutura com um grau de liberdade. Escolheu-se este exemplo pelo facto de 

ocorrer o fenómeno de snap-through e a sua solução teórica ser conhecida (Crisfield, 1991). 

Tal como é ilustrado na Figura 4.13, o exemplo consiste numa barra biarticulada, com uma 

secção de área A e módulo de elasticidade E, que sujeita a uma carga F sofre um 

deslocamento d. 

 

Figura 4.13. Problema de um grau de liberdade. 

A solução analítica desenvolvida por Crisfield (1991) assenta no pressuposto que L   L , o 

que é válido para ângulos θ pequenos, e para uma rigidez da mola Ks constante. As 

propriedades e dimensões da barra são as seguintes: EA = 5×10
5
 N, z = 25 mm, L = 2,5 m, 

Fp = 50 N. Se a mola seguir a lei bilinear, tal como a representada na Figura 4.10, a solução 

deduzida por Crisfield (1991) transforma-se na expressão (4.1), tendo a mola agora uma 

rigidez Ks = Fp/Wp. 
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Resolvendo o problema com elementos finitos, utilizando o método arc-length disponível no 

programa ANSYS, o que é possível porque a carga é uma força mecânica, conclui-se que os 

resultados obtidos por via numérica são coincidentes com os obtidos com a expressão (4.1). 

Na Figura 4.14, estão representadas as curvas Força-Deslocamento, obtidas incrementando o 

deslocamento d na expressão (4.1) e que são coincidentes com os resultados obtidos com o 

arc-length. Na Figura 4.15, apresentam-se as curvas Força-Deslocamento resultantes da 

análise com nonlinear stabilization. Para cada um dos procedimentos foram utilizados 

diferentes valores de Wp, indicados na legenda dos gráficos.  
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Figura 4.14. Curvas Força-Deslocamento obtidas com a expressão (4.1) ou com o método 

arc-length. 

Analisando os resultados de Figura 4.14, verifica-se que existe um valor máximo do ramo 

elástico associado à plastificação da mola, igual a 58,38 N, quando Wp é igual a 15 mm. Para 

valores de Wp superiores (35 mm e 40 mm), verifica-se que as curvas Força-Deslocamento se 

intersetam e sobrepõem-se à curva “primária” (quando  p é igual a 15 mm) evidenciando que 

o valor mínimo do ramo plástico é 40,38 N, independente do valor de Wp. 

 

Figura 4.15. Curvas Força-Deslocamento obtidas com nonlinear stabilization. 

Utilizando qualquer um dos procedimentos (arc-length - Figura 4.14 ou nonlinear 

stabilization - Figura 4.15), constata-se que as curvas correspondentes a valores de Wp 

superiores a 40 mm, são idênticas, entre si, porque não possuem qualquer inclinação negativa, 

por isso, é possível efetuar o seu traçado completo recorrendo ao nonlinear stabilization. Mais 

ainda, utilizando o nonlinear stabilization é possível determinar pontos do ramo plástico, 

representado a tracejado na Figura 4.15, unindo os pontos correspondentes ao valor máximo 

do ramo elástico das curvas obtidas para valores de Wp entre 15 mm e 40 mm. Finalmente, 

para valores de Wp entre 40 e 45 mm, ou seja, quando não se verifica existência de 

snap-through, as curvas tendem a sobrepor-se em valores próximos ao mínimo da curva a 

tracejado.  
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Apesar de este ser um problema de snap-through diferente do que se pretende estudar na via 

ferroviária, pois não envolve grandes deslocamentos nem cargas térmicas, assume-se que 

existe o mesmo tipo de comportamento quando se aumenta o valor de Wp referente à 

resistência lateral do balastro no modelo da via. 

De acordo com os resultados obtidos, espera-se que, analisando a estabilidade lateral da via 

segundo esta metodologia, as curvas de pós-encurvadura calculadas com nonlinear 

stabilization apresentem tendência a intersectarem-se na zona equivalente à assinalada na 

Figura 4.15. Ou seja, o valor que daí resulta será ligeiramente superior a Tb,min e para 

deslocamentos ligeiramente maiores, embora esta diferença não deva ser muito significativa. 

4.4. VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA – APLICAÇÃO A UM CASO 2D 

Com o objetivo de avaliar a aplicabilidade da metodologia proposta ao estudo da segurança da 

via, idealizou-se um modelo onde a via é simulada por uma viga contínua. Admite-se que é 

uma via dimensionada para velocidades superiores a 200 km/h, com as mesmas considerações 

e características que as apresentadas nos estudos paramétricos apresentados no 

ERRI-D202/RP11 (1999). Os resultados deste modelo, obtidos com o método indireto, foram 

comparados quer com os apresentados no ERRI-D202/RP11 (1999), quer com os resultantes 

de soluções analíticas. 

4.4.1. Descrição do modelo 

Nos parágrafos que se seguem apresenta-se uma descrição do modelo de elementos finitos, 

bem como as restantes características da via que serviram de base à modelação numérica e à 

aplicação das soluções analíticas. 

O elemento de viga é tridimensional, com 6 graus de liberdade por nó, i.e., 3 translações e 3 

rotações, e a sua área e momentos de inércia são equivalentes aos de dois carris. A resistência 

do balastro é simulada por 3 molas, correspondentes às 3 translações. Assume-se que o 

balastro tem um comportamento elástico nas direções longitudinal e vertical e um 

comportamento elasto-plástico na direção lateral (Figura 4.10). A rigidez à rotação permitida 

pelas fixações é simulada por uma mola elástica correspondente à rotação no plano lateral. No 

modelo, estas quatro molas encontram-se espaçadas de 1 metro e estabelecem ligação entre 

dois nós coincidentes, um pertencente à viga e outro fixo. Para simular a continuidade da via 

são introduzidos dois elementos fronteira, um em cada extremidade da viga, com um módulo 

de elasticidade Eb dado pela equação (4.2), 
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E  = E√
 L 

 

EA
 (4.2) 

e um coeficiente de dilatação térmica pela equação (4.3):  

   = 
E 

E 

 (4.3) 

Estas equações foram propostas por Van (1997) sendo k correspondente à rigidez longitudinal 

do balastro por metro de via. O comprimento total do modelo é de 200 metros (Figura 4.16), 

incluindo os elementos fronteira. Para estes elementos, considerou-se um comprimento de 

10 m, um módulo de elasticidade (Eb) de 82,65 GPa e um coeficiente de dilatação térmica ( b) 

de 30,49×10
-6

 ºC
-1

. Os parâmetros característicos da via estão resumidos no Quadro 4.1, 

correspondendo a uma via com travessas de betão assente num balastro de fraca qualidade. Na 

zona central do modelo, introduziu-se uma imperfeição lateral, com um comprimento de 12 m 

e com uma amplitude máxima de 16 mm, coincidente com o nó central, definida por um 

período de uma função cosseno. A secção adotada para os carris foi a de dois UIC60, 

usualmente utilizada em vias de alta velocidade europeias. As suas propriedades estão 

sintetizadas no Quadro 4.2. 

 

Figura 4.16. Planta do modelo considerado incluindo os elementos fronteira.  

 

 Quadro 4.1. Parâmetros considerados na modelação da via.  

Parâmetros  Valores 

Comprimento da via  200 m 

Resistência lateral do balastro 

Fp
a
 10 kN 

Wp 
2 mm 

5 mm 

Rigidez longitudinal do balastro
a
  5000 kN/m 

Rigidez vertical do balastro
a
  100 MN/m 

Imperfeições 
Amplitude 16 mm 

Comprimento 12 m 

Rigidez à rotação das fixações
a
  

75 kN.m/rad 

150 kN.m/rad 

a
 valores por metro de via 
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Quadro 4.2. Secção equivalente a dois carris UIC60. 

A (cm
2
) 76,86 

Iy (cm
4
) 3055 

Iz (cm
4
) 513 

E (GPa) 210 

G (GPa) 81 

  (°C
-1

) 12×10
-6

 

 

Em 4.4.2 e 4.4.3 apresentam-se os resultados obtidos através das expressões analíticas e do 

método indireto, respetivamente. É ainda realizada a comparação destes resultados com os 

obtidos pelo método numérico apresentado no ERRI-D202/RP11 (1999), para um modelo 

equivalente. 

4.4.2. Soluções analíticas 

Dentro das soluções analíticas estudadas para determinação de segurança, destacam-se as 

apresentadas por Prud'homme e Janin (1969), Vaish (1974), Kerr (1978) e Grissom e Kerr 

(2006). A solução proposta por Grissom e Kerr (2006) veio apresentar algumas melhorias em 

relação à solução de Kerr (1978), que, para além de ser a mais recente, é das mais completas, 

incluindo a maior parte dos parâmetros que influenciam a estabilidade lateral da via, pelo que 

se dispensa a apresentação da solução desenvolvida por Kerr (1978). 

Nesta secção é feita uma pequena introdução às soluções de Grissom e Kerr (2006), 

Prud'homme e Janin (1969) e Vaish (1974), expondo as equações, procedimentos inerentes a 

cada uma delas e, como já foi referido, a sua aplicação ao modelo apresentado pelo 

ERRI-D202/RP11 (1999), descrito anteriormente.   

 Grissom e Kerr (2006) 4.4.2.1.

Para a aplicação da solução apresentada por Grissom e Kerr (2006), é necessário assumir uma 

determinada geometria para a deformada da via, partindo posteriormente para a aplicação das 

equações que traduzem o comportamento da via. O facto de as equações se relacionarem com 

uma única deformada pode constituir uma desvantagem. No entanto, Kerr (1978) testou 

diferentes deformadas nas suas equações, concluindo que estas influenciam pouco a 

temperatura de segurança. No presente estudo, assume-se uma deformada da via igual à 

representada na Figura 4.17. 



Capítulo 4  

4.22 

 

Figura 4.17. Deformada da via em planta (Grissom e Kerr, 2006). 

Para a aplicação das equações apresentadas por Grissom e Kerr (2006), é necessário definir as 

características da via, estabelecendo valores para os parâmetros referidos no Quadro 4.3. 

Quadro 4.3. Parametros necessários no modelo de Grissom e Kerr (2006) 

E Módulo de elasticidade dos carris 

I Momento de inércia no plano lateral (um carril) 

A Área da secção (um carril) 

  Coeficiente de dilatação térmica dos carris 

E0 Módulo de elasticidade das travessas 

I0 Momento de inércia da travessa no plano lateral 

s Rigidez à rotação das fixações 

a Espaçamento entre travessas 

h Bitola 

ρ0 Força de pico da resistência lateral do balastro (por metro de via) 

r0 Força de pico da resistência longitudinal do balastro (por metro de via) 

 

A qualidade do balastro é definida pelas forças de pico lateral e longitudinal. Contudo, 

assume-se um valor constante para a resistência lateral do balastro, igual a ρ0, sendo a 

resistência longitudinal, r, dada pela expressão (4.4):  

r = r0 tan ( u) (4.4) 

sendo u o deslocamento longitudinal e   o parâmetro que controla a rigidez inicial. Na Figura 

4.18 apresentam-se as curvas das forças longitudinais, r, em função do deslocamento, 

considerando o parâmetro   igual a  00 e a  500 m
-1

, para r0 igual a 10 kN por metro de via. 

No entanto, segundo os autores, a consideração do parâmetro    igual a 400 m
-1 

traduz bons 

resultados desta metodologia e será o valor utilizado nos cálculos para comparação com os 

resultados apresentados no ERRI-D202/RP11 (1999). 
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Figura 4.18. Curva resistência axial-deslocamento.  

No sentido de obter a curva de pós-encurvadura, recorre-se às equações (4.5) a (4.10), 

seguindo os seguintes passos: 

1. Determinar a rigidez à rotação k, do conjunto travessa-fixação, dada pela equação 

(4.5); 

2. Arbitrar um valor positivo para a força de compressão N̅; 

3. Determinar o parâmetro λ através de (4.6) e o comprimento l dado por (4.7); 

4. Calcular a temperatura T de forma iterativa, utilizando (4.8) e (4.9); 

5. Calcular o deslocamento lateral máximo, νmax, através de (4.10); 

6. Repetir os passos 3 a 6 para um dado intervalo de valores de N̅, para possibilitar a 

obtenção da curva de pós-encurvadura e a respetiva temperatura de segurança dada 

pelo seu mínimo. 

  = 
  E0I0s

a( s+ E0I0)
 (4.5) 

λ =√
N̅  

EI
 (4.6) 

l =
  

λ
 (4.7) 

( T 
N̅

 EA
)=√

r0

 EA
ln[cos (  )] (4.8) 

  =( T  
N̅

 EA
) l  ,  5  0 5 (

ρ
0

 EA
)
 

l
 
 (4.9) 

νmax=  ,  0  0
  
 
ρ
0
l
4

 EA
 (4.10) 
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É também importante referir que o esforço de compressão  ̅ não é equivalente a EA T na 

zona de encurvadura, uma vez que, depois de se atingir a temperatura a Tb,max deixa de existir 

uma relação linear entre esforço de compressão e temperatura. 

 Vaish (1974) 4.4.2.2.

Para representar a curva temperatura-deslocamento Vaish (1974) chegou à expressão (4.11), 

onde ν representa o deslocamento lateral máximo a uma dada temperatura T. Como é claro, a 

temperatura de segurança coincide com o mínimo da função dado pela equação (4.12). A 

nomenclatura utilizada é idêntica à apresentada no Quadro 4.3. 

EA T(ν) =  √
 , EIρ

0

ν
+ ,405 √r0EA (

ρ
0

EI
)

 
 
 
 
  (4.11) 

T ,min = 
4,0 5(E5A

5
I ρ

0
4r0

 )
   ⁄

EA 
 (4.12) 

Nesta solução, a rigidez de rotação das fixações não é tida em conta supondo-se, por isso, que 

o autor não considera essa rigidez.  

 Prud'homme e Janin (1969) 4.4.2.3.

A equação (4.13) representa a expressão final proposta pelos autores, onde a amplitude crítica 

dos desalinhamentos laterais da via (a0) está escrita em função dos restantes parâmetros. O 

principal objetivo desta equação é estimar qual o valor admissível da amplitude dos 

desalinhamentos, sabendo a temperatura máxima que os carris podem atingir. No entanto, 

também pode servir para efetuar a operação inversa, atribuindo antecipadamente um valor a 

essa amplitude a0. 

a0=
4EI

(EA T s) 
 

4EIKlat (EA T s)
 

4EIKlat+(EA T)  s 
 (ρ

0
 
EA T

R
) (4.13) 

A principal característica da equação anterior é que permite a consideração de um raio R no 

caso de existir uma curva na via. O parâmetro Klat representa a rigidez lateral do balastro, 

antes da plastificação. 

 Resultados das soluções analíticas 4.4.2.4.

Para o cálculo das temperaturas de segurança por via dos procedimentos analíticos, descritos 

anteriormente, utilizou-se o modelo representado na Figura 4.16 com os valores apresentados 

no Quadro 4.1e no Quadro 4.2.  
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As soluções de Vaish (1974) e de Grissom e Kerr (2006) requerem a introdução de uma força 

de pico da resistência longitudinal do balastro, parâmetro r0, porque ambas consideram que o 

balastro apresenta um patamar de cedência nesta direção. No presente cálculo, considera-se 

que o balastro tem uma rigidez constante na direção longitudinal de 5000 kN/m por metro de 

via. Por esta razão, assume-se que o balastro apresenta uma força de pico de 15 kN por metro 

de via, valor médio para uma via de travessas de betão segundo Van (1997). Na realidade, o 

balastro apresenta, efetivamente, uma força de pico na direção longitudinal 

(ERRI-D202/DT362, 1997). No entanto, no modelo apresentado no ERRI-D202/RP11 (1999) 

foi assumida de forma aproximada uma rigidez constante por se considerar não ter grande 

influência nos resultados. 

Na solução de Grissom e Kerr (2006), é também necessário introduzir uma rigidez à flexão 

E0I0 das travessas no plano lateral. Considerando que as travessas são de betão, admite-se 

30,5 GPa para o módulo de elasticidade, E0, e 23000 cm
4
 para o momento de inércia, I0, como 

valores razoáveis. Considerou-se ainda um afastamento das travessas, a, igual a 0,6 m e a 

bitola, h, igual a 1,435 m. 

O parâmetro a0 das equações de Prud'homme e Janin (1969), que simboliza o desalinhamento 

lateral crítico, considera-se igual ao desalinhamento lateral máximo incluído no modelo 

numérico, ou seja, 16 mm. 

À exceção de Prud'homme e Janin (1969), as restantes soluções apresentadas permitem a 

determinação da curva de pós-encurvadura da via.  

Resolvendo as equações de Grissom e Kerr (2006) (para dois valores de rigidez à rotação das 

fixações, Kt = 75 kN.m/rad e Kt = 150 kN.m/rad) e Vaish (1974), com os parâmetros 

indicados anteriormente, obtêm-se as curvas de pós-encurvadura apresentadas na Figura 4.19, 

às quais correspondem os valores da Tb,min indicados no Quadro 4.4.  

 

Figura 4.19. Curvas de pós-encurvadura. 
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No Quadro 4.4 apresentam-se ainda os resultados analíticos de Prud'homme e Janin (1969) e 

os resultados numéricos obtidos no ERRI-D202/RP11 (1999). Neste quadro, são apresentados 

os resultados em função da resistência à rotação das fixações com a exceção dos cálculos 

correspondentes ao autor Vaish (1974), porque, como já foi referido, este procedimento não 

tem este parâmetro em consideração. 

Quadro 4.4. Temperatura de segurança, Tb,min. 

Kt por metro de via Método Tb,min (ºC) 

(ºC) 

75 kN.m/rad 

Grissom e Kerr (2006) 47,8 

Prud'homme e Janin (1969) 57,7 

ERRI-D202/RP11 (1999) 50,4 

150 kN.m/rad 

 

Grissom e Kerr (2006) 51,8 

Prud'homme e Janin (1969) 61,3 

ERRI-D202/RP11 (1999) 52,1  

Não definido Vaish (1974) 49,3 

 

Os valores obtidos a partir das soluções de Grissom e Kerr (2006) e Vaish (1974), como se 

pode ver na Figura 4.19 e no Quadro 4.4, são próximos entre si e também se aproximam das 

soluções apresentadas em ERRI-D202/RP11 (1999). Já os valores das soluções obtidas por 

Prud'homme e Janin (1969) são consideravelmente superiores. 

4.4.3. Soluções numéricas 

Enquanto os métodos analíticos apenas permitem a determinação da Tb,min, quando se recorre 

a métodos numéricos de análise não-linear, incrementando a temperatura iterativamente, é 

possível obter Tb,max e Tb,min, efetuando várias análises segundo os pressupostos do método 

indireto. Embora Tb,max seja um valor secundário no problema, a sua determinação é 

necessária para garantir um valor da Tb,max superior a Tb,min, caso contrário, estamos perante 

uma situação indesejável de encurvadura progressiva. Este valor é ainda importante para a 

determinação da temperatura admissível TALL. Assim, a não determinação da Tb,max é mais 

uma limitação dos procedimentos analíticos. 

Recorrendo ao ANSYS, para modelar a via descrita na secção 4.4.1, não é possível utilizar o 

método arc-length comum para resolver este tipo de problemas, pelas razões explicadas em 

4.3.1, motivo pelo que se utiliza o método indireto proposto.  

Na Figura 4.20 e na Figura 4.21 estão representados os resultados obtidos para uma rigidez 

rotacional das fixações de 75 e 150 kN.m/rad por metro de via, respetivamente. A temperatura 

de encurvadura é retirada das análises em que Wp é igual a 2 mm e 5 mm, valores que se 

considera traduzirem um intervalo aceitável para simular as condições reais do balastro. A 
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temperatura de segurança resulta da sobreposição das curvas em que se verifica encurvadura 

progressiva, quando Wp assume valores entre 34 mm e 60 mm. Estes são valores fictícios, 

apenas utilizados para reduzir a rigidez lateral do balastro e estimar a temperatura de 

segurança pelo método indireto. 

  

Figura 4.20. Curvas de temperatura-deslocamento lateral, para vários valores do 

deslocamento de pico, Wp (rigidez rotacional das fixações de 75 kN.m/rad por metro de via). 

 

  

Figura 4.21. Curvas de temperatura-deslocamento lateral, para vários valores do 

deslocamento de pico, Wp (rigidez rotacional das fixações de 150 kN.m/rad por metro de via). 

 

No Quadro 4.5 estão resumidos os valores da Tb,max e da Tb,min, comparando-os com os 

valores obtidos no ERRI-D202/RP11 (1999). Estes últimos foram calculados através de 

análises não-lineares com arc-length, por isso, para cada valor de Wp é apresentado um valor 

da Tb,min correspondente, ao contrário do método indireto, onde se assume que Tb,min se 

mantém constante. 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

T
em

p
er
at
u
ra
 (
ᵒC
) 

Deslocamento lateral (m) 

2mm 5mm 34mm 37mm 40mm 44mm 50mm 60mm

0

20

40

60

80

100

120

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

T
em

p
er
at
u
ra
 (
ᵒC
) 

Deslocamento lateral (m) 

2mm 5mm 37mm 40mm 44mm 50mm 60mm



Capítulo 4  

4.28 

Quadro 4.5. Temperaturas de encurvadura e de segurança. 

Kt por 

metro de 

via 

Método 

Tb,max (ºC) Tb,min (ºC) 

(Wp=2 mm) (Wp=5 mm) (Wp=2 mm) (Wp=5 mm) 

75 

kN.m/rad 

Método indireto 106  82 50 - 

ERRI-D202/RP11 (1999) 90,5 80,9 50,4 49,2 

150 

kN.m/rad 

Método indireto 107 83 52 - 

ERRI-D202/RP11 (1999) 90,8 81,1 52,1 50,9 

 

A partir da análise dos resultados, conclui-se que os valores da Tb,max obtidos com o ANSYS 

são superiores aos obtidos no ERRI-D202/RP11 (1999), principalmente para Wp igual a 2 

mm. Contudo, aos valores mais baixos da Tb,max correspondem valores mais baixos dos 

deslocamentos laterais máximos, em alguns casos inferiores a Wp, quando comparando com 

os resultados obtidos no ANSYS. Este facto é contraditório, uma vez que a encurvadura local 

não pode acontecer se o deslocamento lateral for inferior a Wp. Uma razão possível para estas 

diferenças dos resultados pode ter origem no incremento local utilizado nos cálculos 

apresentados no ERRI-D202/RP11 (1999), no seu algoritmo do arc-length. Para temperaturas 

próximas da Tb,max, existem duas soluções possíveis, para deslocamentos muito próximos: 

uma no ramo estável e outra no ramo instável. Se o incremento de carga não for 

suficientemente pequeno, o valor obtido para a Tb,max pode ser inferior ao seu valor correto.  

A deformada da via está geralmente relaccionada com o tipo de imperfeição inicial que se 

introduz no modelo. A função coseno da imperfeição é tangente à via nas extremidades, bem 

como no nó central onde a amplitude é máxima. Por esta razão, o deslocamento lateral 

máximo da via é registado no nó central da mesma. Na direção vertical não se registaram 

quaisquer deslocamentos, assim como não se consideraram quaisquer imperfeções. A 

deformada obtida para temperaturas superiores a Tb,max está representada na Figura 4.22. 

 

Figura 4.22. Planta da deformada de encurvadura da via. 

4.4.4. Discussão e comparação de resultados 

Os valores obtidos para a temperatura de segurança pelo método indireto estão muito 

próximos dos apresentados no ERRI-D202/RP11 (1999), apesar de serem ligeiramente 

superiores. Este facto demonstra que o método indireto pode ser uma boa alternativa para 

resolver este tipo de problemas. As temperaturas de segurança obtidas com as equações de 
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Grissom e Kerr (2006) de 47,8 °C e 51,8 °C para uma rigidez à rotação das fixações de 

75 kN.m/rad e 150 kN.m/rad por metro de via, respetivamente, não se encontram longe das 

obtidas numericamente. 

Já os valores obtidos pela solução de Prud'homme e Janin (1969) são consideravelmente mais 

altos, assumindo o valor de a0 igual à amplitude máxima das imperfeições do modelo 

numérico. O facto de os valores da Tb,min serem superiores entre 7 a 9 °C em relação aos 

obtidos numericamente, utilizando o mesmo valor para os desalinhamentos laterais, 

demonstra o carácter não conservativo desta solução. 

A solução de Vaish (1974) não considera a influência da rigidez à rotação das fixações, 

tendo-se obtido um valor de 49,3 °C para Tb,min,, mesmo assim este encontra-se bastante 

próximo do valor obtido pelos métodos numéricos para uma rigidez das fixações de 

75  kN.m/rad por metro de via.  

Considera-se que a solução de Grissom e Kerr (2006) é a melhor solução analítica por 

apresentar resultados mais próximos dos numéricos. 

4.5. VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA – APLICAÇÃO A UM CASO 3D 

Procurou-se confrontar os resultados obtidos com o programa ANSYS com os do modelo 

numérico desenvolvido por Lim et al. (2003), para validar a aplicação do método indireto à 

análise da encurvadura da via-férrea. 

A seleção deste caso deveu-se à atualidade dos artigos sobre esta temática, à disponibilidade 

nos artigos de toda a informação necessária para a modelação e à tridimensionalidade do 

modelo (que normalmente não é considerada por outros autores).  

Com o objetivo de validar um modelo tridimensional da via de BLS capaz de avaliar a 

estabilidade da via, compararam-se os resultados obtidos por Lim et al. (2003) com os 

resultados obtidos com um modelo numérico utilizando o método indireto, apresentado na 

secção 4.3.2, atribuindo a estes modelos características semelhantes às apresentadas pelos 

autores.  

4.5.1. Descrição do modelo 

Neste modelo tridimensional, a modelação da estrutura da via é constituída essencialmente 

por dois carris assentes numa série de travessas ( Figura 4.23). 
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Figura 4.23. Secção 3-D da via (Lim et al., 2003). 

As travessas são dispostas segundo um espaçamento fixo ao longo da via, embebidas em 

balastro, sobre as quais existem os carris, sendo a ligação entre estes dois elementos realizada 

através de sistemas de fixação. Os sistemas de palmilha/fixação (IAPF) que ligam as travessas 

ao carril não são ligações rígidas, apresentando uma rigidez de translação e rotação finitas, 

pelo que a translação e a rotação da travessa e do carril não são as mesmas, ao nível desta 

ligação. A fundação na qual as travessas estão embebidas opõe-se aos deslocamentos lateral, 

longitudinal e vertical das estruturas. Na Figura 4.24 é apresentada a secção transversal da via 

onde estão identificados os elementos a introduzir no modelo 3-D, e na Figura 4.25 

encontram-se esquematizados, em alçado, os elementos a modelar, bem como as várias 

condições de apoio. 

 

Figura 4.24. Secção transversal da via com indicação dos elementos considerados (Lim et al., 

2003). 

 

Figura 4.25. Alçado do modelo 3-D da via (Lim et al., 2003). 
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Na constituição do modelo numérico, ao nível da secção transversal da via, utilizaram-se: 

elementos de viga para modelar os carris e as travessas; elementos de mola com 

comportamento linear para simular o sistema de fixação; dois elementos de mola não-lineares 

para traduzir o comportamento da resistência lateral da interface balastro-travessa; dois 

elementos de mola com comportamento linear para a rigidez longitudinal do balastro; e cinco 

elementos de mola com comportamento linear para simular a rigidez vertical do balastro. Os 

elementos de viga que simulam o carril e as travessas têm 6 graus de liberdade por nó. Cada 

elemento de fixação é composto por seis molas, três com comportamento de translação e 

outras três de rotação, envolvendo assim dois nós e 6 graus de liberdade por nó.  

Os pontos nodais do carril e das travessas não têm a mesma cota, no entanto, para 

simplificação do modelo, o autor considera que os dois elementos se cruzam no mesmo ponto 

sendo posteriormente aplicado um “offset” ao carril, para que o seu centro de gravidade seja 

coincidente com o do seu banzo inferior. Esta técnica foi igualmente utilizada nos modelos 

desenvolvidos em ANSYS. O sistema de fixação representa o elemento de ligação entre a 

travessa e o carril e foi modelado entre os dois nós, um correspondente à travessa e o outro ao 

carril (Figura 4.26).  

 

Figura 4.26. Técnica de “offset” aplicada ao modelo da via (Lim et al., 2003). 
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O balastro suporta as travessas na direção lateral, longitudinal e vertical, por isso, a resistência 

atribuída ao balastro e sub-balastro é um parâmetro chave para se conseguir traduzir de forma 

adequada a estabilidade da via. Como já foi referido, a correta introdução da resistência lateral 

e longitudinal do balastro é de grande importância para se obter um modelo fiável 

relativamente à encurvadura e temperatura de segurança. 

O tipo de curvas características da resistência lateral e longitudinal encontra-se representado 

na Figura 4.27, onde se pode observar um comportamento linear-elástico até uma resistência 

máxima a partir da qual o balastro plastifica e as deformações crescem, recuperando o 

comportamento linear elástico quando ocorre uma descarga. 

 

Figura 4.27. Modelação da resistência lateral e longitudinal do balastro (adaptado de Lim et 

al., 2003). 

Do Quadro 4.6 ao Quadro 4.10, bem como da Figura 4.28 à Figura 4.30, são apresentadas as 

características tidas em conta para os modelos numéricos apresentados por Lim et al. (2003) e 

que serão adotados no modelo numérico utilizado para a análise da encurvadura da via, 

através do método indireto (secção 4.3.2).  

Quadro 4.6. Propriedades do carril RE132. 

Área 83,548 cm
2
 

Momento de inércia (maior) 3 671,16 cm
4
 

Momento de inércia (menor) 591,05 cm
4
 

Constante torsional 365,82 cm
4
 

Constante de empenamento 28 035 cm
6
 

Altura do centro de gravidade (em relação à base) 8,13 cm 

Altura do centro de corte (em relação à base) 5,4 cm 

Altura do centro de gravidade do banzo inferior (em relação à base) 1,11 cm 

Módulo de elasticidade 210 GPa 

Módulo de distorção 81 GPa 

Coeficiente de dilatação térmica linear 11,5×10
-6

 ºC
-1
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Quadro 4.7. Parâmetros da via (Lim et al., 2003). 

Parâmetro  

Modelo de viga 

(Kish et al., 

1982) 

Modelo carril-

travessa 2-D 

(Ramesh, 1985) 

Modelo do presente 

trabalho (Lim et 

al., 2003) 

Carris  RE132 RE132 RE132 

Travessas 
Material - Madeira Madeira 

Dimensões - 17,8×20,3×259 cm
3
 17,8×20,3×259 cm

3
 

Espaçamento das travessas  50,8 cm 51 cm 51 cm 

Bitola  - 143,5 cm 143,5 cm 

Comprimento da via  199,95 m 200,15 m 199,92 m 

Condições fronteira  98×10
3
 kN/m Apoios simples 98×10

3
 kN/m 

Resistência lateral do balastro 

Fp
a
 9,52 kN/m 9,52 kN/m 9,52 kN/m 

Wp 
Rigidez 

constante 
3,175 mm 

3,175 mm 

2 mm 

Resistência longitudinal do 

balastro 

Fp
a
 12,15 kN/m 12,15 kN/m 12,15 kN/m 

Wp 
Rigidez 

constante 
12,7 mm 

12,7 mm 

3 mm 

Resistência vertical do balastro  - - 35161,5 kN/m
2
 

Imperfeições 
Amplitude 4,064 cm 4,064 cm 4,064 cm 

Comprimento 10,97 m 11,18 m 11,22 m 
a
 por espaçamento entre travessas 

 

Quadro 4.8. Propriedades das travessas. 

Área 361,3 cm
2
 

Momento de inércia (maior) 12431,4 cm
4
 

Momento de inércia (menor) 9518 cm
4
 

Constante torsional 19408,4 cm
4
 

Módulo de elasticidade 12,3 GPa 

Módulo de distorção 3,47 GPa 

 

No Quadro 4.9 os parâmetros para o sistema de fixações têm em consideração a utilização de 

travessas de madeira, fixação com dois espigões e carril do tipo RE132. 

Quadro 4.9. Propriedades do sistema de fixação. 

Rigidez longitudinal 5 260 kN/m 

Rigidez lateral 26 302 kN/m 

Rigidez vertical 35 069 kN/m 

Rigidez rotacional longitudinal 166,3 kN.m/rad 

Rigidez rotacional lateral 166,3 kN.m/rad 

Rigidez rotacional vertical 166,3 kN.m/rad 
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Os autores Lim et al. (2003) apresentam três modelos A, B1 e B2, representados na Figura 

4.28 e na Figura 4.29 em corte longitudinal, diferindo entre eles no valor de Wp, rigidez à 

rotação das fixações e condições fronteira que se apresentam no Quadro 4.10. 

 

Figura 4.28. Corte longitudinal do modelo A (Lim et al., 2003). 

 

Figura 4.29. Corte longitudinal dos modelos B1 e B2 (Lim et al., 2003). 

O comprimento da via modelado é de 199,92 m, no qual foi introduzida uma imperfeição 

geométrica inicial, na zona central da via, em forma de meia sinusoide, de comprimento igual 

a 11,22 m e amplitude igual a 4,064 cm.  

Quadro 4.10. Descrição dos modelos realizados por Lim et al. (2003). 

Modelo 
Wp (Prud'homme e Janin) Rigidez rotacional 

das fixações 

(kN.m/rad) 

Condições 

fronteira Lateral Longitudinal 

A 3,175 12,7 166,3 Apoios simples 

B1 3,175 3,0 166,3 98×10
3
 kN/m 

B2 2,000 3,0 249,3 98×10
3
 kN/m 

 

Na Figura 4.30 estão representados o carril 1 e carril 2, bem como a orientação dos eixos 

admitidos na modelação, correspondendo o eixo x à direção longitudinal, o eixo y à direção 

lateral e o eixo z à direção vertical. 

 

Figura 4.30. Vista em planta dos carris e orientação dos eixos. 
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4.5.2. Aplicação do método indireto 

Para a análise do exemplo apresentado na secção anterior, procedeu-se à sua modelação em 

ANSYS e utilizou-se mais uma vez o método indireto. Para a aplicação do método indireto, 

foram realizados, para cada um dos modelos A, B1, e B2, vários cálculos, variando o valor de 

Wp e desta forma a rigidez lateral do balastro.  

A título exemplificativo, apresentam-se para o modelo B1 na Figura 4.31, os resultados do 

método indireto, isto é, as curvas de temperatura-deslocamento obtidas para os vários valores 

de Wp. Este procedimento já foi apresentado para o modelo bidimensional exposto na secção 

4.4.3. Pretende-se comparar os resultados obtidos por Lim et al. (2003) e os obtidos através 

do método indireto, validando assim a aplicabilidade deste método a modelos complexos de 

encurvadura da via, nomeadamente, os do comportamento tridimensional da via. 

 

Figura 4.31. Temperatura versus deslocamento lateral para diferentes Wp do modelo B1. 

Observando as curvas da Figura 4.31, verifica-se que para valores de Wp elevados 31,75, 

47,625 e 95,25 mm, a que correspondem rigidezes laterais baixas, a encurvadura é do tipo 

progressiva e os valores de Tb,max são menores que Tb,min. O ponto de interseção destas curvas 

é considerado o ponto equivalente a Tb,min. 

O ramo da curva de temperatura-deslocamento, correspondente ao ramo AB representado na 

Figura 4.6, foi estimado entre os pontos correspondentes a Tb,max e a Tb.min. A parte da curva 

correspondente ao ramo BC (Figura 4.6), para deslocamentos laterais superiores a Tb,min, 

coincide com as curvas calculadas para valores de Wp igual a 31,75 e 47,625 mm. A curva 

resultante destes dois ramos está representada na Figura 4.32, sendo a parte a tracejado 

correspondente à resposta estimada da via em fase plástica. 
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Figura 4.32. Construção da resposta plástica previsível da via. 

Lim et al. (2003) apresentam curvas de temperatura em função do deslocamento lateral e 

vertical, bem como do ângulo de torção. Estes gráficos podem ser obtidos de forma 

semelhante aos apresentados anteriormente e permitem, de igual modo, identificar os valores 

da Tb,max e da Tb,min. Estes gráficos permitem efetuar a comparação dos resultados com os 

obtidos por Lim et al. (2003), e validar a modelação proposta.     

4.5.3. Discussão e comparação de resultados 

As curvas que relacionam a evolução da temperatura com o deslocamento lateral, o 

deslocamento vertical e o ângulo de torção, no nó central do carril 2 (Figura 4.30), para os três 

modelos, estão apresentados da Figura 4.33 à Figura 4.35. 

Os resultados foram obtidos adotando a metodologia já descrita e usando o programa ANSYS 

com o estabilizador. Nestes gráficos os valores da Tb,max e da Tb,min encontram-se 

representados por losangos e por triângulos, respetivamente. Quando se atinge a temperatura 

de encurvadura, a maior parte das molas, dispostas no centro da via e que caracterizam a 

resistência lateral do balastro, já plastificou qualquer que seja o modelo (A, B1 e B2).  

Uma vez que o problema associado à encurvadura da via é um problema tridimensional, os 

deslocamentos na direção vertical e os ângulos de torção, no nó central do carril, não devem 

ser desprezados, muito embora apresentem valores muito menores do que os encontrados para 

o deslocamento lateral.   

Como se pode observar, da Figura 4.33 à Figura 4.35, há uma boa concordância entre os 

resultados apresentados por Lim et al. (2003) e os obtidos com o método indireto, 

nomeadamente para as curvas temperatura-deslocamento lateral e temperatura-deslocamento 

vertical. 
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a) b) 

 
c) 

Figura 4.33. Curvas temperatura-deslocamento lateral: a) Modelo A; b) Modelo B1; 

c) Modelo B2. 

  
a) b) 

 
c) 

Figura 4.34. Curvas temperatura-deslocamento vertical: a) Modelo A; b) Modelo B1; 

c) Modelo B2. 
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a) b) 

 
c) 

Figura 4.35. Curvas temperatura-ângulo de torção: a) Modelo A; b) Modelo B1; 

c) Modelo B2. 

Quadro 4.11. Comparação dos valores de Tb,max e Tb,min, relativamente ao deslocamento lateral. 

 
Modelo A Modelo B1 Modelo B2 

 
Tb,max (ºC) Tb,min (ºC) Tb,max (ºC) Tb,min (ºC) Tb,max (ºC) Tb,min (ºC) 

Lim et al. (2003) 62,3 47,1 69,7 53 74,2 58,7 

ANSYS 66 49 68 52 73 57 

Variação (%) 5,94 4,03 2,44 1,89 1,62 2,90 

 

Analisando a Figura 4.33, Figura 4.34, Figura 4.35 e o Quadro 4.11, observa-se uma boa 

concordância nos resultados para as temperaturas de encurvadura e de segurança, 

especialmente nos modelos B1 e B2, onde a variação dos resultados está entre os 1,62% e 

2,90%. No modelo A esta variação é de 5,94% e 4,03% para as temperaturas de encurvadura e 

de segurança, respetivamente. 

É ainda de referir que o incremento de carga utilizado nas análises não-lineares do ANSYS foi 

de 1 ºC, razão pela qual os resultados foram arredondados à unidade. A utilização de 

incrementos de 0,1 ºC aumentaria a precisão dos resultados e poderiam ser obtidas 

temperaturas ainda mais próximas das apresentadas por Lim et al. (2003). 

Relativamente aos deslocamentos correspondentes às temperaturas de encurvadura e de 

segurança também se observam concordâncias satisfatórias. Já para a torção no nó central, 

Figura 4.35, observam-se maiores variações, especialmente para a torção correspondente à 
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temperatura de segurança, o que pode estar relacionado com a pequena magnitude destes 

valores, resultando nalguma sensibilidade face às considerações tomadas no modelo em 

análise. 

No que diz respeitos às deformadas de pós-encurvadura da via, obtidas com o ANSYS e às 

equivalentes ilustradas em Lim et al. (2003), volta-se a verificar uma boa aproximação, tal 

como se ilustra na Figura 4.36 (vistas em planta), bem como na Figura 4.37 (vista 

longitudinal). 

  
  a) 

 
b) 

Figura 4.36. Deformada da zona central (vista em planta): a) ANSYS; b) Lim et al. (2003). 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 4.37. Deformada da zona central (vista longitudinal): a) ANSYS; b) Lim et al. (2003).   

Como de pode observar na Figura 4.36 e na Figura 4.37, as deformadas da via em planta e em 

perfil, calculadas com o modelo efetuado em ANSYS e com os apresentados por Lim et al. 

(2003), são muito semelhantes.   

Relativamente às deformadas das travessas, uma vez que Lim et al. (2003) não referem qual a 

posição da travessa, para a qual apresentam a deformada, torna-se mais difícil efetuar 

comparações entre os modelos. No entanto, adivinham-se algumas variações das deformadas 

das travessas, uma vez que no modelo do ANSYS as travessas apresentam uma deformada 

acentuada nas zonas exteriores ao carril, tal como se pode observar na Figura 4.38, devido ao 

efeito da fundação elástica que oferece resistência à sua movimentação. Tal comportamento 

não é visível na Figura 4.39.  
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Figura 4.38. Deformada da travessa 

coincidente com o início da imperfeição 

(corte transversal) ANSYS. 

Figura 4.39. Deformada das travessas, 

corte transversal (Lim et al., 2003). 

  

Figura 4.40. Deformada da travessa 

central (planta) ANSYS. 

Figura 4.41. Deformada das travessas, 

vista em planta (Lim et al., 2003). 

A deformada vista em planta, Figura 4.40, é similar à da Figura 4.41. De uma forma geral, 

pode afirmar-se que os resultados apresentam uma notável concordância e, por isso, o método 

de cálculo apresentado neste capítulo considera-se válido para a determinação da temperatura 

de encurvadura. 

4.5.4. Resultados ao nível da tensão nos carris 

Também se considera importante avaliar os esforços instalados no carril devidos à 

temperatura, uma vez que são determinantes no fenómeno da encurvadura. Para além disso, 

são conhecidos valores experimentais desta grandeza para vias equivalentes às modeladas.  

Os efeitos da temperatura, provocam esforços axiais de compressão, que para este caso são 

inferiores a EA ΔT, pelo facto de os deslocamentos longitudinais não estarem completamente 

bloqueados, nem completamente livres, mas sim constringidos por molas de comportamento 

linear nas extremidades destes elementos. 

Lim et al. (2003) compararam os seus resultados, ao nível do esforço axial nos carris, com os 

obtidos por Kish et al. (1982) num modelo de viga e em ensaios experimentais. Nesta secção 

comparam-se, para os modelos B1 e B2, os resultados destes dois autores com os obtidos nas 

modelações efetuadas. Estes autores salientam a variação dos esforços entre os dois carris 

(exceto o momento segundo o eixo de menor inércia), para instantes posteriores à 

encurvadura, e relacionam este facto com os efeitos das travessas e das fixações, na zona da 

encurvadura onde existe um comportamento complexo nas direções lateral, vertical e 

longitudinal.  

Carril 1 Carril 2

Carril 1 Carril 2
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As curvas que relacionam a força de compressão com o deslocamento lateral são obtidas 

apenas com um cálculo efetuado utilizando o Newton-Raphson, com estabilizador (Figura 

4.42). Já as curvas temperatura-força de compressão (Figura 4.43) surgem da aproximação 

efetuada às curvas de vários modelos nos quais se diminui a resistência lateral do balastro, 

permitindo identificar a Tb,min, de acordo com os pressupostos do método indireto.  

 

   Figura 4.42. Força de compressão-deslocamento lateral do nó coincidente com o centro da 

imperfeição (carril 2). 

 

Figura 4.43. Temperatura-força de compressão do nó coincidente com o centro da 

imperfeição (modelo B1). 

No Quadro 4.12 apresentam-se os valores das forças de compressão, ao nível do nó 

coincidente com o centro da imperfeição, quando se atinge a temperatura de encurvadura 

calculada: i) com o método direto (ANSYS), ii) por Lim et al. (2003); iii) por Kish et al. 

(1982); iv) bem como obtidas experimentalmente por Kish et al. (1982). 

Quadro 4.12. Força de compressão máxima no centro da via, comparação entre os diferentes 

modelos. 

Modelo ANSYS 
Lim et al. 

(2003) 
Kish et al. (1982) 

 (kN) (kN) Valor numérico (kN) Valor experimental (kN) 

B1 1317 1347 
1467 1336 

B2 1412 1433 

 

Os valores obtidos para o modelo B1, 1317 kN, são muito próximos dos valores encontrados 

experimentalmente, 1336 kN, e dos obtidos por Lim et al. (2003), cujo valor de compressão 

apresentado foi de 1347 kN. 
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Relativamente aos modelos numéricos, o modelo B2 (1412 kN) aproxima-se quer dos 

resultados, equivalentes, apresentados por Lim et al. (2003) (1433 kN) quer dos obtidos no 

modelo de viga apresentado por Kish et al. (1982) no qual se registou uma compressão de 

1467 kN. 

É de referir que, tanto o modelo B1 como o B2 apresentam forças de compressão inferiores às 

apresentadas por Lim et al. (2003). 

Nos ensaios experimentais o valor máximo da compressão no carril não foi registado para o 

centro do carril (1336 kN), mas sim a uma distância de 20 a 30  m deste ponto, onde foi 

medida uma força de 1450 kN. No modelo efetuado no ANSYS e nos resultados apresentados 

por Lim et al. (2003) não se verifica esta evolução, uma vez que o valor de força máxima 

coincide com o centro do carril e o valor mínimo com a sua extremidade (Figura 4.44).  

Na Figura 4.44 está representada a força de compressão ao longo da via, a partir do seu 

centro, para o instante em que a temperatura nos carris coincide com Tb,max. Na Figura 4.45 

apresenta-se uma relação semelhante à verificada na figura anterior, mas em vez de se 

representar a força de compressão representa-se o deslocamento longitudinal, ao longo da via. 

 

Figura 4.44. Distribuição da força de compressão do carril 2 para Tb,max. 

 

Figura 4.45. Deslocamento longitudinal do carril 2 para Tb,max. 

Comparando a Figura 4.44 com a Figura 4.45, verifica-se que a evolução da força de 

compressão nos carris e do seu deslocamento longitudinal é contrária. Quando a força é 

máxima o deslocamento é mínimo e vice-versa.  

0

400

800

1200

1600

0 20 40 60 80 100

F
o

rç
a 

d
e 

co
m

p
re

ss
ão

 (
k
N

) 

Distância ao centro da via (m) 

B1 B2

0.000

0.004

0.008

0.012

0 20 40 60 80 100

D
es

o
ca

m
en

to
  

lo
n

g
it

u
d

in
al

 (
m

) 
  

  
  

  

Distância ao centro da via (m) 

B1 B2



Instabilidade térmica da via 

4.43 

Relativamente ao deslocamento longitudinal, verificou-se que este ocorre no final do modelo 

(afastado 100 m do centro da via), para os dois casos em estudo. Já a sua magnitude é igual a 

10 mm na presente análise e no modelo apresentado por Lim et al. (2003), mas diferente nos 

resultados obtidos experimentalmente onde assume um valor de 6 mm. 

Para o modelo B1, apresentam-se na Figura 4.46 e na Figura 4.47 as cuvas temperatura-

momento fletor segundo o eixo z, Mz, e temperatura-momento momento fletor segundo o 

eixo y, My, respetivamente. 

 

Figura 4.46. Relação Temperatura-Mz no centro do modelo B1. 

Como se pode observar na Figura 4.46, o momento fletor segundo o eixo z, Mz, é igual nos 

dois carris e apresenta um valor de 28 kN.m para a temperatura de segurança. Este 

comportamento é indicativo de que os dois carris se deformam de forma idêntica no plano 

lateral. 

 

Figura 4.47. Relação Temperatura-My no centro do modelo B1. 

Como se pode observar na Figura 4.47, o momento fletor segundo o eixo y, My, é diferente e 

tem sinais contrários, nos dois carris. Como este momento de flexão está relacionado com o 

movimento no plano vertical, este comportamento é indicador de que os dois carris têm 

deformadas em sentidos opostos do plano. 

As curvas apresentadas por Lim et al. (2003) são semelhantes às da Figura 4.47, mas com o 

momento dos dois carris com o mesmo sinal, depois de atingida a temperatura de 

encurvadura, o que não é coerente com o facto de um carril levantar e outro afundar.  
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Lim et al. (2003) apontam algumas razões no sentido de justificar as variações encontradas 

entre os resultados obtidos numericamente e experimentalmente. Para além de nos ensaios a 

temperatura registada não ser constante ao longo dos carris, há ainda lacunas de informação 

no que diz respeito às dimensões das travessas, ao tipo de sistema de fixação, ao limite 

plástico da resistência lateral e longitudinal do balastro e à rigidez vertical do balastro. 

As diferenças encontradas entre os modelos numéricos, tridimensional e de viga, foram 

justificadas, por um lado, pelo modelo de viga não contemplar a existência de travessas e 

fixações, nem ter em conta os deslocamentos verticais e a rotação segundo o eixo longitudinal 

e, por outro, assumir que a força de compressão é igual e constante nos dois carris ao nível do 

centro da via. 

É importante realçar que Lim et al. (2003) desprezaram a deformação por corte nos seus 

modelos e que foi considerada nos modelos do presente trabalho. Lim et al. (2003) 

modelaram o carril com elementos com sete graus de liberdade por nó, um grau de liberdade 

adicional associado ao empenamento da secção, não contemplado no presente trabalho. Em 

análises efetuadas anteriormente permitem concluir que a influência deste sétimo grau de 

liberdade é praticamente nula.  

4.6. ANÁLISE PARAMÉTRICA DO MODELO 3D 

No sentido de avaliar a importância que os vários parâmetros da modelação da via têm no 

fenómeno da encurvadura, foram efetuadas alterações nas características da via do modelo 

B1, apresentado anteriormente, tendo-se avaliado a repercussão destas alterações ao nível da 

variação da Tb,min e da Tb,max. 

Para avaliar se a evolução dos valores da Tb,min e da Tb,max, assumiram-se variações dos 

parâmetros iguais às do estudo paramétrico efetuado por Van (1997). 

É de realçar que existem algumas diferenças entre os modelos B1 e o apresentado por Van 

(1997). O modelo utilizado por este autor é um modelo de viga, bidimensional com 3 graus de 

liberdade por nó (translações no sentido longitudinal e lateral e rotação no plano lateral) em 

vez de ser tridimensional. O desenvolvimento da via modelada é em curva, com um raio 

constante e um comprimento de 47,5 m enquanto que o modelo B1 é em reta. As 

características comuns aos dois modelos são: a imperfeição em forma de onda correspondente 

à função de meio seno, como um comprimento, λ, e uma amplitude, δ; e a disposição de 

molas, com um comportamento linear, na direção longitudinal.  
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Os modelos do ANSYS, utilizados para esta análise paramétrica, são mais completos do que 

os modelos bidimensionais de viga apresentados por Van (1997), uma vez que cada 

componente da via, travessa, palmilha e carril são modelados por elementos independentes, de 

viga ou de mola. Apesar das diferenças mencionadas entre os dois modelos, do ponto de vista 

da evolução das temperaturas de encurvadura (Tb,min e Tb,max) é de esperar que, relativamente 

aos parâmetros previstos para o estudo paramétrico, estes modelos possam ser comparados.  

Para efetuar a análise paramétrica da evolução do valor de Tb,máx só é necessário efetuar um 

cálculo de cada vez que se altera um parâmetro da via. Já quando se pretende avaliar a 

tendência de Tb,min é necessário aplicar o método indireto (secção 4.3.2) para cada alteração 

nos parâmetros da via, o que significa repetir o cálculo pelo menos quatro vezes, 

considerando valores de Wp sucessivamente maiores. 

Por sua vez, a metodologia apresentada na secção 4.3.2 é, por si só, uma análise de 

sensibilidade ao deslocamento de pico, referente à resistência lateral do balastro.  

Os parâmetros da via (modelo B1), que foram estudados no âmbito da presente análise de 

sensibilidade, foram a rigidez à rotação das fixações, a amplitude máxima das imperfeições e 

o comprimento da imperfeição.  

4.6.1. Influência da rigidez à rotação das fixações 

A rigidez à rotação considerada no modelo B1 foi de 166,3 kN.m/rad, para a análise de 

sensibilidade utilizou-se um valor maior e igual a 249,3 kN.m/rad, correspondente a fixações 

com quatro fixadores (pregos), em vez de dois.  

Os resultados das temperaturas de encurvadura e de segurança, para as duas rigidezes, estão 

apresentados na Figura 4.48 e revelam um aumento de Tb,min de 52 ºC para 57 ºC, e de Tb,max 

de 68 ºC para 70 ºC. Verifica-se um maior aumento da temperatura de segurança do que da 

temperatura de encurvadura. A variação de Tb,min evidencia que o aumento da rigidez à 

rotação das fixações pode constituir uma forma eficaz de aumentar a estabilidade da via. 

 

Figura 4.48. Relação Temperatura - Rigidez à rotação das fixações. 
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Na Figura 4.49 apresentam-se os resultados da análise de sensibilidade, relativamente à 

rigidez à rotação das fixações, levada a cabo por Van (1997). Esta análise é muito mais 

completa do que a descrita anteriormente e apresenta valores para a rigidez muito maiores, da 

ordem dos 3000 kN.m/rad por metro de via, o que resulta em 765 kN.m/rad por fixação se o 

espaçamento entre travessas for 0,51 cm.  

No modelo B1 as travessas são de madeira, pelo que, o valor máximo para a rigidez à rotação 

por fixação recomendando no ERRI-D202/RP11 (1999) é de 250 kN.m/rad. Valores 

superiores a 250 kN.m/rad não são assim realistas. Este foi o motivo pelo qual não se 

consideraram valores mais elevados de rigidez na análise paramétrica. 

Analisando a Figura 4.49, observa-se que para rigidezes das fixações compreendidas entre 

100 kN.m/rad e 300 kN.m/rad por metro de via, a Tb,min e Tb,max variam pouco; já para 

rigidezes superiores a 600 kN.m/rad, o efeito sobre a Tb,min torna-se mais significativo 

(Van, 1997). 

Comparando os resultados da Figura 4.49, para as rigidezes das fixações estudadas para o 

modelo B1 (Figura 4.48) (170 kN.m/rad e 250 kN.m/rad) a evolução das temperaturas são 

semelhantes, observando-se pequenos aumentos da Tb,max e da Tb,min quando aumenta a 

rigidez das fixações. 

 

Figura 4.49. Relação Temperatura - Rigidez à rotação das fixações (adaptado de Van, 1997). 

4.6.2. Influência da amplitude da imperfeição 

Na análise que se segue considerou-se que a amplitude da imperfeição lateral da via varia 

entre 1 e 4 cm. As administrações ferroviárias, para as novas linhas, apenas permitem 

desalinhamentos com amplitudes entre 0,8 a 2,0 cm, para velocidades inferiores a 300 e 

80 km/h, respetivamente (considerando comprimentos da imperfeição entre 3 e 25 m), 

procedendo a partir daqui a operações de manutenção da via. Nesta ótica, os valores aqui 

considerados para a análise paramétrica, bem como no modelo B1 (4,064 cm), são altos. No 
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trabalho de Van (1997) os valores utilizados para as imperfeições também foram elevados, 

variando entre 1 e 5 cm. 

Na Figura 4.50 observa-se que os valores do Tb,min são menos influenciados pela amplitude da 

imperfeição do que os valores de Tb,max. A temperatura de encurvadura sofre grandes 

variações, sendo que um aumento da amplitude da imperfeição de 1 cm para 3 cm gera uma 

variação de Tb,max da ordem dos 50 ºC. 

 

Figura 4.50. Relação Temperatura - Amplitude máxima das imperfeições. 

Os resultados apresentados na Figura 4.51 estão em consonância com os apresentados na 

Figura 4.50. A temperatura de segurança sofre variações muito reduzidas relativamente às 

variações observadas para a temperatura de encurvadura. Este último valor tende para infinito, 

no caso de não existir qualquer imperfeição geométrica na via, e para valores próximos do 

Tb,min, para grandes imperfeições, uma vez que estão associadas a resistências laterais da via 

enfraquecidas.  

 

Figura 4.51. Relação Temperatura - Amplitude máxima das imperfeições (adaptado de Van, 

1997). 
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25 m. Menores comprimentos das imperfeições requerem menores amplitudes das 

imperfeições no sentido de dispensarem intervenções na via. 

Neste sentido, a variação do comprimento da imperfeição foi acompanhado da variação da 

sua amplitude, de acordo com a lei linear, λ =     δ, obtida entre o comprimento de 11,22 m 

e a amplitude de 4,065 cm, admitidos no modelo B1.  

Na Figura 4.52 observa-se que a temperatura de segurança se aproxima de uma função linear, 

com um declive negativo, pouco pronunciado, sendo quanto maior o comprimento da 

imperfeição menor a temperatura associada. A temperatura de encurvadura assemelha-se a 

uma função parabólica, com curvatura positiva, segundo a qual os valores da temperatura 

descem até um comprimento da imperfeição de 8 m; neste ponto as temperaturas de 

encurvadura e de segurança aproximam-se; para comprimentos maiores que 8 m, a 

temperatura volta a subir, mas com menor amplitude do que na fase de descida. 

 

Figura 4.52. Relação Temperatura - Comprimento abrangido pelas imperfeições. 

Nos modelos apresentados por Van a relação admitida para a variação do comprimento e da 

amplitude da imperfeição foi de λ =  40 δ. Os resultados o tidos na análise paramétrica 

(Figura 4.53) apresentam uma tendência muito semelhante aos apresentados na Figura 4.52, e 

que foi descrita anteriormente.  

 

Figura 4.53. Relação Temperatura - Comprimento abrangido pelas imperfeições (adaptado de 

Van, 1997). 
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4.7. CONCLUSÕES 

Vários estudos têm sido levados a cabo para melhor caracterizar o fenómeno da encurvadura, 

bem como para obter ferramentas numéricas que o caracterizem.  

Os primeiros trabalhos desenvolvidos sobre estabilidade lateral da via permitiram concluir 

que as curvas de temperatura-deslocamento lateral que caracterizam o fenómeno têm, por 

norma, um valor máximo que caracteriza a temperatura de encurvadura (Tb,max) e um mínimo 

que caracteriza a temperatura de segurança (Tb,min). Entre estes valores, se for fornecida 

energia exterior ao sistema suficiente, a via pode encurvar de forma repentina. Quando a 

resistência lateral da via é baixa, a temperatura de segurança (Tb,min) pode ser superior à 

temperatura de encurvadura (Tb,max), nestas circunstâncias a encurvadura designa-se por 

progressiva. 

Devido à importância destas curvas vários autores desenvolveram métodos, analíticos e 

numéricos, para chegar ao seu traçado.  

Vários estudos, experimentais e numéricos, foram realizados no sentido de estabelecer 

recomendações para a atualização da UIC Leaflet 720 relativamente à estabilidade da via. Os 

resultados obtidos permitiram tirar conclusões sobre valores de temperatura admissíveis 

(TALL) para determinada via, com base nos valores obtidos para as temperaturas de 

encurvadura (Tb,max) e de segurança (Tb,min).     

O programa de elementos finitos utilizado no âmbito da presente tese para estudar os 

problemas de pós-encurvadura foi o ANSYS. Neste programa são disponibilizados dois 

métodos alternativos para efetuar análises com pós-encurvadura. Esses métodos são o de 

Newton-Raphson combinado com o método do arco (arc-length) e o de Newton-Raphson 

com estabilizador (nonlinear stabilization). Como o primeiro não possibilita analisar casos 

com cargas térmicas, utilizou-se o método de Newton-Raphson com estabilizador para obter 

as curvas de temperatura-deslocamento lateral como inclinação negativa, na fase de 

pós-encurvadura. 

Neste sentido foi proposta uma nova metodologia, designado por método indireto, que 

consiste em diminuir a rigidez lateral do balastro até se verificar a encurvadura progressiva, 

ou seja, o valor de Tb,max das curvas ser inferior a Tb,min. Segundo Van (1997) e o 

ERRI-D202/RP11 (1999), a rigidez lateral do balastro tem grande influência no valor de 

Tb,max e não no de Tb,min. Através da avaliação de uma série de cálculos em que ocorre 

encurvadura progressiva é possível identificar qual o valor de Tb,min.  
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Esta metodologia foi validada para um exemplo muito simples de uma estrutura com um grau 

de liberdade, onde era conhecida a solução teórica.  

Posteriormente efetuou-se a validação da metodologia, aplicando-a a um modelo de uma viga 

com características semelhantes às das vias apresentado no ERRI-D202/RP11 (1999). Para 

este modelo compararam-se as soluções numéricas obtidas com o método indireto e com a 

apresentada no ERRI-D202/RP11 (1999), bem como com três soluções analíticas 

apresentadas por Grissom e Kerr (2006), Vaish (1974)  e Prud'homme e Janin (1969). De 

entres as três soluções analíticas, a de Grissom e Kerr (2006) aparenta ser a mais complexa e, 

por sua vez, a mais exata. A solução de Vaish (1974) e a solução de Grissom e Kerr (2006) 

são as que se aproximam mais dos valores obtidos numericamente.  

Da comparação com os resultados obtidos pela ERRI, conclui-se que as diferenças são 

pequenas, pelo que o método indireto é uma alternativa válida aos procedimentos numéricos 

mais complexos.  

No sentido de validar o método indireto relativamente a modelos tridimensionais, 

modelaram-se três vias estudadas por Lim et al. (2008). Para um dos casos (Modelo B1) eram 

conhecidos os resultados da estabilidade lateral da via, de um modelo de viga e de ensaios 

experimentais, ambos, apresentados por Kish et al. (1982). 

De uma forma geral obteve-se boa concordância entre os resultados obtidos para a Tb,max e 

Tb,min, com o ANSYS e os apresentados por Lim et al. (2008). Verificou-se a existência de 

uma relação linear entre o aumento da temperatura e o esforço axial nos carris, diferente de 

N = EA ΔT, pelo facto de os deslocamentos na extremidade destes elementos não ser livre, 

mas ser traduzida por uma mola. Relativamente ao esforço de compressão instalado nos 

carris, o modelo B1 revelou boa correlação com os resultados numéricos apresentados por 

Lim et al. (2003) e os resultados experimentais obtidos por Kish et al. (1982). Os resultados 

obtidos com o modelo B2 são próximos dos equivalentes apresentados por Lim et al. (2008) e 

dos numéricos apresentados por Kish et al. (1982) (Quadro 4.12). 

No final deste capítulo é apresentado um estudo paramétrico onde se verificou que o aumento 

da rigidez à rotação das fixações provoca o aumento das temperaturas de encurvadura e de 

segurança, sendo que esta última aumenta de forma mais pronunciada. A variação do 

comprimento e da amplitude das imperfeições afeta principalmente a temperatura de 

encurvadura enquanto, segundo os resultados apresentados, a temperatura de segurança não 

apresenta grandes mudanças. Estes resultados estão em concordância com o apresentado por 

Van (1997) e pelo ERRI-D202/RP12 (1999).  
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Concluiu-se que o método indireto é capaz de obter resultados análogos aos obtidos por 

outros autores que recorrem a métodos mais complexos, como o de Newton-Raphson 

combinado com o método do arco. 
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5.  MODELO DE ANÁLISE DA INTERAÇÃO VIA-ESTRUTURA 

NO VIADUTO POENTE DE ACESSO À PONTE DAS 

PIRÂMIDES 

5.1. INTRODUÇÃO 

No âmbito do presente trabalho foi estudada a obra ferroviária de acesso ao porto de Aveiro, 

no sentido de validar experimentalmente as técnicas avançadas de modelação dos efeitos de 

interação via-estrutura através da sua aplicação ao viaduto poente inserido na referida obra 

ferroviária.  

No início deste capítulo é feita uma descrição da obra, onde se apresentam de uma forma 

geral as obras de arte incluídas no ramal ferroviário e de uma forma mais detalhada do 

viaduto poente, que foi alvo de modelação e de instrumentação. Visando os efeitos de 

interação via-estrutura, são apresentados os motivos pelos quais se optou pelo estudo deste 

viaduto, em vez das outras obras de arte. Nesta descrição são abrangidas particularidades da 

obra, tais como as características do solo de fundação, as quais conduziram o projetista a optar 

por fundações indiretas, e estudos de interação efetuados pelo projetista da via, que 

conduziram à instalação de aparelhos de dilatação da via. Relativamente a estes dispositivos 

apresenta-se a descrição do seu processo de instalação.  

Posteriormente apresenta-se a modelação do viaduto poente realizada no programa de 

elementos finitos ANSYS, sendo apresentados os tipos de elemento e respetivas caraterísticas 

utilizados para a simulação numérica.  
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No final do capítulo é apresentada uma análise de sensibilidade de alguns parâmetros do 

modelo para averiguar eventuais simplificações do modelo, bem como fundamentar a sua 

calibração.  

5.2. DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA 

O ramal ferroviário de acesso ao porto de Aveiro estabelece a ligação entre a plataforma 

multimodal de Cacia, ao km 276,400 da linha do norte, e o porto de Aveiro. Tem uma 

extensão de aproximadamente nove quilómetros em via única não eletrificada (embora já se 

encontre preparada para uma futura instalação de postes de catenária) e possibilita a 

circulação de comboios a velocidades até 60 km/h, com uma carga máxima de 25 toneladas 

por eixo. Esta obra foi inaugurada a 27 de Março de 2010. O traçado é paralelo à autoestrada 

A25 (Figura 5.1) e ao intercetor do sistema municipal de saneamento da ria de Aveiro 

(SIMRIA), cruzando os canais da Esgueira, de São Roque e das pirâmides, bem como o rio 

Bouco (REFER, 2010a).  

 

Figura 5.1. Vista geral do ramal ferroviário (REFER, 2010c). 

O ramal ferroviário contempla duas pontes, uma sobre o canal das pirâmides e outra sobre o 

rio Bouco, na Gafanha, e três viadutos, um de acesso à ponte da Gafanha e dois de acesso à 

ponte das pirâmides, sendo que destes últimos um estende-se desde o canal da Esgueira até à 

ponte e é designado por viaduto nascente, enquanto que o outro se estende desde esta ponte 

até à ponte da Gafanha e é designado por viaduto poente (Figura 5.2). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cacia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_do_Norte
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A implementação do seu traçado foi um processo controverso, pois teve de respeitar, por um 

lado, as condições impostas pela SIMRIA relativamente à segurança do coletor que passa 

junto ao traçado e, por outro lado, os impactos ambientais na zona de proteção especial da ria 

de Aveiro. 

O traçado inicial estava previsto ser em aterro. Por exigência da SIMRIA, foram efetuados 

modelos geotécnicos rigorosos para averiguar a necessidade de afastar o ramal do coletor, 

garantindo que não viesse a ocorrer qualquer deslocamento no maciço envolvente da conduta. 

Como resultado, este afastamento teria de ser no mínimo de 25 m, mas o seu cumprimento 

colidiria com os aspetos ambientais, uma vez que a ripagem do ramal teria um impacto muito 

negativo na zona de proteção especial da ria de Aveiro. Para contornar esta dificuldade foi 

decidido abandonar a solução em aterro prevista entre os encontros da ponte da Esgueira e o 

viaduto de acesso à ponte das pirâmides e adotar uma solução em viaduto.  

Considerando o sistema de fundações projetado para o viaduto, o processo construtivo teria de 

passar pela realização de uma pista de acesso, ainda que temporária, para a passagem dos 

equipamentos necessários à construção das estacas e dos maciços de encabeçamento 

localizados a 25 m da conduta, sendo ainda necessário efetuar acessos em todos os 

alinhamentos dos pilares que, ao serem executados sobre os terrenos da ria, trariam inúmeros 

problemas, quer na construção, quer na sua remoção (REFER, 2005a).  

Por estes motivos efetuou-se uma alteração ao sistema de fundação previsto, com quatro 

estacas por linha de apoio, para uma solução de pilar-estaca, construídas por avanços 

sucessivos que, recorrendo a uma plataforma móvel apoiada nas estacas anteriormente 

construídas, permitiu a circulação das máquinas necessárias à construção dos pilares e estacas 

seguintes.  

Em 1989, foi realizada uma prospeção geotécnica para o projeto do ramal ferroviário com o 

intuito de definir o tipo e condições das fundações do viaduto. Os resultados da prospeção 

indicam a existência de lodos e areias bastante compressíveis, que obrigou à utilização de 

fundações indiretas com extensão suficiente para atingir formações compactas.  

No âmbito da presente dissertação o estudo da obra descrita nesta secção, por razões que se 

prendem com o fenómeno de interação via-estrutura (apresentadas na secção 5.3), centrou-se 

no viaduto poente de acesso à ponte das pirâmides, motivo pelo qual se pormenorizará a sua 

descrição em detrimento da efetuada para as restantes estruturas.   
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Figura 5.2. Implantação geral das obras de arte do ramal ferroviário de acesso ao porto de Aveiro (REFER, 2010a).
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5.2.1. Viaduto poente – descrição geral 

O viaduto poente desenvolve-se entre o km 3+675 e o km 4+651, apresentando um 

desenvolvimento total de 976 m e encontrando-se dividido em nove troços de T1 a T9 

(Figura 5.3). 

 

Figura 5.3. Viaduto poente (REFER, 2010c). 

A configuração longitudinal dos troços T1 e T2 encontra-se apresentada na Figura 5.4. O 

troço T1 tem um desenvolvimento total de 120 m , apresentando cinco tramos de 24 m e os 

pilares P119 a P124. Já o troço T2 tem uma extensão de 118 m , sendo que os dois tramos 

extremos apresentam vãos de 23 m enquanto que os três tramos internos apresentam vãos de 

24 m. No total o troço T2 inclui os pilares P124 a P129. 

 

Figura 5.4. Corte longitudinal dos troços T1 e T2 do viaduto poente (adaptado de REFER, 

2005a). 

T1 

T9 
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O troço T3 é constituído por seis tramos de 23 m e inclui os pilares P129 ao P135, com o 

perfil longitudinal apresentado na Figura 5.5.  

 

Figura 5.5. Corte longitudinal do troço T3 do viaduto poente (adaptado de REFER, 2005a). 

A transposição do nó rodoviário das pirâmides e o cumprimento das exigências impostas pela 

SIMRIA condicionaram o traçado do viaduto poente. Para transpor os ramos do nó da N109 e 

o coletor da SIMRIA, sem se alterar a secção do tabuleiro, foi necessário dotar o troço T3 

com um vão de 138 m em que os seus pilares de suporte P130 a P134 estão enviesados 

relativamente ao desenvolvimento longitudinal do tabuleiro (Figura 5.6). 

 
 

a) b) 

Figura 5.6. Pilares enviesados: a) Planta dos pilares P130 a P134 (adaptado de REFER, 2005b); 

b) Fotografias destes pilares. 

Os troços T4 a T9 têm a mesma tipologia, uma extensão de 100 m de comprimento com 

quatro tramos de 25 m, como se pode observar na Figura 5.7. Esta extensão (T4 a T9) de 

viaduto contém os pilares P135 a P158 e o encontro E2. 
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Figura 5.7. Corte longitudinal de um troço com 100 m de comprimento do viaduto poente 

(adaptado de REFER, 2005a). 

A solução estrutural adotada para o tabuleiro foi do tipo tabuleiro inferior que, não sendo a 

solução mais eficiente, foi a que permitiu respeitar as exigências da Câmara Municipal de 

Aveiro, que por razões de integração paisagística pretendia uma maior aproximação do ramal 

à cota da A25. A secção transversal do tabuleiro é em forma de “U”, a laje inferior tem 

0,45 m de espessura na zona central, a mais espessa, e une duas longarinas em cada 

extremidade, com 1,60 m de altura e 0,60 m de largura. Cada longarina possui uma aba de 

0,60 m de largura e 0,50 m de altura, para o lado de fora do tabuleiro. As faces interiores das 

longarinas distam de 5,30 m, 4,30 m dos quais são ocupados pela via, sendo o restante espaço 

aproveitado para colocar as caleiras (Figura 5.8). 

 

Figura 5.8. Secção transversal corrente do viaduto poente (adaptado de REFER, 2005b). 
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O vão corrente do viaduto é de 25,0 m, embora, por exigências rodoviárias e largura de alguns 

canais, haja tramos com vãos diferentes. O tabuleiro, de betão armado pré-esforçado, tem o 

pré-esforço aplicado longitudinalmente nas longarinas. Para o caso de ser necessário efetuar 

um reforço da resistência dos viadutos dispuseram-se, nas carlingas extremas de cada troço, 

bainhas e ancoragens (Figura 5.9) para permitir a instalação do pré-esforço de reforço em 

qualquer altura da vida útil da obra. Um dos objetivos da solução estrutural adotada, em que o 

tabuleiro está apoiado em pares de pilares cilíndricos dispostos sob as longarinas, é o de 

proporcionar a maior transparência visual possível.  

 

Figura 5.9. Ancoragem para colocação de cabos de pré-esforço de reforço. 

Uma vez que o viaduto é constituído, na sua maioria, por troços de tabuleiro com 100 m de 

comprimento, existem muitas juntas de tabuleiro, pelo que o projeto de execução da ponte e 

dos viadutos de acesso (REFER, 2005a) previu a ligação longitudinal dos vários troços para 

evitar complicações ao nível da exploração da via-férrea. As deformações longitudinais dos 

tabuleiros são limitadas a valores aceitáveis, fazendo funcionar todos os troços do viaduto em 

conjunto, através da instalação de ligadores hidráulicos (shock transmitters) nas juntas entre 

os vários troços do viaduto poente (Figura 5.10). Estes ligadores (Figura 5.11) permitem 

deslocamentos devidos às ações lentas (variações de temperatura), mas impedem os 

deslocamentos relativos entre troços no caso de ações rápidas, com é o caso da frenagem ou 

da ocorrência de um sismo. Para as ações rápidas, os ligadores suportam cargas máximas, na 

direção longitudinal, de 2500 kN e, para as ações lentas, têm um curso de ±100 mm. O 

deslocamento permitido nos ligadores hidráulicos, quando atuados por uma força horizontal 

rápida, é da ordem dos 2 a 3 mm, valor a partir do qual bloqueiam. 

 

Figura 5.10. Disposição dos ligadores hidráulicos (adaptado de REFER, 2005b). 
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Com estes dispositivos prevê-se que a reação à força da frenagem (regulamentarmente menor 

que 6000 kN, numa extensão máxima de 300 m) seja exercida por um número significativo de 

troços. Para efeitos de cálculo, o projetista admitiu que a presença dos ligadores é equivalente 

a considerar uma força da frenagem por troço aproximadamente igual a 30% da força 

regulamentar na situação mais desfavorável (REFER, 2005a). 

 

Figura 5.11. Ligadores hidráulicos. 

Nas juntas do tabuleiro (Figura 5.12) o travamento transversal é conseguido através de 

encaixes e de almofadas de neoprene (Figura 5.13).  

  

Figura 5.12. Junta de dilatação do tabuleiro. 

 

Figura 5.13. Planta do tabuleiro numa junta de dilatação do viaduto. 

Na Figura 5.14 apresenta-se o esquema de distribuição dos vários tipos de aparelhos de apoio 

ao longo do viaduto poente. 
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Figura 5.14. Esquema de distribuição dos aparelhos de apoio (adaptado de REFER, 2005b). 

Os pilares-estaca correntes têm 1,1 m de diâmetro, atingem profundidades variáveis entre os 

40 m e os 50 m, e a sua ligação ao tabuleiro é realizada por aparelhos de apoio do tipo “pot” 

fixos (Figura 5.15 a)). No encontro E2 há dois maciços quadros sobre o estribo, com 0,7 m de 

lado, sobre os quais se dispuseram apoios do tipo “pot” móvel (Figura 5.15 b)) ligando o 

encontro ao tabuleiro. O maciço de estacas do encontro tem seis estacas, com diâmetro de 

1,0 m.  

Os aparelhos de apoio do tipo “pot” incorporam discos de elastómero confinado, tendo sido 

dimensionados segundo a EN-1337-2 (2004). 

Utilizaram-se dois tipos de aparelhos de apoio fixos, uns colocados nos terços e meios vãos 

dos troços de tabuleiro e os outros nas extremidades. Os primeiros são mais resistentes do que 

os segundos, suportando cargas verticais máximas de 4000 kN e mínimas de 2000 kN, bem 

como cargas horizontais máximas de 400 kN. Os segundos têm uma capacidade máxima e 

mínima, na direção vertical, de 2000 kN e 750 kN, respetivamente, e na horizontal máxima de 

350 kN. 

Os aparelhos móveis têm uma capacidade máxima de 2000 kN à compressão e mínima de 

750 kN ao levantamento na direção vertical. Para a direção longitudinal, a carga máxima 

destes apoios é de 200 kN, podendo o deslocamento variar de ± 100 mm. O coeficiente de 

atrito de projeto previsto para estes aparelhos de apoio móveis é da ordem de 2%. 

  

a) b) 

Figura 5.15. Aparelhos de apoio: a) Fixo; b) Móvel. 
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5.2.2. Ponte das pirâmides – descrição geral 

A ponte das pirâmides situa-se entre o km 3+500 e o km 3+675, apresentando um 

desenvolvimento total de 175 m, devido à existência do canal das pirâmides (Figura 5.16). 

Nesta zona, houve necessidade de garantir um gabarito de 5 m, para manter as condições de 

navegabilidade e permitir a transposição dos arruamentos do Nó Rodoviário do Canal das 

pirâmides, no qual se faz a articulação do A25 com a rede viária da cidade de Aveiro e a 

N109. Para garantir a unidade formal entre a ponte e os viadutos o projetista entendeu manter 

a altura das longarinas, pelo que, para fazer face ao aumento do vão (75 m) resultante da 

supressão de dois pilares, recorreu ao atirantamento do tabuleiro, mantendo assim a secção 

corrente. Esta ponte está igualmente fundada em estacas, uma vez que, tal como nos viadutos, 

se situa sobre um terreno formado por lodos e areias lodosas bastante compressíveis com 

espessuras apreciáveis (REFER, 2005a). 

 

Figura 5.16. Vista sobre a ponte das pirâmides (REFER, 2010c). 

Como se pode ver na Figura 5.17, a ponte é constituída por um tramo central de 75 m de vão e 

dois tramos laterais em cada lado, com 25 m de vão, perfazendo uma extensão total de 175 m. 

Os tirantes de suspensão e de retenção cruzam-se no eixo dos pilares P116 e P117, que 

suportam o tramo central, 15 m acima do tabuleiro. Os pilares laterais, P115 e P118, são 

cilíndricos, iguais aos do viaduto, e os pilares centrais, P116 e P117, que são contíguos aos 

mastros e recebem as cargas deles provenientes, sendo troncos de pirâmide. Os pilares 

centrais apresentam uma rigidez bastante superior à dos restantes, por razões estéticas e 

estruturais, dado que recebem as cargas transmitidas pelos mastros. 
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Figura 5.17. Corte longitudinal da ponte das pirâmides (adaptado de REFER, 2005b). 

5.2.3. Viaduto nascente - descrição geral 

O viaduto nascente está implantado entre o km 0+677 e o km 3+500, correspondendo a um 

desenvolvimento de 2823 m,  repartido entre os troços T1 a T29, envolvendo o encontre E1 e 

os pilares P1 a P114. Os 29 troços apresentam as seguintes configurações:  

- 1 troço com 70 m  (1 tramo de 20 m + 2 tramos de 25 m); 

- 1 troço com 105 m  (1 tramo de 25 m + 1 tramo de 30 m + 1 tramo de 26 m +                              

1 tramo de 24 m); 

- 1 troço com 72 m   (3 tramos de 24 m); 

- 6 troços com 96 m  (4 tramos de 24 m); 

- 20 troços com 100 m  (4 tramos de 25 m). 

Para o viaduto nascente foi adotada uma solução estrutural igual à do viaduto poente, 

permitindo a coerência formal da obra.  

No canal da Esgueira houve a preocupação de implantar os pilares fora do canal e na 

passagem sobre os arruamentos, situados entre o km 0+750 e o km 0+800, de modo a manter 

o gabarito de 5,0 m, com os pilares afastados a uma distância que permitisse cumprir os 

limites de segurança mínimos aos arruamentos. Assim, para ultrapassar os condicionalismos 

rodoviários e da SIMRIA (zonas onde o coletor cruza o viaduto), o apoio do tabuleiro é 

diferente dos restantes tendo sido necessário alterar a fundação de dois pilares, passando o 

fuste do pilar a estar apoiado em três pares de estacas encabeçadas por um maciço disposto 

perpendicularmente ao eixo do viaduto, para salvaguardar a conduta (Figura 5.18). 
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a) b) 

Figura 5.18. Sistema de pilar especiais: a) Pormenor do fuste do pilar; b) Vista do sistema do 

pilar e fundação (adaptado de REFER, 2005b). 

5.2.4. Ponte da Gafanha e viaduto de acesso – Descrição geral 

A ponte da Gafanha tem uma extensão de 197 m incluindo cinco tramos intermédios com 

30 m e tramos extremos com 27 m e 20 m. O tabuleiro da ponte é contínuo de encontro a 

encontro, apresentando secção em “viga caixão” com laje superior assimétrica. Ao 

isentarem-se os pilares de qualquer responsabilidade na estabilidade relativamente às ações 

horizontais, estas são resistidas num dos encontros. Este encontro é fundado em estacas e 

reforçado com uma laje de betão armado bastante flexível que acompanha as deformações do 

terreno apresentando um funcionamento semelhante ao das armaduras da “terra armada”, por 

mobilização de forças de atrito solo-betão. Antes da execução das fundações e da laje de 

ancoragem foi necessário efetuar uma consolidação do terreno envolvente (REFER, 2005a). A 

fixação do tabuleiro ao encontro é conseguida através de um conjunto de tirantes em aço de 

alta resistência (barras DYWIDAG). Os pilares têm uma secção transversal hidrodinâmica e 

estão dispostos paralelamente à corrente, encontram-se fundados em duas estacas com 1,5 m 

de diâmetro, encamisadas até ao bed-rock e encabeçadas num maciço de betão armado. O 

apoio do tabuleiro nos pilares faz-se através de aparelhos tipo “pot” unidirecionais.  

Por imposição do gabarito a respeitar, o tabuleiro do viaduto de acesso à ponte tem vãos com 

apenas 12 m. O viaduto apresenta uma extensão total de 177,5 m e está dividido em três 

troços com 59,8 m, 60 m e 58 m, para limitar os esforços devidos à retração e variação de 

temperatura. O seu tabuleiro é em betão armado, com uma secção transversal idêntica à da 

ponte, em que o caixão foi substituído por uma nervura maciça com a mesma largura do 

caixão e com 0,80 m de altura. Os pilares são prismáticos com secção retangular. As 

fundações dos pilares são indiretas através de estacas moldadas com o diâmetro de 0,80 m. 

Em cada trecho os dois pilares mais centrais e os pilares de junta são fundados sobre maciços 

assentes em quatro estacas, enquanto que os restantes pilares são fundados apenas sobre duas 

estacas. 
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5.2.5. Geotecnia 

A REFER contratou a empresa GEOCONTROLE - Geotecnia e Obras de Fundação, S.A. 

para efetuar a prospeção geotécnica e o estudo geológico entre o início do viaduto nascente e 

o viaduto de acesso à ponte da Gafanha. Com este estudo pretendeu-se efetuar o zonamento e 

caracterização geotécnica associada ao ambiente geológico existente no local de implantação 

da obra, com a finalidade de determinar as cotas de fundação dos pilares. Os trabalhos de 

prospeção envolveram a realização de um conjunto de sondagens geotécnicas, acompanhadas 

de ensaios de caracterização in situ do tipo Standard Penetration Test- SPT. Este ensaio visou 

avaliar in situ os estados de compacidade relativa e (ou) a consistência dos solos e dessa 

forma estabelecer o zonamento geotécnico das sequências prospetadas. A análise 

macroscópica da amostragem obtida pelas sondagens permitiu individualizar os diferentes 

horizontes atravessados e enquadrá-los do ponto de vista lito-estratigráfico (Geocontrole, 

2007). Da informação relativa à furação e identificação das sondagens retiraram-se as 

seguintes características: sequências lito-estratigráficas atravessadas; resultados dos ensaios 

SPT (valores de NSPT); e posição do nível freático.  

Na zona do viaduto poente, foram realizadas as sondagens nos locais e com as características 

apresentadas no Quadro 5.1. 

Quadro 5.1. Sondagens Mecânicas. 

Prosp. 
Localização Furação NSPT 

              Local km (m) (un.) 

SP119 

Viaduto 

poente  

(km 3,675 

a  

km 4,651) 

Pilar 119 3+675 42,10 28 

SP124 Pilar 124 3+795 36,12 24 

SP139 Pilar 139 4+151 42,15 28 

SP143 Pilar 143 4+251 42,29 28 

SP147 Pilar 147 4+351 40,01 27 

SP151 Pilar 151 4+451 46,60 31 

SP155 Pilar 155 4+551 48,11 32 

SE2 Encontro E2 4+651 51,30 34 

 

Para além dos ensaios SPT, também foram realizados ensaios de penetração estática (cone 

sísmico) – SCPTU, junto ao encontro E2. Deste ensaio obteve-se a variação dos seguintes 

parâmetros com o incremento da profundidade: resistência de ponta, qc; atrito lateral, fs; e 

velocidades de propagação das ondas de corte, vs. 

É de referir que o trecho do viaduto poente localizado entre o início da ponte das pirâmides e 

o pilar P135 fica sobre as salinas e devido à inacessibilidade dos equipamentos necessários 

não foi possível efetuar nenhum dos ensaios geotécnicos. O perfil longitudinal geotécnico e 

interpretativo, relativo à zona do viaduto poente, com a respetiva localização das sondagens 
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efetuadas, encontra-se no ANEXO A.1. A distribuição ao longo do perfil longitudinal e a 

variação das cotas em profundidade dos vários tipos de solos encontrados apresentam-se no 

Quadro 5.2. 

Quadro 5.2. Perfil geotécnico do maciço para cada ensaio SPT. 

Prof. 

(m) 
SPT P139 SPT  P143 SPT  P147 SPT  P151 SPT  P155 SPT  S E2 

 

km 4+151 km 4+251 km 4+351 km 4+451 km 4+551 km 4+651 

1 

areia argilosa areia argilosa areia argilosa 

silte lodoso, algo arenoso, 

muito mole e mole 

areia fina a média, 
muito solta 

areia 

granulometria 
variável, 

argilosa 

3 argila silto lodosa 

lodo argiloso 

mais siltoso na 
base 

lodo argiloso 

mais siltoso na 
base 

argila siltosa  

4 

argila lodosa mole 

silte fortemente 

lodoso, com 

intercalações 
arenosas, muito 

mole 

5 

6 

7 
silte lodoso, algo 

arenoso, muito 
mole 

8 

9 
areia muito 

fina fortemente 
lodosa, solta 

areia muito fina 

fortemente 
lodosa, solta 

10 silte lodoso muito mole 

areia fina, silto-
lodosa, 

medianamente 

compacta e 
solta 

11 

areia fina siltosa, 

levemente lodosa, solta 
e compacta 

silte lodoso, algo 

arenoso, muito 

duro a rijo 

12 

13 areia fina 

siltosa, 
levemente 

lodosa, solta a 

medianamente  
compacta 

areia fina 

siltosa, 
levemente 

lodosa, solta a 

medianamente  
compacta 

14 

15 

16 areia fina, 
levemente silto 

lodosa, compacta e 

muito compacta 

17 

18 

areia fina silto-lodosa, 

medianamente compacta 

19 
silte arena-lodoso, 

muito duro 

silte lodoso, 

medianamente 
consistente 

silte lodoso, 

medianamente 
consistente 

20 areia fina, 

levemente silto 
lodosa, 

medianamente 

compacta 

21 

areia fina, silto-
lodosa, 

compacta e 

muito compacta 

22 argila silto-lodosa 
consistência média e 

dura  

23 

areia fina, silto-
lodosa, compacta 

24 

areia média lodosa, 
medianamente compacta e 

compacta seixo fino disperso 

25 

26 

27 

areia fina lodosa, 

levemente compacta  

areia fina 
siltosa, 

medianamente 

compacta 

areia fina 
siltosa, 

medianamente 

compacta silte argiloso, algo 
lodoso, com finas 

passagens mais 

arenosas, rijo 

28 

29 

30 

31 

areia média 

levemente 
lodosa,  com 

seixo de calibre 

variável,  
compacta e 

muito compacta 

32 
areia média 

lodosa, 

medianamente 
compacta, 

seixo disperso 

areia média 

lodosa, 

medianamente 
compacta, 

seixo disperso 

33 

34 areia média lodosa, 
compacta, seixo 

disperso  35 

36 
seixo e calhau rolado 

em matriz arenosa  

areia média algo lodosa, 

medianamente compacta e seixo 
disperso 

areia média a 

grosseira, algo 

lodosa, com seixo 
de calibre variável,  

compacta 

37 
seixo e calhau 

rolado em 
matriz arenosa 

seixo e calhau 

rolado em 
matriz arenosa 38 

argila siltosa rija  

areia fina fortemente silto-

argilosa, medianamente 
compacta, calhau disperso 

39 

argila siltosa 

rija 

argila siltosa 

rija 

40 

41 

42 seixo e calhau 

seixo calhau de 
calibre variável , 

em matriz areno-

lodosa 

43 
    

silte argiloso, por vezes algo 

arenoso, rijo 
44 

   

seixo e calhau 
de calibre 

variável em 

matriz arenosa 

45 
   

46 
   

silte argiloarenoso 

47 
   

48      

49 
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5.2.6. Aparelhos de dilatação da via 

A instalação de aparelhos de dilatação de via (AD’s) foi um processo controverso, uma vez 

que havia algumas dúvidas acerca da necessidade da sua instalação. No início da exploração 

da linha não foram instalados quaisquer aparelhos de dilatação de via, apesar de estes estarem 

previstos no projeto de estruturas. Só em Novembro de 2011 é que se procedeu à sua 

instalação, conforme havia sido projetado (REFER, 2010b). 

5.2.6.1. Modelo para aferir a necessidade de instalação de AD’s 

Segundo o projetista, os condicionalismos do fenómeno de interação via-estrutura impuseram 

a instalação de aparelhos de dilatação de via nos troços do ramal ferroviário de acesso ao 

porto de Aveiro. Estes AD’s permitem o movimento do carril e a libertação das tensões que se 

tenderiam a instalar devidas aos efeitos da interação via-estrutura.  

A localização destes AD’s foi determinada com base em modelos de cálculo desenvolvidos 

pelo projetista. Foram modeladas as extensões das estruturas envolvidas (≈ 4 km da ponte das 

pirâmides e respetivos viadutos de acesso, bem como 376 m na ponte da Gafanha), incluindo 

a fundação, para simular o comportamento das estacas. 

Nestes modelos, os ligadores hidráulicos foram simulados através de molas com 

comportamento não-linear, para considerar o seu funcionamento que ocorre, apenas, para 

deslocamentos superiores a 2 mm. 

A interação via-estrutura foi modelada de acordo com os critérios indicações da ficha 

UIC 774-3, apresentados na secção 2.4. Para o efeito, o projetista adicionou o carril aos 

modelos das estruturas das obras de arte, ligando-o longitudinalmente ao tabuleiro através de 

molas, com comportamento não-linear, com limite plástico para um deslocamento de 2 mm e 

uma força de 60 kN/m, no caso da via estar carregada, ou 20 kN/m, no caso de a via estar 

descarregada. 

Foram ainda analisados três cenários de distribuição de AD’s, para averiguar quais os níveis 

máximos de tensão nos carris, os deslocamentos da estrutura, bem como os deslocamentos 

relativos entre a estrutura e o carril.  

Foram analisados três cenários de assentamento da via. O cenário 1 que consistiu na análise 

de uma via com carril contínuo, sem AD’s. O cenário 2 que previa a instalação de 8 AD’s: 5 

no viaduto nascente, um à entrada e outro à saída da ponte das pirâmides e o último já depois 

do viaduto poente. No cenário 3 consideram-se 7 AD’s: 4 no viaduto nascente, um à entrada, 

e outro à saída da ponte das pirâmides e um último no final do viaduto poente (E2). 
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Nestas análises de interação as ações introduzidas nos modelos foram a variação da 

temperatura e a frenagem. Foi aplicada uma variação de temperatura de 35 ºC no tabuleiro 

para o cenário 1 e de 50 ºC no carril e 35 ºC no tabuleiro, para os cenários 2 e 3, tal como 

previsto na ficha UIC-774-3-R (2001). Para a ação da frenagem foi considerada uma força de 

20 kN/m, com o máximo de 6000 kN, correspondente a um comprimento máximo carregado 

de 300 m. 

Os efeitos das ações da temperatura e da frenagem foram somados linearmente para averiguar 

o cumprimento da norma acima referida. Como o carril utilizado foi o UIC54, considerou-se 

um valor máximo de -65 ou de -165 MPa para a tensão admissível de compressão e de +83 ou 

de +183 MPa para a tensão admissível de tração, nos cenários sem e com juntas de dilatação 

de carril, respetivamente. Para os cenários 2 e 3 também foram controlados os deslocamentos 

para a ação da frenagem, garantindo que o deslocamento máximo entre troços de tabuleiro 

não ultrapassava os 30 mm e o deslocamento relativo máximo entre o carril e o tabuleiro era 

menor do que 4 mm.  

Com base nos limites estabelecidos para as tensões de compressão e de tração, bem como nos 

deslocamentos, o projetista optou por uma variante do cenário 2. A solução final consistiu em 

dispor 9 AD’s: 5 no viaduto Nascente, dispostos 80 m antes do encontro E1, 12 m antes do 

pilar P7 e sobre os pilares P34, P58, P82; um à entrada da ponte da pirâmides, sobre o pilar 

P114; outro à saída da ponte, 28 m antes do P119; e dois no viaduto poente, um sobre o pilar 

P138 e o último já depois do viaduto, 12 m depois do encontro E2. 

5.2.6.2. Localização dos AD’s 

Foram instalados dois tipos de AD’s: i) Tipo 1, em locais onde o carril é constituído por 

barras curtas, ii) Tipo 2, onde o carril é uma barra longa soldada. 

 Tipo 1 

Este tipo de aparelhos visa a instalação de um aparelho de dilatação unidirecional, no início e 

no fim de cada troço. Estes aparelhos foram instalados tendo em atenção a posição das 

soldaduras, garantindo-se, sempre que possível, que o assentamento do “AD” eliminasse uma 

soldadura existente ou evitasse e existência de barras com comprimento inferior a 6 m entre 

uma soldadura e a junta seguinte. 

O encontro E1 está numa zona onde, em planta, existe uma curva de pequeno raio 

(R = 300 m), obrigando à execução desta parte do traçado em trocos de barra curta para 

possibilitar um desquadramento das juntas. Neste caso, o desquadramento foi efetuado com 

uma barra de 12 m e outra de 24m, para a instalação do AD unidirecional instalado antes do 
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encontro E1, e com uma barra de 34 m e outra de 10 m, no AD unidirecional instalado junto 

do pilar P7 (Figura 5.19). 

 

Figura 5.19. Aparelho de dilatação do tipo 1 no troço antes da ponte da Esgueira (adaptado de 

REFER, 2010b). 

 Tipo 2 

A solução Tipo 2 corresponde a uma solução de barra longa soldada e aparelhos de dilatação 

bidirecionais (Figura 5.20). Esta solução foi adotada para toda a extensão da ponte das 

Pirâmides e respetivos viadutos de acesso, exceto para o caso anteriormente mencionado. 

 

Figura 5.20. Aparelho de dilatação da via bidirecional. 

De uma forma geral, a colocação de “AD’s” obedeceu às seguintes regras: todos os “AD’s” 

estão a uma distância ao eixo dos pilares compreendida entre 6 m e 12 m; a sua colocação 
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aproveitou ou eliminou as soldaduras próximas e, em curvas de concordância vertical de raio 

inferior a 10 000 m, não foram colocados “AD’s”. Na Figura 5.21 está representada a planta 

de assentamento da via na zona do viaduto poente. 

 

Figura 5.21. Aparelhos de dilatação na zona do viaduto poente (adaptado de REFER, 2010b). 

É de referir que as juntas de carril instaladas na zona dos pilares P58 e P82, pelo facto de não 

estarem disponíveis AD’s bidirecionais, foram materializadas, cada uma, por AD’s 

unidirecionais, dispostos em direções contrárias e afastados com barras de 6 m (Figura 5.22) 

obtendo-se desta forma o efeito bidirecional pretendido.  

  

Figura 5.22. Instalação de dois AD’s unidirecionais consecutivos. 
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5.2.6.3. Processo de instalação dos AD’s 

Uma vez que os AD’s não foram instalados aquando do assentamento da via, foi necessário 

intervir posteriormente na via-férrea. Inicialmente cortou-se o carril na zona de instalação dos 

aparelhos de dilatação, com os devidos cuidados relativos aos efeitos da temperatura de forma 

a que o carril não encolhesse ou dilatasse de forma incontrolável, e efetuou-se a instalação dos 

AD’s na via. Para efetuar os cortes do carril, foi necessário garantir diferenças reduzidas entre 

a temperatura de referência, instalada na via e a temperatura ambiente, bem como dispor de 

macacos hidráulicos para evitar que o carril retraísse, criando um espaço muito maior do que 

o necessário para o AD, obrigando a efetuar mais soldaduras, ou que o carril dilatasse de tal 

forma que não houvesse espaço suficiente para a instalação do AD.  

Posteriormente, foi necessário proceder à instalação da temperatura de referência no carril 

(processo que foi acompanhado presencialmente e do qual se apresentam algumas imagens), 

uma vez que esta temperatura poderia ter sofrido alterações devido ao processo de instalação 

dos AD’s. Para este procedimento, foi necessário cortar o carril (Figura 5.23 a)), soltar as 

fixações em aproximadamente 150 m para cada lado do corte (no caso do processo ser 

efetuado em curva, este valor tem de ser reduzido mediante o raio em questão), retirar 

totalmente a fixação em alguns pontos, nos quais se colocou um rolete sob o carril (Figura 

5.23 b)), para permitir o seu deslizamento e respetiva libertação de tensões.  

Após este processo, e uma vez que a temperatura ambiente era inferior à de referência 

pretendida (Figura 5.23 c)), foi necessário cortar uma porção de carril (Figura 5.23 d)) para 

aproximar as pontas soltas, introduzindo forças de tração no carril (Figura 5.23 e)) e 

aumentando, desta forma, a temperatura para a qual a tensão é nula. Nesta fase efetuou-se 

uma nova soldadura (Figura 5.23 f)) entre as pontas soltas. Este processo foi repetido em 

vários pontos ao longo da via.  

No final da instalação da temperatura de referência efetuou-se o ataque pesado à via, seguido 

de uma estabilização dinâmica, para repor as características da resistência lateral e 

longitudinal da via. 
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a) b) 

  

c) d) 

  
e) f) 

Figura 5.23. Processo de instalação da temperatura de referência: a) Corte do carril com as 

fixações já desapertadas; b) Rolete instalado sob o carril; c) Medição de 

temperatura no carril; d) Corte de uma porção de carril para instalação da TR 

pretendida; e) Macaco hidráulico para tração do carril; f) Soldadura 

aluminotérmica. 

5.3. MODELAÇÃO NUMÉRICA 

Um dos objetivos da presente dissertação é aplicar as metodologias de cálculo apresentadas 

no Capítulo 3 ao estudo do ramal ferroviário de acesso ao porto de Aveiro. Considera-se esta 

estrutura um bom objeto de estudo dado que integra uma obra inaugurada no início de 2010, 

em que as características geométricas e dos materiais estão bem documentadas nas peças do 

projeto de estruturas (REFER, 2005a, b). 
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Uma vez que os viadutos têm uma extensão muito grande, foi estudada apenas uma parte da 

obra. Como os movimentos totais e relativos dos viadutos são de extrema importância para as 

análises que se pretendiam desenvolver, analisar os viadutos a partir de um dos encontros 

revelou-se a melhor opção. Admite-se que o encontro E2 pode ser considerado como um 

ponto fixo, pelo facto do tabuleiro adjacente se apoiar num apoio móvel e por estar próximo 

de uma junta de dilatação do carril.  

Da análise do projeto, os viadutos adjacentes ao encontro E2 parecem ser os mais 

interessantes para as análises em questão, devido aos seus comprimentos dilatáveis e à 

disposição dos aparelhos de dilatação da via sobre os viadutos. Como se pode observar na 

Figura 5.24, os troços do viaduto têm um comprimento de 100 m e os aparelhos de dilatação 

da via estão afastados, sensivelmente, 500 m (um junto ao encontro E2 e outro sobre o troço 

T4 junto ao pilar P138), permitindo a existência de 200 m de carril fora do seu comprimento 

de respiração (Figura 2.7), zona em que a dilatação e retração do carril são impedidas e os 

efeitos de interação são mais significativos. Por estas razões, centrando o estudo na análise 

entre o encontro E2 e o troço T4, obtém-se um ponto de referência para os deslocamentos (a 

partir do encontro, E2) e uma zona onde os movimentos do carril são impedidos (entre 

comprimentos de respiração). 

No entanto, por questões de continuidade das estruturas para além da modelação dos tramos 

T9 a T4, houve necessidade de contemplar a modelação do troço T3. A continuidade é 

estabelecida pela extensão de 28 m de carril sobre o troço T4 até ao ponto de instalação do 

AD, entre os pilares P138 e P137. Também para a ação da frenagem, devido à presença dos 

ligadores hidráulicos, há um funcionamento conjunto dos tabuleiros, na direção longitudinal, 

obrigando à inclusão de um maior número de troços. 

A modelação dos pilares enviesados do troço T3 (P130 a P134, representados na Figura 5.6) 

foi realizada introduzindo cada pilar-estaca na abcissa correspondente e ligado ao tabuleiro 

por intermédio de um aparelho de apoio rígido.  

No início da abordagem ao presente caso de estudo, nomeadamente quando se realizou o 

ensaio de vibração ambiental, ainda não tinham sido instalados os aparelhos de dilatação de 

via. Para o tratamento de dados provenientes deste ensaio, modelaram-se os troços T3 a T9 e 

300 m de aterro adjacentes ao Encontro E2. 

Na secção seguinte, será detalhada a modelação efetuada em elementos finitos para este caso 

e apresentadas as características atribuídas aos vários elementos constituintes do modelo com 

as respetivas posições.   
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 Figura 5.24. Planta do plano de assentamento da via e corte longitudinal do viaduto na zona que se pretende estudar. 
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5.3.1. Descrição geral 

As análises numéricas do viaduto poente foram realizadas com base num modelo de vigas 

tridimensional, desenvolvido no programa ANSYS (2007). Na Figura 5.25 apresenta-se uma 

perspetiva tridimensional do modelo numérico. O modelo engloba os carris; as travessas; 

elementos que simulam a interface travessa-balastro; os tabuleiros e a sua ligação; os 

aparelhos de apoio; os pilares-estaca; e o solo, envolvendo a rigidez de molas, determinada 

através de modelos de interação estaca-solo de fundação. 

 

Figura 5.25. Modelo de vigas tridimensional incluindo a via. 

Como foi exposto anteriormente (secção 2.4), devido aos efeitos de interação via-estrutura e 

tratando-se de um modelo de vigas, é de extrema importância posicionar os elementos nos 

respetivos centros de gravidade. As cotas às quais se introduziram os elementos no modelo 

numérico são as indicadas na Figura 5.26, tendo-se considerado o centro de gravidade do 

tabuleiro (C.G.T.) à cota zero, estando este ponto 0,603 m acima da face inferior do tabuleiro 

corrente. O centro de gravidade do carril UIC54 (C.G.c.) encontra-se a 0,074 m da sua base e 

foi introduzido 0,426 m acima do C.G.T. A travessa foi modelada à cota do centro de 

gravidade (C.G.t) da sua secção transversal e no alinhamento vertical do centro do carril. O 

C.G.t dista 0,104 m da face inferior da travessa e 0,279 m do C.G.T; os aparelhos de apoio 

estão a 0,085 m da face inferior do tabuleiro e foram modelados a uma distância de 0,688 m 

do centro de gravidade do tabuleiro.  
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Figura 5.26. Distribuição dos elementos nos respetivos centros de gravidade. 

 

Na Figura 5.27 estão representados esquematicamente os elementos modelados na direção 

transversal. Nesta secção apresenta-se a disposição dos elementos e, posteriormente, a 

descrição das características de cada um em particular. Como se pode observar, foram 

modelados dois carris, através de elementos de viga, afastados de 1,738 m (1,668 m que 

corresponde à bitola ibérica, acrescendo a distância da face interior da cabeça do carril ao seu 

centro de gravidade, em ambos os lados), com uma discretização longitudinal de 0,6 m, para 

garantir um espaçamento igual ao das travessas.  

A ligação entre o carril e as travessas é realizada através de elementos de rigidez elevada. As 

travessas também foram modeladas por elementos de viga, com o comprimento e afastamento 

reais, 2,60 m e 0,6 m, respetivamente.  

Imediatamente abaixo das travessas, foram introduzidas molas que simulam o comportamento 

do balastro. A partir da base das molas, dispuseram-se elementos de rigidez elevada, em 

forma de U, até ao ponto do centro de gravidade do tabuleiro. Neste ponto, dispôs-se uma 

viga longitudinal que simula o tabuleiro onde se ligaram elementos rígidos até aos dois pontos 

que correspondem aos centros de rotação dos aparelhos de apoio (Figura 5.27), estando estes 

apoios afastados 5,5 m na direção transversal. Abaixo destes pontos, e com o mesmo 

afastamento, dispuseram-se elementos tipo viga, na direção vertical, para simular os 

pilares-estaca.   
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Figura 5.27. Corte transversal do modelo na zona dos pilares-estaca e posicionamento dos 

elementos modelados no respetivo centro de gravidade e rotação. 

De seguida, apresentam-se as características geométricas e mecânicas das secções transversais 

dos diferentes elementos que simulam a via, o viaduto e o terreno. Na Figura 5.28 

apresenta-se uma vista tridimensional do modelo, representando-se os carris; os elementos 

rígidos; as travessas; o tabuleiro; e os pilares-estaca. 

 

 

Figura 5.28. Vista tridimensional de uma parte do modelo que inclui um alinhamento de 

pilares-estaca. 

5.3.1.1. Modelação do carril 

Foram modelados dois carris do tipo UIC54 (Figura 5.29), tendo as juntas de carril sido 

modeladas através da interrupção do elemento na direção longitudinal. 

Tabuleiro Pilar-estacaCarril Elementos rígidos Travessa (zona entre carris) Travessa (zona exterior ao carril)
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Figura 5.29. Secção do carril UIC54. 

As características do material do aço e da geometria da secção transversal do carril 

introduzidas no modelo são as apresentadas no Quadro 5.3 e no Quadro 5.4, respetivamente.  

Quadro 5.3. Características do aço utilizado para o carril. 

Módulo de elasticidade  E 210×10
6
 kN/m

2
 

Coeficiente de Poisson ν 0,30 
 

Coeficiente de dilatação térmica α 1,15×10
-5

 /ºC 

Massa volúmica ρ 7850 kg/m
3
 

 

O tipo de elemento utilizado para a modelação do carril foi de viga com seis graus de 

liberdade por nó. 

Quadro 5.4. Características geométricas da secção transversal do carril. 

Área A 69,34×10
-4

 m
2 

Inércia segundo yy Iyy 2346×10
-8 

 m
4 

Inércia segundo zz Izz 418×10
-8

 m
4 

Constante de torção J    152,90×10
-8

 m
4 

 

5.3.1.2. Modelação dos elementos de ligação 

Como foi referido anteriormente, os elementos rígidos foram utilizados para posicionar os 

vários elementos constituintes do modelo nos seus centros de gravidade (Figura 5.28). Estes 

elementos são do tipo viga iguais aos utilizados para o carril, têm uma secção quadrada de 5 
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por 5 m e o material utilizado para este elemento tem as características apresentadas no 

Quadro 5.5. 

Quadro 5.5. Características do material dos elementos rígidos. 

Módulo de elasticidade  E 1×10
10

 kN/m
2
 

Coeficiente de Poisson ν 0,35 
 

Módulo de distorção G 3,7×10
9
 kN/m

2
 

 

As características do material foram calibradas de forma iterativa, fixou-se a geometria da 

secção quadrada e posteriormente aumentou-se o módulo de elasticidade até que as tensões e 

deslocamentos nos restantes elementos não variassem. 

5.3.1.3. Modelação das travessas 

As travessas utilizadas são do tipo monobloco polivalentes (Figura 5.30) de betão 

pré-esforçado, com as características apresentadas no Quadro 5.6. 

Quadro 5.6. Características do betão das travessas. 

Módulo de elasticidade  E 34×10
6
 kN/m

2
 

Coeficiente de Poisson ν 0,20 
 

Coeficiente de dilatação térmica α 1,0×10
-5

 /ºC 

Massa volúmica ρ 2500 kg/m
3
 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 5.30. Travessas monobloco polivalentes: a) Secção longitudinal; b) Travessa integrada 

na via. 

As travessas foram modeladas com elementos de viga iguais aos utilizados para o carril, cada 

uma dividida em três segmentos, para reproduzir a variação da secção ao longo do seu 

desenvolvimento (Figura 5.31). Utilizaram-se duas barras que se desenvolvem desde o bordo 
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das travessas até ao ponto da sua ligação com o carril, representadas a vermelho na 

Figura 5.28 (cada uma com 0,431 m de comprimento), com geometria igual à apresentada na 

Figura 5.31 c) (secção exterior aos carris), e outra barra localizada entre os pontos de ligação 

ao carril, representada a verde na Figura 5.28 (com 1,738 m de comprimento), cuja secção 

tem a geometria apresentada na Figura 5.31 c) (secção entre carris). 

 

a) 

           Vista de topo                    Corte A-A 

 

Secção exterior aos carris 

 

Secção entre carris 

 

 

b) c) 

Figura 5.31.Travessa monobloco: a) Vista de perfil; b) Vista de topo e corte A-A; c) Secções 

utilizadas na modelação. 

As características geométricas das barras que representam a travessa no modelo numérico 

estão apresentadas no Quadro 5.7.  

Quadro 5.7. Características geométricas das secções da travessa. 

  
Vista de topo Corte A-A 

 

Área A 573,85×10
-4

 351,15×10
-4

 m
2 

Inércia segundo yy Iyy 32312,24×10
-8

 10448,13×10
-8

 m
4 

Inércia segundo zz Izz 23538,53×10
-8

 10383,89×10
-8

 m
4 

Constante de torção J 43159,51×10
-8

 16048,17×10
-8

 m
4 

 

5.3.1.4. Modelação da interface travessa-balastro 

A resistência do balastro foi modelada nas direções vertical, longitudinal e transversal. Para 

que a variação das rigidezes longitudinal e transversal, provocada pelo aumento do atrito na 

interface travessa-balastro, seja atualizado de forma automática, o balastro é modelado através 
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da conjugação alternada (Figura 5.32) de elementos com limite elástico (tipo “D”) e 

elementos com funcionamento por atrito (tipo “C”), de acordo com o exposto na secção 3.3. 

O afastamento longitudinal considerado entre estes elementos é de 0,6 m. 

 

Figura 5.32. Disposição alternada dos elementos que simulam o balastro. 

Para a simulação do comportamento tipo “C” é necessário que o elemento funcione por atrito 

nas duas direções perpendiculares à direção normal da via. Como o elemento de atrito 

CONTAC12, utilizado na secção 3.3, é um elemento bidimensional, não se adequa à 

modelação pretendida. O elemento disponível na biblioteca do ANSYS que mais se adequa a 

estas necessidades é o CONTA178 (Figura 5.35). No entanto, este elemento não é ortotrópico, 

por isso não permite definir características diferentes nas duas direções perpendiculares à 

direção de contacto. Para contornar este problema, utiliza-se este elemento com elevada 

rigidez nas três direções. Desta forma o elemento passa a funcionar apenas como elemento 

que não permite a transmissão de esforços se a via estiver descarregada, ou que permite esta 

transmissão caso a via esteja carregada. Imediatamente abaixo deste elemento de atrito são 

dispostos dois elementos do tipo COMBIN40, que traduzem o aumento das rigidezes 

longitudinal e transversal do balastro no caso de a via estar carregada. Estes elementos foram 

introduzidos um entre dois nós, um pertencente ao elemento de atrito e outro, à mesma cota, 

criado para o efeito (Figura 5.34).  

 

 

Figura 5.33. Elementos com limite 

elástico. 

Figura 5.34. Elementos de atrito                              

conjugados com elementos 

com limite elástico. 

Os elementos com limite elástico “D” funcionam quer a via esteja carregada ou descarregada, 

os elementos COMBIN40 “C”, simulados abaixo do elemento de atrito, só funcionam quando 

a via está carregada. 
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O CONTA178 é um elemento de contacto entre dois nós que permite o deslizamento entre 

quaisquer dois corpos, muito semelhante ao CONTAC12, apresentado na secção 3.3.1.1. O 

elemento é capaz de suportar forças de compressão na direção normal de contato e forças 

tangenciais nas direções perpendiculares à de contacto, por atrito de Coulomb. A geometria, 

localização dos nós e sistema de coordenadas destas molas estão apresentadas na Figura 5.35. 

Nas configurações do funcionamento deste elemento, definiram-se as direções longitudinal e 

transversal do modelo, como sendo as direções segundo as quais se desenvolvem as forças de 

atrito, e a direção vertical da via, como a direção normal de contacto. Para além destas 

características, considerou-se ainda que, no início do cálculo, há um espaço muito pequeno 

entre os nós e que a superfície de contacto se encontrava aberta. 

 

Figura 5.35. Mola com funcionamento por atrito. 

Para a direção normal do carregamento assumiu-se uma rigidez, KN, muito elevada igual a 

1×10
9
 kN/m, simulando o comportamento de um elemento rígido nesta direção. Para o 

coeficiente de atrito, μ, considerou-se um valor unitário e às rigidezes lateral e longitudinal 

atribuiu-se um  valor elevado, igual a KS = 1×10
6
 kN/m.  

Desta forma são transmitidas cargas às molas COMBIN40 até uma força máxima igual a 

N×μ. 

 Direção Vertical 

Para a modelação do balastro na direção vertical considerou-se uma mola linear, do tipo das 

apresentadas na Figura 3.6 e designada por COMBIN14 (uz) na Figura 5.33 e na Figura 5.34. 

Em estudos referidos no ERRI-D202/RP11 (1999) a rigidez vertical do balastro foi 

considerada igual a 70000 kN/m/m; sendo o afastamento das travessas igual a 0,6 m, a rigidez 

atribuída a cada mola foi de KN = 70000×0,6/2 = 21000 kN/m por mola.  

 Direção Longitudinal 

Na direção longitudinal, o comportamento do balastro foi modelado com molas COMBIN40 

(Figura 3.7) com características distintas. Para a via descarregada considerou-se a resistência 

longitudinal igual a K = 20 kN por metro de desenvolvimento da via, e um acréscimo da 

resistência de K = 40 kN por metro de via para a via carregada. 
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Das várias características disponíveis do elemento (Figura 3.7), só foram utilizadas a rigidez 

(K1), a força de limite elástico (FSLIDE), o espaço entre os nós no início do cálculo (GAP) e 

especificação da direção de funcionamento do elemento. Como os elementos que simulam o 

balastro, nesta direção, foram modelados alternadamente, o espaçamento resultante para estas 

molas é de 1,2 m. Desta forma, quando o balastro está descarregado, a força de limite elástico 

por travessa é de 1,2×20 = 24 kN e por elementos de 12 kN (valor considerado para FSLIDE), 

uma vez que há duas molas sob cada travessa. Sendo o deslocamento para a força de limite 

elástico de 0,002 m, a rigidez definida para este elemento foi de K1 = 12/0,002 = 6000 kN/m. 

Para os elementos COMBIN40 que simulam o acréscimo de resistência do balastro carregado, 

considerou-se o deslocamento para a força de limite elástico igual a 0,002 m e efetuaram-se 

cálculos semelhantes aos apresentados anteriormente, de onde resultaram as seguintes 

características atribuídas às molas COMBIN40: FSLIDE = 1,2×40/2 = 24 kN e 

K1 = 24/0,002 = 12000 kN/m. 

 Direção transversal 

Os elementos utilizadas para modelar a rigidez transversal do balastro são do mesmo tipo das 

anteriormente apresentadas para a direção longitudinal. Consideram-se as forças de limite 

elástico iguais a 10 kN e a 20 kN, por metro de desenvolvimento longitudinal da via, para a 

via descarregada e carregada, respetivamente. O deslocamento para a força de limite elástico 

foi igualmente considerado igual a 0,002 m. As características destas molas calcularam-se de 

forma semelhante às apresentadas para a direção longitudinal, pelo que, para o balastro 

descarregado atribuíram-se os valores FSLIDE = 6 kN e K1 = 3000 kN/m e para os elementos 

associados aos de atrito os valores FSLIDE = 12 kN e K1 = 6000 kN/m. 

5.3.1.5. Modelação do tabuleiro 

O tabuleiro foi modelado através de elementos de viga. Sempre que há uma junta de dilatação 

do tabuleiro a ligação entre os elementos é interrompida. 

O tabuleiro é de betão do tipo C35/45. A massa volúmica atribuída ao tabuleiro corresponde 

às massas volúmicas: do betão do tabuleiro (2558,56 kg/m
3
), do balastro (741,19 kg/m

3
), e 

das restantes cargas permanentes, assumindo o valor apresentado no Quadro 5.8. 

Quadro 5.8. Características do material do tabuleiro introduzidas no modelo numérico. 

Módulo de elasticidade  E 34×10
6
 kN/m

2
 

Coeficiente de Poisson ν 0,20 
 

Coeficiente de dilatação térmica α 1×10
-5

 /ºC 

Massa volúmica ρ 3188,53 kg/m
3
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Foram modelados três tipos de secção, a corrente (Figura 5.36 a)), a secção na zona das juntas 

de tabuleiro (Figura 5.36 b)) e a secção junto ao encontro (Figura 5.36 c)); no entanto, por não 

introduzir diferenças significativas, modelou-se o centro de gravidade das três secções à 

mesma cota (z = 0 m).  

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 5.36. Secção do tabuleiro: a) tipo corrente; b) na zona das juntas de dilatação de 

tabuleiro; c) junto ao encontro E2. 

As características geométricas dos três tipos de secção estão apresentadas no Quadro 5.9. Na 

zona das juntas de tabuleiro a secção do tabuleiro varia por ter um bloco que serve de apoio 

ao ligador hidráulico, sendo este tipo de secção utilizado em 2,7 m, centrados nos pilares 

extremos de cada tabuleiro. Na zona do apoio móvel, junto ao encontro E2, há igualmente um 

reforço da secção do tabuleiro, que foi modelada com 1 m de desenvolvimento. 

Quadro 5.9. Características geométricas das secções transversais do tabuleiro. 

  

Secção 

Corrente 

Secção sobre 

os pilares 

Secção junto 

ao encontro 

Área (m
2
) A 4,92 8,05 7,04 

Inércia segundo yy (m
4
) Iyy 1,14 2,13 44,85 

Inércia segundo zz (m
4
) Izz 31,73 51,83 1,69 

Constante de torção (m
4
) J 0,29 1,40 0,99 
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5.3.1.6. Modelação da ligação entre tabuleiros 

A ligação entre os troços contíguos de tabuleiro é feita pelas almofadas de neoprene dispostas 

entre tabuleiros contíguos (Figura 5.37), em cada um dos lados do encaixe dos tabuleiros.  

 

Figura 5.37.Geometria da ligação do tabuleiro e localização da almofada de neoprene. 

Esta ligação foi modelada por três molas, dispostas na ligação das consolas existentes nas 

juntas de dilatação dos tabuleiros, como se indica na Figura 5.38. 

 

Figura 5.38. Ligação entre os tabuleiros. 

 Direção normal das almofadas de neoprene 

A configuração em planta do encaixe dos tabuleiros impede-os de se deslocarem 

transversalmente uns relativamente aos outros, a menos da deformabilidade normal das 

almofadas de neoprene (Figura 5.37). A rigidez normal das almofadas (KV) do tabuleiro foi 

calculada segundo a equação: 

 V   
 V( ) V(V)

 V( )  V(V)
   9  0 ,05 N mm    4 857, ⁄   N m⁄  (5.1) 

onde KV( ) é a rigidez normal devida à distorção e KV(V) é a rigidez por variação de volume, 

cujos valores são calculados segundo as expressões (5.2) e (5.3), respetivamente:  

 V( )   
 S

 
A

hel
 (5.2) 

 V(V) 
EbA

hel
 (5.3) 

Almofadas de neoprene 

200×200×20 
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Nas expressões anteriores foram considerados os valores do módulo de compressibilidade do 

elastómero Eb ~ 2000 MPa; do módulo de distorção do elastómero G ~ 1,5 MPa; da altura do 

elastómero hel = 0,02 m; do coeficiente que depende da forma da secção (bloco com secção 

quadrada) β2 = 5 e o fator de forma, S, dado pela expressão (5.4), sendo as áreas livre e 

carregada, as indicadas na Figura 5.39, (Guerreiro, 2003): 

S = (Área carregada) / (Área livre) = 200×200/(200×20×2) = 5 (5.4)

 

Figura 5.39. Almofada de neoprene (Guerreiro, 2003). 

Para a modelação do comportamento nesta direção utilizou-se uma mola linear (Figura 3.6) 

com uma rigidez igual a KV = 2×342857,1 = 685714,3 kN/m, na direção transversal, entre os 

dois tabuleiros, para simular o comportamento do neoprene nesta direção. 

 Direção tangencial das almofadas de neoprene 

Na direção tangencial a rigidez de distorção das almofadas de neoprene foi calculada a partir 

da expressão (5.5): 

Kh	=	
GA

hel
	=	

1,5×103×0,2×0,2

0,02
= 3000 kN m⁄  (5.5)

Como há duas almofadas de neoprene que funcionam em simultâneo, o valor considerado 

para a rigidez da mola na direção longitudinal do viaduto foi de 6000 kN/m, sendo este 

elemento do tipo do apresentado na Figura 3.6. 

 Rigidez à rotação 

Uma vez que o tabuleiro foi modelado apenas por uma barra, houve necessidade de considerar 

a rigidez à rotação (Krot) equivalente ao binário criado pelas forças longitudinais 

desenvolvidas nas almofadas de neoprene. Para a modelação desta rigidez, foi utilizada a 

mola do tipo representado na Figura 3.6, adotando para o seu funcionamento a rotação 

segundo um eixo perpendicular à via. A rigidez à rotação foi calculada de acordo com o 

mecanismo apresentado na Figura 5.40. Considerando o braço a = 3,3 m, impõe-se a uma 

rotação de θ = 1 rad provocando os deslocamentos δ1, a partir dos quais se calcula o binário 

de forças (F) e posteriormente a rigidez à rotação, através das expressões (5.6) a (5.8): 

Área
carregada

Área livre
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Figura 5.40. Rotação dos tabuleiros. 

δ  tan(θ) a (5.6) 

F    h δ ⇔ F  000  ,    9900  N (5.7) 

 rot  F a F a    5 40  N.m rad (5.8) 

5.3.1.7. Modelação dos aparelhos de apoio 

Na extensão modelada foram utilizados dois tipos de aparelhos de apoio do tipo “pot”, nos 

pilares-estaca do tipo fixo (Figura 5.15 a)) e no encontro E2 do tipo móvel (Figura 5.15 b)), 

cuja distribuição é apresentada na Figura 5.14. 

Os aparelhos de apoio fixos foram modelados com molas (Figura 3.6) de rigidez muito 

elevada nas direções transversal, longitudinal e vertical, de forma a impedir os deslocamentos 

nestas direções, mas permitindo as rotações. 

Os aparelhos móveis foram modelados através de molas com atrito (Figura 3.18) com uma 

rigidez normal muito elevada. Na direção longitudinal, a rigidez é de KS = 1×10
5
 kN/m e na 

direção vertical de KN = 1×10
10

 kN/m, tendo-se atribuído um valor para o coeficiente de 

atrito, µ, entre 0,02 e 0,03 (EN-1337-2, 2004). Quando a força de atrito é atingida, o elemento 

desliza sem aumento de força. Na direção transversal, uma vez que este aparelho de apoio não 

permite deslocamentos, foram introduzidas molas com uma rigidez muito elevada de 

K = 1×10
10

 kN/m, iguais às apresentadas na Figura 3.6. 



Modelo de análise da interação via-estrutura no viaduto poente de acesso à ponte das pirâmides 

5.37 

5.3.1.8. Modelação dos pilares-estaca 

Os pilares-estaca são elementos de betão C30/37 e foram modelados por elementos de viga, 

com uma secção circular de 1,1 m de diâmetro. As características do material utilizado para 

estes elementos estão apresentadas no Quadro 5.10. Os pilares-estaca desenvolvem-se desde 

os aparelhos de apoio com comprimentos variáveis até ao bed-rock, definidos no projeto de 

estruturas. 

Quadro 5.10. Características do material dos pilares-estaca. 

Módulo de elasticidade  E 33×10
6
 kN/m

2
 

Coeficiente de Poisson ν 0,30 
 

Coeficiente de dilatação térmica α 1×10
-5

 /ºC 

Massa volúmica ρ 2500 kg/m
3
 

 

5.3.1.9. Modelação dos ligadores hidráulicos 

Os ligadores hidráulicos (Figura 5.11) foram introduzidos no modelo apenas para a análise da 

ação da frenagem como elementos com rigidez muito elevada (Figura 5.41). 

 

Figura 5.41. Modelação dos ligadores hidráulicos. 

5.3.1.10. Modelação do encontro 

O encontro E2 é do tipo perdido, fundado indiretamente em estacas. O encontro, os pilares, o 

maciço de encabeçamento e as estacas são em betão C30/37, com as características 

apresentadas, para os pilares-estaca, do Quadro 5.10.  

Na Figura 5.42 apresentam-se, em planta e cortes, os elementos nos quais se dividiu o 

encontro para a sua modelação: muro de testa e muros de ala; maciço de estacas; pilares; e os 

aparelhos de apoio móveis. No corte 2-2 da Figura 5.42 estão representados o centro de 

gravidade do tabuleiro (C.G.tab.) que tem cota zero e o centro de rotação dos aparelhos de 

Ligadores hidráulicos 
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apoio móveis (C.G.). Os aparelhos de apoio, os pilares e o primeiro de dois dos alinhamentos 

de estacas foram modelados com a mesma abcissa e ordenada. 

 

a) 

  

b) c) 
 

         Aparelho de apoio móvel          Pilar 0,7×0,7 Maciço de estacas_a 

Maciço de estacas_b Estaca 

 

      Muros de testa e ou (ala) 

 

Figura 5.42. Encontro E2: a) Planta pelo estribo; Corte 1-1; Corte 2-2. 

Relativamente à geometria dos elementos anteriormente apresentados, foram efetuadas as 

seguintes considerações: pilares do encontro com secção quadrada de 0,70×0,70 m (com um 

comprimento 0,38 m); maciço de encabeçamento de estacas com três secções retangulares, 

duas nas extremidades com as dimensões de 2,6×1,0 m e uma interior de 3,4×1,0 m; e estacas 

circulares com 0,5 m de raio. Os muros de testa e de alas não foram modelados, por se admitir 

que o encontro é muito rígido e que modelando a união do maciço de encabeçamento de 

estacas à estrutura suprajacente através de elementos de elevada rigidez se traduz o 

comportamento global do encontro de uma forma satisfatória. Os elementos que constituem o 

maciço de estacas foram igualmente ligados por elementos de elevada rigidez. 
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Na Figura 5.43, apresenta-se o modelo de vigas introduzido no ANSYS (2007) para a zona do 

encontro. Neste modelo, os aparelhos de apoio e o maciço de encabeçamento das estacas 

foram posicionados no seu centro de gravidade. Todos os elementos foram modelados com 

elementos de viga à exceção dos aparelhos de apoio móveis que foram modelados de acordo 

com o descrito na secção 5.3.1.7. 

  

Aparelhos de apoio móveis 

Pilares 0,7×0,7  

Maciço de estacas_a 

Maciço de estacas_b 

Tabuleiro 

Estacas 

Elementos rígidos 

 

Figura 5.43. Modelo de barras na zona do encontro. 

5.3.1.11. Modelação da interação estaca-solo de fundação 

A modelação da rigidez do solo foi realizada com base em modelos de interação 

solo-fundação, indicados para a análise do comportamento das estacas em solos muito 

deformáveis, como é o caso dos lodos e areias existentes na zona dos viadutos. No âmbito da 

tese de mestrado de Carvalho (2010a) foi efetuado um estudo sobre a modelação de estacas 

com vista à sua aplicação ao caso da ponte das pirâmides, tendo sido realizado um 

levantamento dos vários modelos existentes para a modelação de estacas em vários tipos de 

solos. Para os vários métodos foram discutidas as vantagens e inconvenientes, bem como a 

sua adequabilidade ao caso em estudo. Destes estudos resultou o método de determinação das 

constantes das molas que traduzem o coeficiente de reação do solo calculadas através das 

expressões que se apresenta nesta secção. 

Como já foi referido, ao longo do perfil longitudinal da zona da obra que vai ser estudada 

foram efetuados 6 ensaios do tipo SPT e um CPTU na zona do encontro E2 (ANEXO A.1). 

As características do solo de fundação foram estimadas com base nas sondagens geotécnicas, 

efetuadas na zona dos viadutos e na descrição do tipo de solo existente para as várias camadas 

em profundidade, que se apresentam no Quadro 5.2. Com base nestes dados, foi possível 

determinar o coeficiente de reação do solo kh utilizando a expressão (5.9) proposta por Vesic, 

(Santos, 2008).  
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 h 
0, 5

d
 √

Es d
4

Ep Ip

  

 
Es

  ν 
 (5.9) 

Para o cálculo do coeficiente de reação do solo segundo a expressão (5.9) é necessário definir: 

i) o módulo de deformabilidade da estaca (Ep); ii) o diâmetro da estaca (d); iii) o coeficiente 

de Poisson do solo (ν); iv) o momento de inércia da estaca (Ip); v) o módulo de 

deformabilidade do solo (Es).  

i) Para o módulo de deformabilidade da estaca considerou-se o valor Ep = 34 GPa.  

ii) O diâmetro da estaca é d = 1,1 m. 

iii) No Quadro 5.11 apresentam-se os valores máximos e mínimos do ν, propostos por  

Viana da Fonseca (1997), para diferentes tipos de solos que serviram de base à 

atribuição dos coeficientes de Poisson aos diferentes solos identificados no perfil 

geotécnico da obra (ANEXO A.1) e que se encontram pormenorizados no 

ANEXO A.2. 

Quadro 5.11. Valores de coeficientes de Poisson (ν) de solos (Viana da Fonseca, 1997). 

νmin 0,4 
Argilas saturadas 

vmax 0,5 

νmin 0,1 
Argilas não saturadas 

vmax 0,3 

νmin 0,3 
Silte 

vmax 0,35 

νmin 0,2 
Areias compactas 

vmax 0,4 

νmin 0,15 
Areias grossas 

vmax 0,15 

νmin 0,25 
Areias finas 

vmax 025 

 

iv) O momento de inércia da estaca, uma vez que se trata de um elemento circular, 

calculou-se através da expressão (5.10): 

Ip  
  r4

4
 
  0,55

4

4
   0,07  m4 (5.10) 

v) O valor de Es é obtido multiplicando módulo de elasticidade máximo, E0, por um 

valor de correção que tem em conta os níveis de deformação do solo. Por sua vez 

E0 é obtido através da expressão: 

E0    (  ν) 0 (5.11) 

sendo então necessário, para o cálculo do E0, estimar o módulo de distorção 

máximo (G0). O módulo de distorção é calculado de duas formas diferentes, uma 
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com base nos resultados do ensaio CPTU e outra com base nas correlações 

existentes entre o G0 e o NSPT. 

A correção do E0 foi efetuada consultando as curvas propostas por Sedd et al. 

(1986), citado em Viana da Fonseca (1997), que relacionam a razão G/G0 com os 

níveis de deformação do solo. Considerando os níveis de distorção 

aproximadamente iguais a -3,5%, os valores pelos quais se multiplicou o E0 para 

obter o Es são os apresentados no Quadro 5.12. 

Quadro 5.12. Razão de G/G0 considerando a distorção do solo.  

Solo G/G0 

Areia 0,75-0,8 

Silte 0,6 

Argila 0,9 

 

 Cálculo de G0 com base nos ensaios SPT  

A partir dos resultados dos ensaios SPT os valores de G0 podem ser calculados de acordo com 

a expressão (5.12): 

 0 
 
g⁄  vs

  (5.12) 

Existem propostas, de vários autores, para as correlações entre o NSPT e vs tendo-se adotado 

no âmbito deste trabalho, para areias, siltes, argilas e cascalhos, as apresentadas no Quadro 

5.13. Nesta expressão (5.12) é necessário considerar o peso volúmico () para os diferentes 

tipos de solo onde se realizaram os ensaios SPT. Este valor foi estimado com base nos 

resultados do ensaio CPTU, através da expressão (5.16). 

Quadro 5.13. Parâmetros de correlação entre G0 e N60 (SPT) (Viana da Fonseca, 1996, 1997).  

Solo 
Designação 

(ANEXO A.2) 
Expressão Referência 

Areia 
Ga(1) vs   57,   4,74 NSPT (Lee, 1992) 

Ga(2) vs    00,5 NSPT
0, 9 (Sykora, 1987) 

Silte 
Gs(1) vs    0 ,99 (NSPT  )

0,  4 (Lee, 1992) 

Gs(2) vs    45 NSPT
0, 78 (Pitilakis et al., 199ver) 

Argila 
Gar(1) vs       NSPT

0, 7  (Pitilakis et al., 199ver) 

Gar(2) vs   8 ,9 NSPT
0,    (Ohta e Goto, 1978) 

Cascalho Gc(1) vs   75,  NSPT
0, 5  (Ohta e Goto, 1978) 
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 Cálculo de G0 com base nos ensaios CPTU 

Na zona onde se efetuou o ensaio CPTU foi possível obter resultados mais fiáveis do G0, uma 

vez que este ensaio é mais adequado a solos moles. O valor do módulo de distorção G0, foi 

calculado segundo as expressões propostas em Robertson (2009), obtendo-se o valor de G0 

através da expressão: 

 0   0,0 88 [ 0
(0,55 Ic  , 8)] (q

t
  v0) (5.13) 

Para o cálculo desta expressão foi necessário definir: i) a resistência de ponta 

corrigida, qt; ii) a tensão total,  v0; iii) e ainda o índice do comportamento material Ic. 

i) A resistência de ponta corrigida, qt, é determinada através da expressão (5.14): 

q
t
   q

c
 u (  a) (5.14) 

Os valores da resistência de ponta, qc, e da pressão intersticial, u2, são obtidos 

diretamente do ensaio para várias profundidades. O cálculo do parâmetro, a, foi 

efetuado segundo a expressão (5.15), considerando as ponteiras do cone sísmico, 

mais usuais 

a d
 

D ⁄  0,   (5.15) 

ii) Para o cálculo das tensões totais e efetivas verticais de repouso (respetivamente, 

 v0 e  ’v0), considerou-se o peso volúmico do solo () de acordo com expressão 

(5.16) segundo Robertson (2010)  

 
 
 

⁄   0, 7 [log(Rf)] 0,  [log(qt Pa⁄ )]  ,    (5.16) 

Para o cálculo da expressão anterior assumiu-se o peso volúmico da água 

W = 9,8 kN/m3, a razão de fricção, igual a Rf = (fs/qt) % (parâmetros diretamente 

determinados no ensaio), e a pressão atmosférica Pa = 100 kPa.  

iii)  O índice de comportamento do material pela expressão (5.17): 

Ic   [( ,47 log )  (logF  ,  ) ]0,5 (5.17) 

Esta expressão, por sua vez envolve os parâmetros normalizados Q e F. O 

parâmetro Q é calculado segundo a expressão (5.18): 
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   [
q
t
  v0

Pa
]  [

Pa

  v0
]
n

 (5.18) 

Admitiu-se o expoente n = 0,5 para as areias/siltes e n = 1 para as argilas, segundo 

Robertson (2009).  

O parâmetro F é calculado segundo a expressão (5.19): 

F 
fs
[(q

c
  v0)]

⁄  (5.19) 

 

Nesta expressão o valor do atrito lateral local (fs) foi determinado a partir do 

ensaio CPTU. 

À superfície encontram-se terrenos lodosos até profundidades de 7 a 8 m, caracterizados por 

baixa resistência, exibindo valores de SPT de uma pancada. A sondagem SE2 e o ensaio CPTU 

confirmaram este cenário, concluindo-se a existência de terrenos silto-lodosos até à 

profundidade de 8 m. O valor da resistência de ponta para este ensaio varia entre valores de 

0,4 e 0,6 MPa (Geocontrole, 2007), que corresponde a valores de G0 entre 10,5 MPa e 

14,5 MPa. Para estas profundidades assumiram-se, estes valores de G0 ao longo de todo o 

desenvolvimento do perfil geotécnico, tendo-se calculado, posteriormente, os valores 

máximos e mínimos de Es e kh, considerando, respetivamente, os valores máximos e mínimos 

do coeficiente de Poisson, ν, respeitantes a cada tipo de solo. 

5.3.1.12. Distribuição dos coeficientes de reação do solo 

Para cada ensaio SPT foi construído um quadro para calcular os vários coeficientes de reação 

do solo. No Quadro 5.14 mostra-se a título de exemplo, uma parte do quadro efetuado para o 

SPT139, entre as profundidades 11 m e 33 m (no ANEXO A.1 apresentam-se os quadros 

relativos às várias sondagens). 
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Quadro 5.14. Cálculo dos coeficientes de reação do solo com base numa parte do ensaio SPT139.  

 

Para cada tipo de solo definiu-se um coeficiente de Poisson, ν,  máximo e mínimo com base 

nos valores apresentados no Quadro 5.11. Posteriormente, também como base no tipo de solo, 

bem como no NSPT utilizaram-se as fórmulas apresentadas no Quadro 5.13 em conjunto com a 

expressão (5.12) para a determinação do G0. Os E0min e E0max foram determinados através da 

expressão (5.11), utilizando o mínimo e o máximo dos vários valores obtidos para G0. Por sua 

vez, os valores máximos e mínimos de Es, foram calculados com base no respetivo, E0, 

recorrendo às relações de G/G0 apresentadas no Quadro 5.12. Por fim, para o cálculo do 

coeficiente de reação, kh, recorreu-se à expressão proposta por Vesic (5.9), tendo-se obtido 

igualmente um valor mínimo e outro máximo.  

Para a sondagem CPTU também se efetuou um quadro para calcular os valores dos 

coeficientes de reação do solo, em profundidade. No Quadro 5.15, apresenta-se uma parte dos 

resultados, até à profundidade de 19 m.  

 

 

z (m) tipo de solo
NSPT 

139

v 

min

v 

max

g 

(kg/m
3
)

G/G0 Ga(1) Ga(2) Gs(1) Gs(2) Gar(1) Gar(2) Gc(1) E0 min E0 max Es min Es max
Kh min 

(KN/m
2
) 

Kh máx 

(KN/m
2
)

-11 5 0.20 0.30 17 0.75 55.6 43.7 104.8 144.5 78.6 108.4 7.50E+04 1.12E+05

-12 8 0.20 0.30 17 0.75 64.7 57.4 137.7 168.2 103.2 126.1 1.01E+05 1.32E+05

-13

-14 41 0.20 0.30 17 0.75 210.0 148.0 355.1 546.0 266.4 409.5 2.81E+05 4.73E+05

-15

-16 41 0.20 0.30 17 0.75 210.0 148.0 355.1 546.0 266.4 409.5 2.81E+05 4.73E+05

-17 42 0.20 0.30 17 0.75 215.7 150.1 360.1 560.8 270.1 420.6 2.86E+05 4.87E+05

-18

-19 22 0.30 0.35 17 0.75 149.3 107.4 279.3 403.1 209.5 302.3 2.29E+05 3.53E+05

-20 21 0.30 0.35 17 0.75 144.9 105.7 274.7 391.3 206.0 293.5 2.25E+05 3.42E+05

-21

-22 13 0.40 0.50 19 0.85 132.9 79.2 221.7 398.8 188.5 339.0 2.21E+05 4.68E+05

-23 9 0.40 0.50 19 0.85 108.9 62.0 173.6 326.8 147.5 277.7 1.70E+05 3.77E+05

-24

-25 7 0.40 0.50 19 0.85 95.0 52.4 146.8 285.1 124.8 242.4 1.41E+05 3.25E+05

-26

-27 34 0.25 0.35 18 0.8 182.4 140.6 351.4 492.4 281.1 393.9 3.05E+05 4.70E+05

-28 33 0.25 0.35 18 0.8 177.0 138.1 345.4 477.8 276.3 382.2 3.00E+05 4.55E+05

-29 41 0.25 0.35 18 0.8 222.4 156.7 391.7 600.4 313.4 480.3 3.44E+05 5.83E+05

-30

-31 47 0.25 0.35 18 0.8 259.8 169.6 424.0 701.5 339.2 561.2 3.74E+05 6.90E+05

-32 34 0.20 0.35 18 0.8 182.4 140.6 337.3 492.4 269.9 393.9 2.85E+05 4.70E+05

-33

argila silto-lodosa 

consistência média e 

dura 

areia fina lodosa, 

levemente compacta 

areia fina siltosa, 

levemente lodosa, solta 

e compacta

silte areno-lodoso, 

muito duro 
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Quadro 5.15. Cálculo dos coeficientes de reação do solo com base numa parte do ensaio 

CPTUE2.  

 

A partir dos resultados do ensaio CPTU: qc, u2, e fs, calcularam-se os valores referentes a  v0, 

 ’v0,    (5.16), qt (5.14), Ic (5.17), F (5.19), Q (5.18), G0 (5.13). Depois de calculados os 

valores de G0, calcularam-se os coeficientes de reação e definiram-se as camadas de kh, de 

forma semelhante à apresentada nos ensaios SPT.  

Ao todo foram definidos 63 valores de kh (de kh21 a kh84). Para diminuir o número de 

variáveis a introduzir no modelo estabeleceram-se diferentes grupos de estacas (Quadro 5.16) 

com base nas indicações do perfil longitudinal Geotécnico Interpretativo (ANEXO A.1). Para 

cada grupo de estacas, tendo em conta a proximidade dos valores kh, definiram-se diferentes 

camadas para o perfil do solo. O valor de kh para cada camada consiste na média dos vários 

valores de kh, constituintes da própria camada, tendo-se tratado sempre os resultados mínimos 

e máximos. 

O “ rupo A” engloba as estacas correspondentes aos pilares P  4 a P 4 ; o “ rupo B” entre 

o P 47 e P 48; o “ rupo C” entre o P 49 e P 5 , o “ rupo D” entre o P154 e P156; e o 

“ rupo D” entre o P157 e o E2. No total definiram-se 12 camadas (da camada c1 à c12), 

representadas pelas diferentes cores no Quadro 5.16. 

 

 

 

z (m) tipo de solo qc   ( N m )  v0   v0 u2 fs qt Ic F Q G0 Es min Es max
Kh (KN/m

2
) 

min

Kh (KN/m
2
) 

máx

Kh (KN/m
2
) 

min/max
camada

-1
areia granolometria 

variável, argilosa
0.4 14.50808 1.45E-02 2.25E-02 0.00 0.01 0.40 2.65E+00 1.30E-02 8.13E+00 9.89 18.2 21.4 1.51E+04 2.001E+04

-2 argila siltosa 0.6 14.66355 2.92E-02 2.72E-02 0.00 0.01 0.60 2.57E+00 8.76E-03 1.10E+01 13.32 26.0 27.0 2.22E+04 2.577E+04

-3 0.4 15.80654 4.50E-02 3.30E-02 0.10 0.02 0.44 2.64E+00 4.23E-02 6.84E+00 10.00 15.0 20.3 1.32E+04 1.889E+04

-4 0.6 15.94621 6.09E-02 3.90E-02 0.08 0.02 0.63 2.53E+00 2.78E-02 9.12E+00 12.66 24.7 19.0 2.05E+04 1.545E+04 1.81E+04

-5 0.4 15.34671 7.63E-02 4.43E-02 0.12 0.01 0.45 2.74E+00 3.09E-02 5.54E+00 10.70 20.9 21.7 1.88E+04 2.031E+04 2.099E+04

-6 0.6 15.22769 9.15E-02 4.96E-02 0.10 0.01 0.64 2.65E+00 1.57E-02 7.76E+00 14.01 21.0 28.4 1.90E+04 2.722E+04

-7 0.4 15.81959 1.07E-01 5.54E-02 0.14 0.02 0.45 2.80E+00 5.13E-02 4.64E+00 10.84 21.1 16.3 1.74E+04 1.307E+04

-8 0.6 15.70533 1.23E-01 6.11E-02 0.15 0.01 0.66 2.66E+00 2.52E-02 6.83E+00 14.00 21.0 28.4 1.89E+04 2.719E+04

-9 10 18.93284 1.42E-01 7.01E-02 0.08 0.08 10.03 1.65E+00 8.12E-03 1.18E+02 71.61 128.9 107.4 1.23E+05 1.010E+05

-10 16 19.24811 1.61E-01 7.94E-02 0.08 0.09 16.03 1.59E+00 5.68E-03 1.78E+02 107.39 193.3 209.4 1.99E+05 2.288E+05

-11 4 17.45424 1.79E-01 8.68E-02 0.06 0.03 4.02 2.05E+00 7.85E-03 4.13E+01 46.68 70.0 91.0 6.62E+04 9.278E+04

-12 2 16.72636 1.95E-01 9.36E-02 0.09 0.02 2.03 2.31E+00 1.11E-02 1.90E+01 30.89 55.6 46.3 4.95E+04 4.062E+04 1.33E+05

-13 3 16.7712 2.12E-01 1.00E-01 0.36 0.02 3.14 2.23E+00 6.46E-03 2.92E+01 44.17 79.5 86.1 7.59E+04 8.737E+04 1.423E+05

-14 2 16.72914 2.29E-01 1.07E-01 0.13 0.02 2.05 2.34E+00 1.13E-02 1.76E+01 31.74 47.6 61.9 4.36E+04 6.109E+04

-15 6 18.19829 2.47E-01 1.15E-01 0.13 0.05 6.05 1.93E+00 8.69E-03 5.40E+01 60.17 108.3 90.3 1.02E+05 8.364E+04

-16 12 19.13876 2.66E-01 1.25E-01 0.14 0.09 12.05 1.70E+00 7.67E-03 1.06E+02 91.42 164.5 178.3 1.67E+05 1.921E+05

-17 13 19.29063 2.86E-01 1.34E-01 0.15 0.10 13.06 1.68E+00 7.87E-03 1.10E+02 96.32 144.5 187.8 1.45E+05 2.033E+05

-18 18 19.52467 3.05E-01 1.43E-01 0.16 0.11 18.06 1.63E+00 6.22E-03 1.48E+02 126.05 226.9 189.1 2.27E+05 1.864E+05

-19 20 19.75717 3.25E-01 1.53E-01 0.17 0.13 20.06 1.59E+00 6.61E-03 1.60E+02 133.01 249.4 259.4 2.62E+05 2.884E+05

areia fina, silto-

lodosa, medianamente 

compacta e solta

silte formentelodoso, 

com intercalações 

arenosas, muito mole

r45

r50
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Quadro 5.16. Divisão do perfil geotécnico em diferentes camadas com iguais coeficientes de 

reação do solo. 

 

 

prof.
P 

135

P 

136

P 

137

P 

138

P 

139

P 

139

P 

140

P 

141

P 

142

P 

143

P 

143

P 

144

P 

145

P 

146

P 

147

P 

147

P 

148

P 

149

P 

150

P 

151

P 

151

P 

152

P 

153

P 

154

P 

155

P 

155

P 

156

P 

157

P 

158
E2

1

2

3

4 9 9 9 9 9 9 8 6 6 9 9 8 9 9 9 8 9 12 12 12 12 12 12 7 7 7 7 7 7 7

5 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh76 kh45 kh45 kh45 kh45 kh45 kh45 kh45

6 1 3 3 1 1

7 kh22 kh61 kh29 kh29 kh36

8

9 3 1 1 10 10

10 2 2 2 2 1 1 2 2 1 4 4 4 5 1 4 4 7 kh45 kh45 kh45 kh81 kh81

11 kh22 kh22 kh22 kh22 kh21 kh21 kh22 kh61 kh29 kh29 kh29 kh29 kh68 kh21 kh36 kh36 kh36

12 3 3 1 2 5 6 6 5 5 5 14 14 14 18

13 4 5 5 5 kh22 kh22 kh30 kh30 kh30 kh30 kh30 kh30 kh69 kh36 3 6 6 4 1 kh77 kh46 kh46 kh46

14 kh23 kh23 kh23 kh23 5 5 4 3 2 21 21 18 kh21 kh21 kh21 kh21 kh76

15 kh23 kh23 kh23 kh23 kh23 8 8 7 4 6 kh37 kh37 kh37 6 5 4 4 6 9

16 3 4 3 2 3 3 2 3 7 kh31 kh31 kh31 kh31 kh69 kh73 kh40 kh40 kh40 kh40 kh77 5 17 17 13

17 kh24 kh24 kh24 kh24 kh24 kh24 kh24 kh62 kh31 2 4 6 4 2 kh47 kh47 kh47 kh47

18 kh32 kh70 kh70 kh37 kh37

19 9 8

20 7 5 6 7 3 3 6 5 10 1 kh81 kh81

21 kh25 kh25 kh25 kh25 kh25 kh25 kh25 kh63 kh78 kh48

22

23 6 4

24 kh47 kh47

25

26 5 4 2 2 2 6 6 5 5 5 6 10 6 2 2

27 kh25 kh25 kh25 kh25 kh25 kh64 kh32 kh32 kh32 kh32 kh70 kh37 kh37 kh40 kh77 3 6

28 5 9 12 12 13 kh82 kh82

29 kh41 kh41 kh41 kh41 kh41

30 5 6 8 7 8 8 7 4 5 5 5 5 4 10 1 3 6 6 3 2

31 kh26 kh26 kh26 kh26 kh26 kh26 kh26 kh65 kh33 kh33 kh33 kh33 kh33 kh70 kh42 kh42 kh42 kh42 kh42 kh42

32 3 1 1 4 1 2 3

33 kh27 kh27 kh27 kh27 kh66 kh74 kh47

34 11

35 1 kh78

36 kh37

37 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1

38 kh27 kh27 kh27 kh27 kh27 kh27 kh66 kh34 kh34 kh34 kh34 kh71 kh71 kh38 kh38 kh38 5 4

39 kh82 kh82

40 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 1 2

41 kh28 kh28 kh28 kh28 kh28 kh28 kh28 kh67 kh35 kh35 kh35 kh35 kh72 kh39 kh39 kh39 kh39 1 1 1 1 1 3 3 3 3 kh83 kh83

42 kh43 kh43 kh43 kh43 kh42 kh48 kh48 kh48 kh48

43 8 7 7 7 7 2 5 5 5 5

44 kh75 kh44 kh44 kh44 kh44 kh79 kh49 kh49 kh49 kh49

45 5 3 2

46 kh80 kh83 kh83

47 4 5 7

48 kh84 kh84 7

GrupoBGRUPO A GrupoC Grupo D GRUPO E

camada c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12
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Cada camada é constituída por várias repetições de diferentes coeficientes de reação do solo, 

cada coeficiente de reação tem um máximo e um mínimo. Para entrar em linha de conta com 

esta variabilidade, para cada camada definiram-se três cenários para os valores máximos e 

outras três para os valores mínimos. Definiu-se o valor coeficiente de reação do solo máximo 

de cada camada, designando-se este cenário de rigidez de interação estaca-solo de fundação 

por MAX; realizou-se a média dos diferentes coeficientes de reação encontrados dentro de 

cada camada, definindo MMAX; e ainda efetuou-se uma média ponderada dos valores 

máximos, entrando em consideração com o número de vezes que cada coeficiente se repete 

dentro de cada camada, dando origem ao cenário, PMAX. Para os valores mínimos 

procedeu-se de forma semelhante, considerando-se o valor mínimo de cada camada, 

chegou-se ao cenário MIN; efetuando a média dos valores mínimos de kh, determinados em 

cada camada, definiu-se o cenário MMIN; e o cenário em que se efetua uma média 

ponderada, considerando o número de vezes que cada coeficiente se repete, corresponde ao 

PMIN.     

O coeficiente de reação do solo, kh, foi modelado com molas do tipo da representada na 

Figura 3.6, uma no sentido longitudinal do modelo e outra no sentido transversal, com um 

espaçamento de 0,5 m ao longo do desenvolvimento da estaca. Na extremidade inferior de 

cada estaca foi disposto um apoio vertical. Uma vez que é necessário considerar a influência 

do solo na parte da frente e de trás da estaca os valores de kh têm de ser multiplicados por dois 

(Santos, 2008). Os valores dos coeficientes de reação obtidos para cada camada, 

correspondendo a cada cenário e encontram-se representados no Quadro 5.17.  

Quadro 5.17. Valores atribuídos aos coeficientes de reação do solo. 

camada 
kh MIN 

(kN/m) 

kh MAX 

(kN/m) 

kh MMIN 

(kN/m) 

kh MMAX   

(kN/m) 

kh PMIN 

(kN/m) 

kh PMAX 

(kN/m) 

c1 1,5229×10
4
 1,7573×10

5
 5,7765×10

4
 8,2173×10

4
 1,7978×10

4
 2,5112×10

4
 

c2 1,5229×10
4
 2,3885×10

5
 8,2653×10

4
 2,3885×10

5
 8,9929×10

4
 1,4271×10

5
 

c3 8,8690×10
4
 2,6692×10

5
 1,3239×10

5
 2,6692×10

5
 1,3333×10

5
 2,1350×10

5
 

c4 9,8517×10
4
 7,7182×10

5
 2,3564×10

5
 7,7182×10

5
 3,1252×10

5
 5,7085×10

5
 

c5 9,0661×10
3
 3,3111×10

5
 1,2022×10

5
 3,3111×10

5
 1,3683×10

5
 2,6068×10

5
 

c6 7,6202×10
3
 2,1721×10

4
 1,1425×10

4
 2,1721×10

4
 1,3961×10

4
 2,0116×10

4
 

c7 7,6202×10
3
 3,3111×10

5
 8,5741×10

4
 3,3111×10

5
 8,1351×10

4
 1,3082×10

5
 

c8 9,9313×10
4
 3,3111×10

5
 1,3991×10

5
 3,3111×10

5
 1,4707×10

5
 2,3973×10

5
 

c9 1,5583×10
5
 6,5781×10

5
 1,9982×10

5
 6,5781×10

5
 2,0569×10

5
 4,4481×10

5
 

c10 9,0661×10
3
 1,0494×10

4
 9,0661×10

3
 1,0494×10

4
 9,0661×10

3
 1,0494×10

4
 

c11 1,2942×10
5
 3,1749×10

5
 1,4699×10

5
 3,1749×10

5
 1,3930×10

5
 2,4687×10

5
 

c12 1,2632×10
5
 3,1749×10

5
 1,3716×10

5
 3,1749×10

5
 1,3514×10

5
 2,6246×10

5
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É de referir que na zona das salinas, onde foi impossível efetuar sondagens geotécnicas, 

consideraram-se as características do solo iguais às determinadas através do ensaio mais 

próximo (SPT ao nível do pilar P139). 

5.4. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

No sentido de identificar os parâmetros relevantes para a calibração do modelo numérico foi 

efetuada uma análise de sensibilidade. Nesta análise procurou-se avaliar a influência de 

alguns parâmetros do modelo, aos quais estava associado algum grau de incerteza, 

relativamente à sua influência nos modos de vibração e nos efeitos da interação via-estrutura.  

Os parâmetros avaliados na presente análise de sensibilidade são: a profundidade das estacas; 

os coeficientes de reação do solo (kh); o número de troços modelados; as características das 

almofadas de neoprene; a rigidez longitudinal do balastro e o coeficiente de atrito do apoio 

móvel. 

No modelo utilizado nas análises de sensibilidade, os valores considerados para os 

coeficientes de reação do solo são os referentes ao cenário MMAX. Para a análise dos modos 

de vibração considerou-se o carril contínuo uma vez que esse era o seu estado quando se 

realizou o ensaio de vibração ambiental. Para a análise dos efeitos da interação via-estrutura 

utilizou-se o modelo com o carril interrompido na zona dos AD’s. Para cada análise, são 

apresentados quatro gráficos com as formas modais correspondentes aos quatro primeiros 

modos de vibração, dos modelos em análise. Apresenta-se, ainda, uma tabela com os 

resultados que necessitam de ser avaliados nas análises de interação via-estrutura 

(mencionados em 2.2.6), os movimentos das juntas de tabuleiro (δt), os deslocamentos 

relativos entre o carril e o tabuleiro (δr), bem como os valores das tensões máximas de 

compressão ( -) e tração (  ) no carril.  

Para a avaliação dos efeitos da interação via-estrutura o carregamento utilizado foram 

variações de temperatura, semelhantes às registadas no ensaio apresentado no Capítulo 6, 

iguais a 6 ºC no tabuleiro e a 20 ºC no carril.  

5.4.1. Interação estaca-solo de fundação 

O solo de fundação, como já foi referido, é bastante heterogéneo, apresentando-se nesta 

secção, o estudo que evidencia a influência que a modelação de diferentes comprimentos das 

estacas e a consideração de diferentes cenários de kh têm ao nível dos modos de vibração e 

frequência do tabuleiro, bem como relativamente aos fenómenos de interação via-estrutura.    
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5.4.1.1. Influência do comprimento adotado para as estacas 

Para averiguar a necessidade de modelar os comprimentos totais das estacas, efetuaram-se 

modelos de uma estaca isolada assumindo diferentes comprimentos. Em cada caso, 

diminuiu-se o comprimento da estaca, retirando as sucessivas camadas mais profundas 

(apresentadas no Quadro 5.16), para cada um dos grupos: A, B, C, D e E. Em cada modelo, 

aplicou-se uma força horizontal de 5000 kN na cabeça da estaca e analisaram-se os 

deslocamentos transversais e os momentos fletores na estaca, bem como a força axial nas 

molas que simulam o terreno, na direção da aplicação da força, ao longo do comprimento da 

estaca (Figura 5.44). 

  
  

a) 

   

b) 

Figura 5.44. Respostas das estacas com diferente número de camadas em profundidade: 

a) Grupo A; b) Grupo B; c) Grupo C; d) Grupo D; e) Grupo E.  
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c) 

   

d) 

   

e) 

Figura 5.44 (cont.). Respostas das estacas com diferente número de camadas em profundidade: 

a) Grupo A; b) Grupo B; c) Grupo C; d) Grupo D; e) Grupo E.  
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Como se pode observar, a resposta das estacas, relativamente às três grandezas em análise, 

apresenta maiores variações para os momentos, revelando que a modelação de apenas uma 

camada é insuficiente e que, a partir dos 25 m de profundidade, os esforços já não têm 

significado. A partir destas observações, assumiu-se que, se todas as estacas tivessem um 

comprimento máximo de 30 m, o comportamento da estrutura seria o mesmo do que se se 

considerasse o comprimento total das estacas. Para confirmar esta hipótese, confrontaram-se 

os resultados de três modelos com diferentes comprimentos das estacas (50, 40 e 30 m), 

analisando as formas e frequências modais do tabuleiro, bem como os efeitos da interação 

via-estrutura. Na Figura 5.45 apresentam-se os resultados das formas modais, para os três 

modelos anteriormente referidos. 

  

a) b) 

  

c) d) 

Figura 5.45. Configuração dos modos de vibração considerando estacas até profundidades de 

50 m, 40 m e 30 m: a) 1º Modo de vibração; b) 2º Modo de vibração; c) 3º Modo 

de vibração; d) 4º Modo de vibração. 

Como se pode verificar na Figura 5.45, as variações das configurações modais são 

insignificantes, pelo que se considera que a modelação das estacas como um comprimento de 

30 m é suficiente. 

Ainda para os mesmos modelos, são apresentados no Quadro 5.18 os resultados afetados 

pelos efeitos da interação via-estrutura. Os deslocamentos foram avaliados nas juntas, 

tendo-se designado o resultado do deslocamento relativo entre os troços T4 e T3 por δt T4-T3, 

e o resultado das restantes juntas por δt T5-T4, δt T6-T5, δt T7-T , δt T7-T8, δt T8-T9. O 

deslocamento medido entre o encontro o troço T9 e o encontro E2, designou-se por δt E2-T9. 
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No que diz respeito aos deslocamentos relativos entre o carril e o tabuleiro apresentam-se os 

valores mínimo (δr (min)) e o máximo (δr (min)). Para os resultados da tensão do carril 

apresentam-se os valores máximos de compressão ( -) e de tração (  ). 

Quadro 5.18. Comparação dos deslocamentos do tabuleiro, relativos entre o tabuleiro e o carril, 

e da tensão nos carris, considerando estacas com diferentes profundidades. 

Resultado 
Profundidade 

50 m 

Profundidade 

40 m 

Profundidade 

30 m 

Comparação 

dos casos 

Prof. 50 m e 

40 m 

Comparação 

dos casos 

Prof. 50 m e 

30 m 

δt T4-T3 (m) -5,05×10
-3

 -5,05×10
-3

 -5,05×10
-3

 -3,84×10
-8

 -7,38×10
-8

 

δt T5-T4 (m) 5,34×10
-3

 5,34×10
-3

 5,34×10
-3

 4,60×10
-8

 1,32×10
-7

 

 δt T6-T5 (m) 4,49×10
-3

 4,49×10
-3

 4,49×10
-3

 -9,64×10
-8

 -1,63×10
-7

 

δt T7-T6 (m) 5,01×10
-3

 5,01×10
-3

 5,01×10
-3

 2,09×10
-7

 7,02×10
-7

 

δt T8-T7(m) 5,29×10
-3

 5,29×10
-3

 5,29×10
-3

 7,70×10
-8

 2,71×10
-6

 

δt T9-T8(m) 3,37×10
-3

 3,37×10
-3

 3,36×10
-3

 1,89×10
-7

 1,12×10
-5

 

δt E2-T9(m) 6,24×10
-3

 6,24×10
-3

 6,26×10
-3

 -4,49×10
-7

 -1,65×10
-5

 

δr (max) (m) 3,02×10
-3

 3,02×10
-3

 3,02×10
-3

 -1,55×10
-7

 -3,41×10
-7

 

δr (min) (m)  -7,52×10
-3

 -7,52×10
-3

 -7,52×10
-3

 -3,79×10
-7

 -8,74×10
-7

 

   ( Pa) -1,79×10
2
 -1,79×10

2
 -1,79×10

2
 -3,98×10

-5
 -3,98×10

-5
 

 - (kPa) -6,80×10
4
 -6,80×10

4
 -6,79×10

4
 -2,98 -19,9 

 

Verifica-se que as diferenças encontradas para as três modelações são muito pequenas: para 

os deslocamentos, as variações são da ordem dos 0,01 mm e, para as tensões, de 0,02  MPa. 

Devido a estas diferenças serem reduzidas, daqui para a frente, as estacas são modeladas com 

30 m de comprimento.  

As vantagens da redução do comprimento das estacas são, por um lado, a redução do número 

de variáveis, uma vez que se reduz o número de coeficientes de reação do solo introduzidas 

no modelo, e por outro, a diminuição do tempo de cálculo associado a um modelo com menor 

número de elementos e de nós. 

5.4.1.2. Influência da rigidez relativa à interação estaca-solo de fundação 

Para averiguar o efeito da consideração de diferentes cenários de rigidez relativa à interação 

estaca-solo de fundação, realizaram-se, à semelhança do que foi feito para a profundidade das 

estacas, modelos de estacas isoladas, nos quais se fez variar os coeficientes de reação do solo, 

de acordo com os grupos de estacas considerados e apresentados no Quadro 5.17. Nesta 

análise, o cenário de referência MMAX, foi comparado com os dois cenários extremos, o 

MAX e o MIN, bem como com o PMAX. 
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a) 

   

b) 

   

c) 

Figura 5.46. Respostas das estacas em profundidade para os cenários de interação estaca-solo 

de fundação MMAX, MAX, MIN, PMAX: a) Grupo A; b) Grupo B; c) 

Grupo C; d) Grupo D; e) Grupo E. 
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d) 

   

e) 

Figura 5.6 (cont.). Respostas das estacas em profundidade para os cenários de interação 

estaca-solo de fundação MMAX, MAX, MIN, PMAX: a) Grupo A; b) Grupo B; 

c) Grupo C; d) Grupo D; e) Grupo E. 

Analisando a Figura 5.6 comprova-se que a variação dos coeficientes de reação tem grande 

influência no comportamento transversal das estacas. Os grupos de coeficientes de reação do 

solo A e B apresentam diferenças significativas no comportamento transversal das estacas, 

nos três casos em análise. Os grupos C e D apresentam resultados semelhantes entre os casos 

MAX e PMAX e algo diferentes entre estes e o caso MIN O grupo E apresenta variações 

muito pequenas nos três cenários. Em relação à influência destes parâmetros nos modos de 

vibração globais da estrutura, na Figura 5.47 apresenta-se o resultado das configurações 

modais para os 4 primeiros modos de vibração obtidos nos três cenários de rigidez do solo 

(MMAX, MAX e MIN).  
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a) b) 

  

c) d) 

Figura 5.47. Configuração dos modos de vibração considerando diferentes kh do solo na direção 

transversal a) 1º Modo de Vibração; b) 2º Modo de vibração; c) 3º Modo de 

vibração; d) 4º Modo de vibração. 

Como era de esperar e de acordo com a Figura 5.47, devido à diferença de comportamento 

das estacas na direção transversal, as configurações dos modos e respetivas frequências 

variam significativamente entre os três cenários. Verifica-se ainda que a forma modal do 1º 

modo do cenário MAX se repete no 2º modo para o MMAX e, finalmente, no 3º modo do 

cenário MIN.  

Quadro 5.19. Comparação dos deslocamentos do tabuleiro, relativos entre o tabuleiro e o carril, 

e da tensão nos carris, considerando diferentes kh do solo na direção transversal. 

Resultado 
Cenário  

MMAX 

Cenário  

MAX 

Cenário  

MIN 

Comparação  

dos cenários 

MMAX e MAX 

Comparação 

dos cenários 

MMAX e MIN 

δt T4-T3 (m) -5,046×10
-3

 -4,608×10
-3

 -6,837×10
-3

 -4,384×10
-4

 1,791×10
-3

 

δt T5-T4 (m) 5,338×10
-3

 5,503×10
-3

 4,528×10
-3

 -1,652×10
-4

 8,103×10
-4

 

 δt T6-T5 (m) 4,487×10
-3

 4,633×10
-3

 3,936×10
-3

 -1,465×10
-4

 5,507×10
-4

 

δt T7-T6 (m) 5,014×10
-3

 4,838×10
-3

 5,001×10
-3

 1,757×10
-4

 1,288×10
-5

 

δt T8-T7(m) 5,287×10
-3

 5,437×10
-3

 5,176×10
-3

 -1,499×10
-4

 1,102×10
-4

 

δt T9-T8(m) 3,355×10
-3

 3,377×10
-3

 3,159×10
-3

 -2,122×10
-5

 1,958×10
-4

 

δt E2-T9(m) 6,259×10
-3

 6,268×10
-3

 6,437×10
-3

 -9,462×10
-4

 -1,785×10
-4

 

δr (max) (m) 3,021×10
-3

 3,028×10
-3

 3,008×10
-3

 -6,903×10
-6

 1,284×10
-5

 

δr (min) (m)  -7,515×10
-3

 -7,689×10
-3

 -6,688×10
-3

 1,739×10
-4

 -8,279×10
-4

 

   ( Pa) -1,792×10
2
 -1,792×10

2
 -1,792×10

2
 7,942×10

-5
 -2,384×10

-4
 

 - (kPa) -6,793×10
4
 -6,864×10

4
 -6,732×10

4
 7,025×10

2
 -6,128×10

2
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Através da análise pormenorizada do Quadro 5.19 observam-se as diferenças entre os três 

cenários, sendo a maior a observada entre o MMAX e o MIN, para o deslocamento δt T4-T3. 

Para as restantes juntas os valores foram semelhantes. Relativamente às tensões de 

compressão, o cenário MAX é o que mais se afasta dos valores da MMAX, sendo da ordem 

dos 0,7 MPa. Estas comparações relevam que os efeitos da interação via-estrutura são pouco 

sensíveis ao cenário de interação solo fundação utilizado na modelação. 

5.4.2. Rigidez longitudinal do balastro 

Realizaram-se três análises nas quais se consideraram três leis distintas para a resistência 

longitudinal do balastro (Quadro 5.20), no sentido de avaliar a forma como esta influência os 

resultados obtidos. As características do balastro foram alteradas em termos do deslocamento 

limite (Wp) e da força limite (Fp), provocando também variações na sua rigidez (K). Para os 

três modelos, e à semelhança do que se realizou nas secções anteriores, foram analisados os 

modos de vibração e os efeitos da interação na Figura 5.48 e no Quadro 5.21, respetivamente. 

Quadro 5.20. Características do balastro. 

Rigidez Wp (mm) Fp (KN/m) K (KN/m/m) 

K 2 12 2 12 6000 

K 2 20 2 20 10000 

K 4 12 4 12 3000 

 

  
a) b) 

  
c) d) 

Figura 5.48. Configuração dos modos de vibração considerando diferentes valores da rigidez do 

balastro: a) 1º Modo de vibração; b) 2º Modo de vibração; c) 3º Modo de 

vibração; d) 4º Modo de vibração. 
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Relativamente aos modos de vibração transversais (Figura 5.48), não foram encontradas 

variações nas formas modais devido à diferentes características longitudinais do balastro, pelo 

que se concluí que os modos transversais da estrutura não são influenciados pelas variações 

da resistência longitudinal do balastro. É de referir que nesta análise foi comparado o caso K 2 

12 com o caso de referência (K 2 20) e com o caso K 4 12, para se poder avaliar diretamente a 

influência da variação da força de limite elástico, bem como do deslocamento correspondente 

à força de limite elástico. 

Quadro 5.21. Comparação dos deslocamentos no tabuleiro, relativos entre o tabuleiro e o carril, 

e da tensão nos carris, considerando diferentes valores da rigidez longitudinal do 

balastro. 

Resultado 
Rigidez 

K 2 12 

Rigidez 

K 2 20 

Rigidez  

K 4 12 

Comparação  das 

rigidezes   

K 2 12 e K 2 20 

Comparação 

das rigidezes 

K 2 12 e K 4 12 

δt T4-T3 (m) -5,046×10
-3

 -6,242×10
-3

 -5,024×10
-3

 1,196×10
-3

 -2,204×10
-5

 

δt T5-T4 (m) 5,338×10
-3

 3,566×10
-3

 5,071×10
-3

 1,772×10
-3

 2,674×10
-4

 

 δt T6-T5 (m) 4,487×10
-3

 4,823×10
-3

 4,771×10
-3

 -3,359×10
-4

 -2,841×10
-4

 

δt T7-T6 (m) 5,014×10
-3

 5,004×10
-3

 5,103×10
-3

 9,196×10
-6

 -8,918×10
-5

 

δt T8-T7(m) 5,287×10
-3

 5,191×10
-3

 5,452×10
-3

 9,543×10
-5

 -1,651×10
-4

 

δt T9-T8(m) 3,355×10
-3

 3,564×10
-3

 3,605×10
-3

 -2,087×10
-4

 -2,494×10
-4

 

δt E2-T9(m) 6,259×10
-3

 5,988×10
-3

 5,929×10
-3

 2,709×10
-4

 3,294×10
-4

 

δr (max) (m) 3,021×10
-3

 2,603×10
-3

 3,793×10
-3

 4,182×10
-4

 -7,719×10
-4

 

δr (min) (m)  -7,515×10
-3

 -3,069×10
-3

 -7,345×10
-3

 -4,446×10
-3

 -1,707×10
-4

 

   ( Pa) -1,792×10
2
 -2,990×10

2
 -1,749×10

2
 1,198×10

2
 -4,359×10

-4
 

 - (kPa) -6,793×10
4
 -7,658×10

4
 -6,066×10

4
 8,642×10

3
 -7,273×10

3
 

 

Como se pode observar no Quadro 5.21 os resultados relativos à interação via-estrutura são 

bastante sensíveis às alterações das características da rigidez longitudinal do balastro. As 

maiores variações são obtidas entre as análises K2 12 e K2 20 revelando que os 

deslocamentos e as tensões são mais influenciadas pela alteração da força limite do que pelo 

deslocamento correspondente a esta força. Observa-se que uma diminuição da força limite de 

20 kN/m para 12 kN/m faz aumentar de uma forma geral os deslocamentos, especialmente o 

δt T5-T4 e o δr (min) que variam 1,7 e 4,5 mm, respetivamente. Também a tensão de 

compressão no carril é muito influenciada por esta variação, sendo sensível às duas 

características da curva de rigidez do balastro (Wp e Fp), tendo-se obtido uma variação de 

8,6 MPa para o caso K 2 20 e de -7,27 MPa para o caso K 4 12. 

Estes resultados demonstram que a rigidez longitudinal do balastro, tem grande influência no 

que diz respeito aos efeitos da interação via-estrutura. 
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5.4.3. Apoio Móvel 

O apoio móvel do encontro E2, oferece uma determinada resistência ao deslocamento do 

tabuleiro na direção longitudinal desenvolvida por atrito, sendo proporcional à reação devida 

ao peso próprio da estrutura nesse apoio. Para avaliar a influência do coeficiente de atrito, nos 

efeitos de interação via-estrutura, considerou-se um caso em que este efeito não é modelado 

(SA) e outros dois em que se considera este fator igual a 2% e a 5%, designados por (A 0,02) 

e por (A 0,05), respetivamente. A comparação dos resultados referentes a estes três casos é 

apresentada no Quadro 5.22. 

Quadro 5.22. Comparação dos deslocamentos no tabuleiro, relativos entre o tabuleiro e o carril, 

e da tensão nos carris, considerando diferentes valores do coeficiente de atrito 

associado ao apoio móvel. 

Resultado 
Cenário  

A 0,05 

Cenário  

A 0,02 

Cenário  

SA 

Comparação  dos 

cenários A 0,05 e 

A 0,02 

Comparação 

dos cenários 

A 0,05 e SA  

δt T4-T3 (m) -5.046×10
-3

 -5.046×10
-3

 -5.046×10
-3

 -6.588×10
-9

 1.308×10
-8

 

δt T5-T4 (m) 5.339×10
-3

 5.338×10
-3

 5.338×10
-3

 2.768×10
-7

 -5.143×10
-7

 

 δt T6-T5 (m) 4.489×10
-3

 4.488×10
-3

 4.487×10
-3

 1.102×10
-6

 -2.009×10
-6

 

δt T7-T6 (m) 5.031×10
-3

 5.022×10
-3

 5.014×10
-3

 9.501×10
-6

 -1.746×10
-5

 

δt T8-T7 (m) 5.411×10
-3

 5.342×10
-3

 5.287×10
-3

 6.885×10
-5

 -1.242×10
-4

 

δt T9-T8 (m) 3.894×10
-3

 3.597×10
-3

 3.355×10
-3

 2.970×10
-4

 -5.385×10
-4

 

δt E2-T9 (m) 5.488×10
-3

 5.914×10
-3

 6.259×10
-3

 -4.259×10
-4

 7.705×10
-4

 

δr (max) (m) 3.021×10
-3

 3.021×10
-3

 3.021×10
-3

 9.681×10
-11

 8.087×10
-8

 

δr (min) (m)  -7.516×10
-3

 -7.516×10
-3

 -7.515×10
-3

 -2.821×10
-7

 5.216×10
-7

 

   ( Pa) -1.792×10
2
 -1.792×10

2
 -1.792×10

2
 -1.589×10

-3
 -3.655×10

-2
 

 - (kPa) -6.853×10
4
 -6.821×10

4
 -6.793×10

4
 -3.249×10

2
 5.975×10

2
 

 

Constata-se que relativamente aos deslocamentos as maiores variações são observadas para o 

δt E2-T9, correspondendo à zona do encontro onde estão dispostos os aparelhos de apoio 

móveis, cujo valor é de 0,8 mm. Relativamente às tensões no carril, as diferenças são 

reduzidas, iguais a 0,6 MPa. Conclui-se que a consideração do coeficiente de atrito do apoio 

móvel, na calibração do modelo numérico, terá apenas influência nos resultados do 

deslocamento absoluto do troço T9. 

5.5. CONCLUSÕES 

Este capítulo é inteiramente dedicado ao estudo do viaduto poente de acesso à ponte das 

pirâmides que se situa entre o km 3+675 e o km 4+651, do ramal ferroviário de ligação ao 

porto de Aveiro.  
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Esta obra foi escolhida como caso de estudo por se tratar de uma estrutura recente, os vãos 

apresentarem comprimentos dilatáveis superiores aos indicados nas normas ((UIC-774-3-R, 

2001) e (EN-1991-2, 2003)), bem como por apresentar aparelhos de dilatação de via, entre os 

quais existe uma zona central com uma extensão de 200 m onde há tensões significativas no 

carril, pelo que se torna interessante a análise de interação via-estrutura. 

A modelação da obra em questão apresenta algumas particularidades uma vez que inclui a 

simulação do comportamento dos ligadores hidráulicos, dos AD’s, das almofadas de neoprene 

e interface travessa-balastro. Para cada componente do modelo descreve-se o tipo de elemento 

utilizado, bem como as características geométricas adotadas para cada um. É de referir que a 

curva em planta não foi considerada na modelação apresentada, por se considerar que não tem 

grande influência nos modos de vibração transversais nem nos efeitos de interação 

via-estrutura analisados. 

No que respeita a interação via-estrutura, este modelo entrou em linha de conta com os 

estudos apresentados no Capítulo 3, para a modelação dos elementos que simulam a interface 

travessa balastro. No entanto, foram realizadas algumas alterações, ao nível do elemento de 

atrito utilizado, pelo facto deste modelo ser tridimensional e o apresentado no referido 

capítulo ser bidimensional. 

Como os viadutos em estudo estão fundados em estacas dispostas em solos muito 

deformáveis, constituídos na sua maioria por lodos e areias, a modelação da rigidez do solo 

foi efetuada com base em modelos de interação solo-fundação.  

Recorrendo aos dados de sondagens geotécnicas, bem como de ensaios SPT e CPTU 

efetuados no local, apresentam-se metodologias para o cálculo dos coeficientes de reação do 

solo que são simulados, no modelo numérico, através da rigidez atribuída às molas lineares, 

ligadas às estacas. Como o solo apresenta características bastante heterogéneas ao longo do 

perfil da obra, foi necessário definir zonas onde se pudessem considerar os mesmos 

coeficientes de reação, sem comprometer a resposta da estrutura, sendo o zonamento 

realizado para a atribuição destas características apresentado no ANEXO A. 

No final do capítulo é efetuada uma análise de sensibilidade, relativamente a alguns 

parâmetros do modelo, que servirá de apoio à calibração do modelo numérico. Esta calibração 

tem por base os resultados dos ensaios experimentais efetuados, sendo ambos apresentados no 

Capítulo 6.  

Através da análise de sensibilidade concluiu-se que as estacas podem ser modeladas apenas 

com 30 m e que os coeficientes de reação do solo são determinantes no comportamento das 

estacas, que, por sua vez, influencia o comportamento da estrutura ao nível dos seus modos de 
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vibração e dos efeitos de interação via-estrutura. A alteração das características do balastro 

afeta apenas os deslocamentos das estruturas e a tensão nos carris e não introduz variações 

significativas ao nível dos modos de vibração. A consideração da resistência desenvolvida por 

atrito ao nível do apoio móvel não influencia significativamente nem os modos de vibração 

nem os resultados relativos aos efeitos da interação via-estrutura, à exceção do deslocamento 

da extremidade do tabuleiro. 

Pelo facto do modelo apresentado neste capítulo ser tridimensional e incluir a resistência 

lateral da via, a menos da modelação das palmilhas, está apto a ser utilizado com o método 

indireto (secção 4.2.2), no sentido de se efetuarem análises de estabilidade lateral da via. 

O modelo apresentado neste capítulo irá ser calibrado e validado com base nas campanhas 

experimentais, ao mesmo tempo que serviu de apoio à própria definição das secções a 

instrumentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1 

6. ENSAIOS EXPERIMENTAIS E CALIBRAÇÃO DO MODELO 

NUMÉRICO DO VIADUTO POENTE DE ACESSO À PONTE 

DAS PIRÂMIDES 

6.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são descritos dois ensaios experimentais realizados no viaduto poente de 

acesso à ponte das pirâmides, nomeadamente, um ensaio de vibração ambiental e um ensaio 

de avaliação dos efeitos de interação via-estrutura.  

Os resultados do ensaio de vibração ambiental do viaduto serviram para validar o 

comportamento global da estrutura e calibrar a rigidez atribuída às molas que simulam a 

interação estaca-solo de fundação. 

Para avaliar as variações de tensão nos carris é necessário recorrer a extensometria de 

resistência eliminando os efeitos da temperatura que não se traduzem em deformação 

mecânica do carril. Neste sentido, foram efetuados ensaios em laboratório para avaliar a 

forma mais eficiente de eliminar a deformação aparente. 

No ensaio de avaliação dos efeitos de interação via-estrutura caracterizaram-se as variações 

de tensão no carril e as variações de deslocamentos do tabuleiro e relativos entre o tabuleiro e 

o carril.  

Os resultados do ensaio de caracterização das variações de tensão no carril e dos 

deslocamentos foram utilizados para calibrar a rigidez das molas que simulam o balastro na 

direção longitudinal. Este ensaio foi ainda importante para definir a distribuição da 

temperatura ao longo da secção do tabuleiro, para diferentes períodos de exposição solar. A 

concordância dos resultados obtidos por via numérica e experimental permitem validar as 
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metodologias utilizadas para a simulação numérica e monitorização dos efeitos da interação 

via estrutura. A calibração do modelo numérico, especialmente para os efeitos de interação 

via-estrutura, é essencial para a sua utilização em estudos de estabilidade da via, que são 

apresentados no Capítulo 7. 

6.2. ENSAIO DE VIBRAÇÃO AMBIENTAL 

O ensaio de vibração ambiental foi realizado em Maio de 2011. Com os seus resultados 

efetuou-se a identificação modal da estrutura que permitiu calibrar a rigidez das molas que 

simula a interação estaca-solo de fundação.  

A identificação dinâmica ou identificação modal é uma ferramenta que combina técnicas 

experimentais com métodos analíticos, permitindo determinar as propriedades modais das 

estruturas (frequências naturais, modos de vibração e coeficientes de amortecimento). As 

estruturas, de uma forma geral, estão sujeitas a vibrações ambientais que, no caso do viaduto 

em estudo, são as provocadas pelo vento e as transmitidas pelo solo envolvente devido a 

tráfego rodoviário nas imediações. As características destas ações não são conhecidas, no 

entanto assume-se que o espetro do seu efeito combinado é semelhante ao do ruído branco, o 

que permite excitar uma gama alargada de frequências da estrutura. Para estimar os 

parâmetros modais nestas circunstâncias existem técnicas avançadas de identificação 

output-only, baseadas apenas na medição da resposta dinâmica das estruturas, através de 

acelerómetros de elevada precisão e que apresentam, de uma forma geral, resultados robustos 

(Ventura et al., 2001; Brincker et al., 2011). 

6.2.1.  Descrição 

Para a realização do ensaio de vibração ambiental colocaram-se acelerómetros piezoelétricos 

em pontos-chave, identificados com o apoio da modelação numérica, que permitiram 

determinar as configurações dos vários modos de vibração da estrutura. Os modos 

transversais constituíram a maior preocupação, uma vez que são os que refletem melhor as 

variações da deformabilidade do solo ao longo do viaduto, identificada como uma das 

maiores incertezas na modelação numérica.  

Foram instrumentados os troços T5 a T7, que se situam entre os aparelhos de dilatação da via 

(junto ao encontro E2 e ao pilar P138, Figura 5.24). À data do ensaio, os aparelhos de 

dilatação da via ainda não tinham sido instalados, pelo que o modelo calibrado com os 

resultados provenientes deste ensaio não contempla interrupções dos elementos de viga que 
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simulam os carris. O modelo calibrado com os resultados do ensaio de vibração ambiental 

inclui 300 m de aterro adjacentes ao encontro E2 e os dois troços adjacentes ao troço T5, de 

forma a considerar a continuidade introduzida pelo carril.  

O ensaio de vibração ambiental envolveu a medição das respostas dinâmicas em 15 pontos, 

posicionados sobre um dos banzos da secção em U que constitui a viga principal do tabuleiro 

(Figura 6.1), em diversas configurações. 

 

Figura 6.1. Colocação dos acelerómetros sobre o banzo da viga do tabuleiro. 

Neste ensaio, as acelerações foram medidas na direção transversal, por intermédio de 

acelerómetros piezoelétricos, modelo 393A03 da marca PCB, cujas principais características 

técnicas constam do Quadro 6.1. 

Quadro 6.1. Características técnicas dos acelerómetros. 

Marca / modelo PCB ICP/ 393A03 

Resolução (g) 10 

Sensibilidade (mV/g) Aprox. 1000 

Gama de medição (g) ± 5 

Gama de frequências (Hz) 0,5 a 2 k 

Dimensões (mm) (base × altura) 30,2 × 55,6 

Tipo / funcionamento Cerâmico / Corte 

 

Em cada configuração do ensaio foram utilizados três sensores de referência fixos, localizados 

a meio vão de cada troço (T5, T6 e T7). Os restantes seis acelerómetros foram movimentados 

ao longo do tabuleiro, de forma a monitorizar todos os alinhamentos de pilares na direção 

transversal. O posicionamento dos acelerómetros fixos e móveis está representado de forma 

esquemática na Figura 6.2.  

 

 

Figura 6.2. Pontos instrumentados no ensaio de vibração ambiental. 
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A ligação dos acelerómetros ao tabuleiro foi assegurada por intermédio de cantoneiras 

metálicas, coladas sobre o banzo da viga do tabuleiro (Figura 6.3). 

 

Figura 6.3. Instalação dos acelerómetros na direção transversal, sobre o banzo da viga do tabuleiro. 

A aquisição de dados foi realizada através de um sistema NI cDAQ-9172, tendo-se recorrido a 

módulos para acelerómetros do tipo IEPE (NI 9233) (Figura 6.4). As séries temporais foram 

adquiridas por períodos de 12 minutos, com uma frequência de amostragem de 2000 Hz, 

posteriormente decimadas para uma frequência de 100 Hz. O ensaio decorreu sob ações 

ambientais, uma vez que se considerou que a estrutura assente em estacas é deformável o 

suficiente para a realização deste ensaio. 

 

Figura 6.4. Sistema de aquisição. 

6.2.2. Identificação dos parâmetros modais 

A identificação dos parâmetros modais do viaduto foi realizada com base no programa 

comercial ARTeMIS (2011). Este programa apresenta vários métodos de identificação modal, 

tendo-se utilizado a versão melhorada do método de decomposição no domínio da frequência 

(EFDD) - “Enhanced Frequency Domain Decomposition”. O método EFDD baseia-se na 

decomposição em valores singulares da matriz dos espectros de resposta da estrutura para 

cada frequência. As frequências naturais são identificadas com as abcissas dos picos dos 
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valores singulares, sendo as configurações modais determinadas a partir da informação dos 

correspondentes vetores singulares (Magalhães, 2004). 

Na Figura 6.5 apresentam-se os valores singulares médios e normalizados da matriz dos 

espectros das configurações experimentais resultantes da aplicação do método EFDD, 

calculados no programa ARTeMIS, referente aos dados das configurações do ensaio de 

vibração ambiental do viaduto poente. 

 

Figura 6.5. Método EFDD: valores singulares médios e normalizados das matrizes dos espectros. 

6.2.3. Calibração do modelo numérico 

Após a seleção das várias frequências, realizaram-se estudos de concordância entre os modos 

de vibração identificados e calculados. 

Com o intuito de identificar qual dos seis cenários de rigidez relativa à interação estaca-solo 

de fundação, apresentados na secção 5.3.1.12, melhor simula o comportamento real do solo, 

compararam-se os parâmetros modais resultantes destes seis modelos numéricos com os 

parâmetros modais experimentais. Para comparar as configurações modais foi utilizado o 

indicador MAC que fornece uma média do desvio quadrático entre as amplitudes das 

componentes numérica e experimental, e dado por: 

MAC (   ) 
| ∑ (   

N
 .   

  
 ) 

   |
 

[∑ (   
N
 .    ).∑ (    

N
 .    )

 
   

 
   ]

 , (6.1) 

onde    
  é a componente j do modo de vibração numérico e     é a correspondente 

componente experimental. Foi construída uma matriz de valores MAC para cada um dos seis 

cenários, até à frequência 8 Hz. Nesta matriz, analisaram-se todos os casos com valores 

superiores a 0,7, e de entre estes, rejeitaram-se os que correspondiam a modos numéricos 

verticais e longitudinais do tabuleiro bem como a modos locais da via. Nas situações em que 
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o mesmo modo numérico correspondia a mais do que um modo experimental, ou vice-versa, 

consideraram-se os casos que garantiam valores de MAC mais elevados.  

No Quadro 6.2 apresentam-se os resultados dos seis cenários, onde para cada modo 

concordante são apresentadas as frequências experimentais (fexp) e numéricas (fnum), a 

diferença absoluta entre as duas frequências (Δf) e o respetivo coeficiente MAC. Nestas 

tabelas, apresentam-se, ainda, para cada cenário, as médias das variações das frequências e 

dos coeficientes MAC.   

Quadro 6.2. Comparação dos valores MAC e das frequências obtidos para os modos concordantes, 

relativos aos seis cenários de rigidez relativa à interação estaca-solo de fundação. 

1. MAX 

Modo     

exp. 

fexp        

(Hz) 

fnum      

(Hz) 

Δf 

(Hz) 
MAC 

3 2,28 2,40 0,12 0,98 

6 2,46 2,52 0,06 0,92 

8 2,56 2,68 0,12 0,86 

11 2,81 2,76 0,05 0,82 

12 2,81 2,76 0,05 0,81 

21 3,84 3,39 0,45 0,79 

25 4,56 5,19 0,63 0,89 

32 5,7 5,33 0,37 0,89 

33 5,83 5,83 0,00 0,85 

38 6,51 6,05 0,46 0,82 

40 6,99 6,69 0,30 0,83 

42 7,76 7,57 0,19 0,81 

média     0,23 0,86 
 

2. MMAX 

Modo        

exp. 

fexp        

(Hz) 

fnum      

(Hz) 

Δf 

(Hz) 
MAC 

3 2,28 2,08 0,20 0,99 

8 2,56 2,29 0,27 0,94 

9 2,60 2,39 0,21 0,86 

15 3,28 2,72 0,56 0,80 

23 4,09 3,18 0,91 0,76 

25 4,56 3,62 0,94 0,89 

26 4,66 5,13 0,47 0,88 

32 5,70 5,31 0,39 0,91 

34 6,12 5,59 0,53 0,90 

38 6,51 5,93 0,58 0,79 

40 6,99 6,60 0,39 0,84 

42 7,76 7,52 0,24 0,85 

média     0,47 0,87 
 

 

 

3. PMAX 

Modo        

exp. 

fexp        

(Hz) 

fnum      

(Hz) 

Δf 

(Hz) 
MAC 

1 2,17 1,71 0,46 0,95 

4 2,35 1,79 0,56 0,87 

8 2,56 1,88 0,68 0,81 

14 2,95 2,56 0,39 0,78 

19 3,72 2,73 0,99 0,72 

23 4,09 2,97 1,12 0,80 

26 4,66 3,38 1,28 0,93 

34 6,12 5,50 0,62 0,90 

39 6,70 5,71 0,99 0,78 

40 6,99 6,48 0,51 0,79 

42 7,76 7,44 0,32 0,83 

média     0,72 0,83 
 

 

 

4. MMIN 

Modo        

exp. 

fexp        

(Hz) 

fnum      

(Hz) 

Δf 

(Hz) 
MAC 

1 2,17 1,97 0,20 0,97 

8 2,56 2,18 0,38 0,96 

9 2,60 2,26 0,34 0,86 

15 3,28 2,43 0,85 0,83 

21 3,84 4,91 1,07 0,71 

25 4,56 4,92 0,36 0,74 

26 4,66 5,05 0,39 0,87 

32 5,70 5,23 0,47 0,89 

33 5,83 5,59 0,24 0,81 

38 6,51 5,87 0,64 0,79 

40 6,99 6,53 0,46 0,82 

42 7,76 7,48 6,66 0,87 

média     1,15 0,82 
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5. PMIN 

Modo        

exp. 

fexp        

(Hz) 

fnum      

(Hz) 

Δf 

(Hz) 
MAC 

1 2,17 1,60 0,57 0,93 

8 2,56 1,68 0,88 0,84 

9 2,60 1,76 0,84 0,80 

19 3,72 4,90 1,18 0,72 

23 4,09 4,92 0,83 0,80 

25 4,56 4,95 0,39 0,86 

26 4,66 5,05 0,39 0,82 

32 5,70 5,17 0,53 0,88 

34 6,12 5,46 0,66 0,85 

38 6,51 5,79 0,72 0,74 

40 6,99 6,43 0,56 0,80 

42 7,76 7,39 0,37 0,86 

média     0,66 0,83 
 

6. MIN 

Modo        

exp. 

fexp        

(Hz) 

fnum      

(Hz) 

Δf 

(Hz) 
MAC 

1 2,17 1,50 0,67 0,95 

4 2,35 1,59 0,77 0,93 

14 2,95 2,35 0,60 0,77 

18 3,48 4,89 1,41 0,78 

23 4,09 4,91 0,82 0,68 

25 4,56 4,94 0,38 0,88 

26 4,66 5,05 0,39 0,78 

32 5,70 5,19 0,51 0,79 

34 6,12 5,44 0,68 0,81 

40 6,99 6,36 0,63 0,79 

42 7,76 7,42 0,34 0,84 

44 7,85 8,06 0,21 0,71 

média     0,62 0,81 
 

 

O cenário MMAX (Quadro 6.2.2) é o caso que apresenta valores de MAC mais elevados e o 

segundo que apresenta as frequências mais próximas. O cenário MAX (Quadro 6.2.1) é o que 

apresenta maior proximidade entre frequências; no entanto, as correlações MAC são mais 

baixas do que as do cenário MMAX. 

Os coeficientes MAC do cenário MMAX são bastante elevados, indicando que as 

configurações modais estão a ser bem simuladas, indicando que estamos perante uma rigidez 

relativa, entre os vários grupos de molas A, B, C, D e E (Quadro 5.18), próxima da real, pelo 

que se assume que este caso é o mais interessante de analisar. Para além disso, e uma vez que 

o cenário MMAX, em 11 dos 12 modos, apresenta frequências numéricas menores do que as 

experimentais, foi possível adotar um coeficiente multiplicativo dos valores dos coeficientes 

do solo, kh, correspondentes às várias camadas de rigidez relativa à interação estaca-solo de 

fundação, que implicou um aumento das várias frequências, sem alterar significativamente as 

configurações modais. Para aproximar as frequências dos modos numéricos e experimentais, 

multiplicou-se os vários coeficientes de reação do solo, kh por três valores distintos (1,5; 1,75 

e 2). O caso que conduziu a melhores resultados corresponde a multiplicar por 1,75 os 

coeficientes de reação do solo, com o qual se obteve um ligeiro aumento dos valores de MAC 

e uma boa aproximação das frequências (Quadro 6.3). 
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Quadro 6.3. Comparação dos valores de MAC e das frequências obtidos para os modos 

concordantes, relativos à multiplicação dos coeficientes de reação do solo, kh, do 

cenário MMAX por 1,75. 

 

Modo        

exp. 

fexp        

(Hz) 

fnum      

(Hz) 

Δf 

(Hz) 
MAC 

1 2,28 2,26 0,02 0,98 

8 2,46 2,46 0,00 0,92 

9 2,56 2,61 0,05 0,80 

15 2,81 2,69 0,12 0,78 

21 3,28 3,07 0,21 0,86 

25 4,09 3,36 0,73 0,83 

26 4,56 3,77 0,79 0,86 

32 4,66 4,07 0,59 0,89 

33 5,70 5,47 0,23 0,90 

38 6,12 5,70 0,42 0,90 

40 7,18 6,73 0,45 0,88 

42 7,76 7,78 0,02 0,87 

média     0,30 0,87 

 

Na Figura 6.6. encontrando-se assinalados os picos correspondentes aos modos experimentais 

do viaduto, sobre a representação dos valores singulares médios e normalizados da matriz dos 

espectros das configurações experimentais resultantes da aplicação do método EFDD (já 

apresentada na Figura 6.5), que estão em correspondência com os modos numéricos referidos. 

 

Figura 6.6. Identificação dos modos experimentais no espectro de densidade da matriz de valores 

singulares médios e normalizados de todas as configurações do ensaio. 

Na Figura 6.7 apresenta-se um gráfico frequentemente utilizado para a comparação das 

frequências experimentais e numéricas. Através de uma análise visual, verifica-se uma 

elevada correlação entre as frequências, pela proximidade dos valores à reta de declive 1. 
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Figura 6.7. Concordância entre as frequências dos modos experimentais e numéricos. 

Na Figura 6.8 apresenta-se a matriz MAC, através de gráfico de barras, construída a partir da 

comparação das configurações modais dos modos experimentais e numéricos apresentados no 

Quadro 6.3. 

       

Figura 6.8. Representação da matriz dos valores MAC entre os modos numéricos e experimentais.  

Como se pode observar a matriz de valores MAC apresenta os seus máximos na diagonal, 

revelando que as frequências dos modos crescem com a mesma sequência, quer nos modos 

experimentais quer nos modos numéricos. Estes valores MAC são de uma forma geral 

elevados, o que significa que as configurações modais entre os modos experimentais e 

numéricos são próximas. 

Na Figura 6.9 apresentam-se os gráficos das amplitudes modais dos modos experimentais e 

numéricos, sobre a planta do tabuleiro onde se identificaram os pilares nos quais se colocaram 

os acelerómetros. A configuração dos modos experimentais está representada pelos losangos a 

azul, correspondentes aos pontos onde foram colocados os acelerómetros, e a dos modos 

numéricos pelas linhas contínuas a verde. Em cada gráfico são mencionados os valores das 

frequências dos modos numérico e experimental, bem como o valor de MAC correspondente.  
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3º modo experimental.  6º modo experimental.   

  
8º modo experimental  12º modo experimental   

  
15º modo experimental.   23º modo experimental.   

  

25º modo experimental.   26º modo experimental.   

  
32º modo experimental.  34º modo experimental. 

Figura 6.9. Apresentação das configurações modais, frequências e valores de MAC para os modos 

experimentais e numéricos, concordantes. 
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Da análise dos gráficos anteriores, observa-se uma boa concordância das configurações 

modais entre os modos experimentais e numéricos, que é tanto melhor quanto maior for o 

valor MAC. Para valores de MAC superiores a 0,91 (Figura 6.9 a) e b)), a concordância entre 

a configuração dos modos numéricos e experimentais é muito boa, em especial para o 3º 

modo experimental, cujo valor do MAC é igual a 0,98. 

De uma forma geral, considera-se que a calibração efetuada para rigidez das molas que 

traduzem a interação estaca-solo de fundação é satisfatória, tendo em conta os objetivos desta 

dissertação.  

Após a calibração efetuada nesta secção, considera-se que o modelo traduz de uma satisfatória 

a rigidez relativa à interação estaca-solo de fundação, pelo que, para as análises efetuadas 

deste ponto em diante, os valores dos coeficientes de reação do solo para cada camada, são os 

apresentados no Quadro 6.4. 

Quadro 6.4. Valores dos coeficientes de reação do solo encontrados após a calibração efetuada com 

o ensaio de vibração ambiental. 

Camada c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 

kh (kN/m) (×10
5
) 1,44 4,18 4,67 13,5 5,79 0,38 5,79 5,79 11,5 0,184 5,56 5,56 

6.3. ENSAIOS PRELIMINARES EM LABORATÓRIO 

Os ensaios descritos nesta secção foram desenvolvidos com vista à medição das variações de 

tensão no carril, devida aos efeitos da temperatura, e tiveram dois objetivos principais: o 

primeiro o de avaliar quais dos extensómetros, de colar ou de soldar, melhor se coadunam 

com a compensação dos efeitos da temperatura; o segundo o de identificar a técnica de 

compensação dos efeitos da temperatura.  

Instalaram-se extensómetros e sensores de temperatura em troços de carril que posteriormente 

se submeteram a variações térmicas controladas, dentro de uma câmara climática. Como os 

carris não tinham qualquer impedimento ao seu movimento, dilataram livremente e como os 

extensómetros instalados eram autocompensados para o aço, acompanhavam a dilatação do 

carril, pelo que não se geravam tensões no carril nem no extensómetro. Por isso, teoricamente, 

a deformação obtida através das medições deveria ser nula. 

6.3.1. Extensómetros de resistência 

O recurso à extensometria elétrica é muito comum no âmbito da monitorização das estruturas 

de engenharia civil. Foi esta, a técnica utilizada, para a determinação das variações de tensão 
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no carril. Os extensómetros podem ser utilizados para a determinação da tensão longitudinal 

induzida pelas variações de temperatura ou pelas ações da circulação ferroviária.  

Para efetuar a medição das tensões utilizaram-se extensómetros de resistência elétrica 

montados em ponte de Wheatstone, que se trata-se de um circuito elétrico semelhante ao 

apresentado na Figura 6.10. As pontes de medição utilizam quatro resistências, alimentadas 

por uma tensão V0, traduzindo-se a variação de resistência destes elementos ΔR, devida às 

deformações mecânicas, numa variação do sinal de saída, designado por desequilíbrio da 

po  e  ∆V.  

 

Figura 6.10. Ponte completa de Wheatstone. 

As pontes têm sempre quatro elementos resistivos, podendo ser as resistências, de valor 

variável, uma, duas ou quatro, designando-se por ¼ de ponte, ½ ponte ou ponte completa, 

respetivamente.  

Quando os extensómetros sofrem variações relativas de resistência inferiores a ±1% (o que 

corresponde a deformações consideráveis) assume-se que a ponte de Wheatstone apresenta 

li earidade  os valores da fu ção dada por ΔV/V0 = -ΔR/(4R) para ¼ de po  e  por 

ΔV/V0 = -ΔR/( R) para ½ po  e  e por ΔV/V0 = -ΔR/R para po  e completa. Analisando as 

expressões anteriores verifica-se que a sensibilidade da ½ ponte é o dobro, e a da ponte 

completa é o quádruplo, da de ¼ de ponte. Para além desta vantagem, a ½ ponte e a ponte 

completa têm a característica de efetuar a compensação automática da temperatura, devido à 

disposição dos extensómetros no esquema da ponte. A deformação à qual uma peça é 

submetida relaciona-se com a  e são de saída e e  rada (ΔV/V0), a menos do fator de 

sensibilidade, através do fator do extensómetro (GF - gage factor) (6.2). 

ΔV

V0

   
ΔR

R
   

Δl

l0
.      .   (6.2) 

Quando é conhecido o Módulo de Young do material esta deformação pode ser convertida em 

tensão através da lei de Hooke: 

     .E (6.3) 
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Uma vez que as variações de resistência sofridas pelos extensómetros são normalmente 

pequenas, o efeito da resistência dos cabos pode influenciar os resultados de forma 

significativa.  

Como já foi referido, para montagens em ½ ponte e em ponte completa este efeito é 

automaticamente compensado. No entanto, quando se utiliza apenas um extensómetro de 

resistência variável é necessário efetuar uma ligação com três condutores (Figura 6.11). Este 

método propõe a ligação do extensómetro à ponte, através de três fios condutores que sejam 

do mesmo material, tenham a mesma secção, o mesmo comprimento e estejam sujeitos às 

mesmas variações de temperatura. Qualquer efeito que provoque alteração da resistência nos 

fios condutores L1 e L3 é anulado, por estarem em braços adjacentes da ponte. O condutor L2 

está ligado a uma entrada com elevada impedância, tornando o seu efeito desprezável 

(Restivo et al., 2008). Esta ligação apresenta como principais vantagens a manutenção do 

equilíbrio da ponte e a compensação automática do efeito da temperatura sobre os cabos 

provocando, no entanto, a redução da sensibilidade, quando comparada com a ligação a dois 

fios. 

 

Figura 6.11. Montagem em ¼ de ponte com ligação com três condutores.  

Relativamente aos extensómetros, as suas características devem ser escolhidas de acordo com 

o tipo de aplicação. O valor da resistência nominal dos extensómetros é, normalmente, de 

120 Ω ou 350 Ω. A u ilização de maiores resis ências apresenta como vantagens a diminuição 

da potência dissipada (para a mesma tensão de alimentação) e a minimização dos efeitos dos 

condutores de ligação (Restivo et al., 2008).  

É ainda de extrema importância a utilização de extensómetros constituídos por um material 

com um coeficiente de dilatação térmica próximo do da peça onde vão ser instalados, para 

diminuir a variação da resposta destes sensores à temperatura a que estão submetidos. 

Os extensómetros apresentam variações na sua resposta quando submetidos a temperaturas 

diferentes que se confundem com a resposta do sensor às variações mecânicas da peça onde 

está instalado. A leitura desta deformação aparente é indesejável, havendo formas de efetuar, 
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como se apresenta na secção seguinte, uma compensação para se obter um sinal que 

corresponda apenas à deformação mecânica. 

6.3.2. Sensores de temperatura resistivos RTD 

Os sensores RTD (sigla do Inglês de Resistance Temperatura Detector) (Félix, 2004), são 

constituídos por uma grelha em níquel puro ou platina, assente sobre uma matriz de 

poliamida. Em termos de funcionamento, o RTD é semelhante a um extensómetro de 

resistência elétrica, porém não é sensível às variações mecânicas, mas sim às variações 

térmicas. 

Um RTD é uma resistência elétrica que traduz as variações de temperatura em termos de 

variações de resistência que, por sua vez, induzem variações nos sinais elétricos. Estas 

variações de resistência são convertidas em unidades de temperatura utilizando as tabelas 

fornecidas pelos fabricantes dos sensores RTD. A escolha das resistências do RTD depende 

da previsão para as temperaturas a monitorizar por forma a limitar a corrente e, 

consequentemente, os efeitos de auto-aquecimento do RTD. As dimensões mínimas dos 

sensores são condicionadas pelo tipo de material onde são instalados, de modo a evitar o 

fenómeno de auto-aquecimento, proveniente da necessidade de serem alimentados por tensão. 

6.3.3. Compensação da deformação aparente 

Para efetuar a compensação da temperatura foram testados dois métodos. O método 1 visa a 

utilização das curvas de extensómetros, fornecidas pelos fabricantes, conjuntamente com a 

leitura dos sensores de temperatura. O método 2 consiste em compensar os efeitos da 

temperatura através de um extensómetro de compensação, sujeito à mesma temperatura mas 

instalado noutro troço de carril, designado por dummy. 

 Método 1 

O método 1 consiste em montar um extensómetro em ¼ de ponte, segundo uma ligação com 

três condutores e um sensor de temperatura RTD, submetendo ambos os sensores às mesmas 

variações de temperatura. 

A variação da resistência do extensómetro com a temperatura prende-se com dois fatores. O 

primeiro é dependente das características do extensómetro, independentemente de este se 

encontrar colado ou não. Este facto deve-se às variações de temperatura produzirem variações 

da resistividade do seu material, das suas dimensões e do seu gage factor (fator do 

extensómetro), sendo este último apenas relevante para variações de temperatura superiores a 
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50ºC. O segundo fator relaciona-se com a diferença dos coeficientes de dilatação térmica 

entre o extensómetro e o material onde é aplicado. A compensação destes efeitos será 

realizada de acordo com os procedimentos previstos na nota técnica Vishay (2005) e que se 

descreve em seguida. Para a aplicação desta correção é necessário ter em atenção a lei de 

variação da deformação aparente e do gage factor, fornecidas pelo fabricante para cada lote 

de extensómetros (Figura 6.12). 

 

Figura 6.12. Representação gráfica da correção da temperatura e do gage factor (Vishay, 2005). 

De acordo com (Vishay, 2005):   

           (6.4) 

onde: 

  , é a correção parcial, dada pelo polinómio de 4º grau. Esta correção é referente à 

variação de temperatura sobre o extensómetro, e não à variação do gage factor com a 

variação da temperatura. 

  , é a medição efetuada pelo extensómetro sem correção. 

  T/0, é a correção referente à variação de temperatura, T, sobre o extensómetro, de 

acordo com os parâmetros fornecidos pelo fabricante e é obtida através de:  

 T 0⁄  A0 A T A T
  A3T

3 A4T
4 

(6.5) 

 

Quando o início da aquisição de dados é estabelecido a uma temperatura diferente de 24ºC 

(uma vez que, como se pode ver na Figura 6.12, para esta temperatura os polinómios de 

correção são zero), então: 

 T/0    T/0(T )  T/0(T ) (6.6) 

considerando T1 a temperatura para a qual se estabelece o zero e T2 a temperatura do ensaio. 

Como as curvas de correção da extensão aparente são sempre calculadas admitindo um gage 

factor de 2,0, é necessário corrigir o valor da extensão aparente, tendo em conta o verdadeiro 

valor do gage factor (F1) indicado para cada lote de extensómetros. 
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 T/0    T/0
  0

  
 

(6.7) 

 

Atendendo aos coeficientes de dilatação térmica, no caso de, por exemplo, se ter um material 

(plás ico) com um α   35×10
-6

/ºF o de se aplica um ex e sóme ro com um α   6,7×10
-6

/ºF, a 

correção a fazer à extensão lida pelo extensómetro é: 

 T 0(35)⁄     T 0(   ) ⁄   (35    )ΔT 
(6.8) 

 

A correção do gage factor, pelo facto de este variar com a temperatura, é efetuada através da 

de ermi ação de Δ %  resul a  e da curva represe  ada  a Figura 6.12, através de:  

        
  

  
 (6.9) 

sendo F2 dado por: 

       (  
Δ (%)

 00
) (6.10) 

Efetuando a correção conjunta da extensão aparente e do gage factor, resulta: 

     [    T 0⁄ (Ti)]
  

 (Ti)
 (6.11) 

sendo F
* 
= 2,0 e sempre que se pretende efetuar a correção do coeficiente de dilatação térmico 

a expressão assume o aspeto: 

   [( T 0⁄ (T )    T 0⁄ (T ) 
  0

  
) (αma  αex ) ΔT]  

  

  (  
∆ (%)
 00

)
 (6.12) 

se do αmat o coeficie  e de dila ação  érmica do ma erial e αext o coeficiente de dilatação 

térmica do material do extensómetro. Aplicando esta expressão, para cada instante da 

medição, remove-se o efeito da deformação aparente.  

 Método 2 

O método 2 de compensação dos efeitos da temperatura, recorre a particularidades do 

funcionamento de uma meia ponte de medição e consiste na integração de dois extensómetros 

em braços adjacentes. Há duas variantes para este procedimento: uma visa a utilização de um 

extensómetro dito ativo (instalado na peça de teste) e outro designado por dummy 

(extensómetro de compensação é instalado numa peça semelhante à de teste, mas que não 

esteja sujeita a deformações mecânicas); a outra variante consiste na instalação de dois 

extensómetros, ativo e de compensação na peça de teste. 

A utilização do dummy assenta no pressuposto de que a resposta do extensómetro nele 

instalado corresponde apenas à deformação aparente, ou seja, ao efeito que a temperatura tem 

sobre a variação de resistência deste sensor. Para que o dummy seja eficiente é necessário 
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garantir que os extensómetros provenham da mesma série de fabrico e sejam objeto dos 

mesmos procedimentos de instalação. A peça de teste e a do extensómetro de compensação 

devem ser do mesmo material e estar fisicamente próximas, de modo a experimentarem as 

mesmas variações de temperatura; a peça do extensómetro de compensação não deve ser 

sujeita a qualquer outra ação, além da variação de temperatura; os fios de ligação de ambos os 

extensómetros devem ser do mesmo material, ter o mesmo comprimento, e o mesmo percurso 

desde o extensómetro até à ponte de medição, de modo a que estejam sujeitos às mesmas 

variações de temperatura e, por consequência, às mesmas variações de resistência. Com a 

montagem dos extensómetros em ½ ponte garante-se que o sinal do dummy (variação da 

resistência devida aos efeitos da temperatura) é subtraído ao do extensómetro que sofre a 

deformação mecânica (Restivo et al., 2008).  

A segunda variante pressupõe um esquema de montagem dos extensómetros semelhante ao 

apresentado na Figura 6.13. Este método pode ser aplicado quando se efetuam medições do 

esforço axial ao longo do eixo de uma barra. O extensómetro de compensação (C) deve ser 

montado sobre o elemento de teste, ao lado do extensómetro ativo disposto axialmente (A) 

mas colocado numa posição ortogonal a este, de modo a permitir medir os efeitos de Poisson. 

O resultado é a compensação da deformação aparente acompanhada por um sinal de saída 

aume  ado pelo fa or (   υ). A precisão da medição da extensão depende da precisão com a 

qual se conhece o υ (coeficie  e de Poisson) do material onde os extensómetros estão 

instalados.  

 

Figura 6.13. Utilização de um extensómetro de compensação na mesma peça de leitura (Vishay, 

2005). 

6.3.4. Descrição do ensaio 

Em laboratório, montaram-se esquemas semelhantes aos anteriormente descritos, em troços 

de carril UIC54, tendo-se estudado um total de 6 esquemas de ligação de extensómetros e 

sensores de temperatura. Para simular as variações de temperatura ambiente, utilizou-se uma 

câmara climática que, devido às suas dimensões reduzidas, obrigou à utilização de troços de 

carril relativamente pequenos, um com 500 mm, que simula a peça de teste, e outros dois com 

100 mm e 200 mm, para simular os dummy’s. A razão pela qual se utilizaram dois dummy’s 

prendeu-se com a incerteza associada à sua dimensão, para o correto funcionamento do 

extensómetro de compensação. As amostras dos dummy’s provieram do carril do qual foi 
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extraído o troço de 500 mm de comprimento e os sensores utilizados foram extensómetros e 

sensores de temperatura RTD, quer de colar, quer de soldar, ambos com resistência nominal 

de 350 Ω e com as referências apresentadas no Quadro 6.5. 

Quadro 6.5. Referências dos sensores da marca Vishay.  

Sensor Referência 

Extensómetros de colar CEA-06-250UW-350 

Extensómetros de soldar LEA-06-W125E-350/3R 

RTD de colar ETG-50B/E 

RTD de soldar WWT-TG-W200B-050 

 

Nesta secção, também se encontram descritas as técnicas de instalação dos extensómetros e 

dos sensores de temperatura RTD, de colar e de soldar. Relativamente ao material, e de 

acordo com os valores que são referidos por vários autores, o coeficiente de dilatação térmica 

do carril (α) é co siderado com os segui  es valores: 10x10
-6 

(UIC-774-3-R, 2001), 11,7×10
-6

 

(Ole, 2008), 11,8×10
-6

 11,4×10
-6 

e 12,0×10
-6 

(Liu, 2000). Segundo Esveld (2001), as 

características do aço do carril são as representadas no Quadro 6.6. 

Quadro 6.6. Características do material do carril (Esveld, 2001). 

Módulo de elasticidade E = 210 kN/mm
2
 

Coeficiente de expansão térmica α = 1,15×10
-5

/ºC 

Coeficiente de Poisson ν = 0,3 

Densidade ρ = 7850 kg/m
3
 

 

Os seis testes (T0, T1, T2, T3, T4, T5 e T6) encontram-se representados na Figura 6.14 e na 

Figura 6.15, apresentando-se a sua descrição no Quadro 6.7.  

 

 

Figura 6.14. Esquemas de extensómetros montados no troço de 500 mm de carril. 
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a) 

 

 
b) 

Figura 6.15. Dummy: a) 100 mm; b) 200 mm. 

Os testes para os quais a compensação da temperatura foi efetuada apenas com sensores 

instalados no carril de 500 mm designaram-se por T1, T2, T3, T4 e T5, e o que utilizam 

extensómetros de compensação instalado no carril de 100 mm, designaram-se por T1 e T5. É 

de referir que todos os extensómetros foram instalados no eixo neutro do carril e que os 

extensómetros incorporados na mesma ponte de medição pertenciam ao mesmo lote, para 

garantir características iguais. 

Quadro 6.7. Descrição dos seis esquemas de montagem dos sensores. 

Teste Características  

T0 

 

O extensómetro E0, de colar, foi montado em ¼ de ponte através de uma ligação com três condutores. 

Os efeitos da temperatura no extensómetro foram removidos, considerando o polinómio da Vishay 

(Figura 6.12) e a leitura do RTD1. 

 

T1 

 

O extensómetro ativo E1, e o extensómetro de compensação da temperatura E13 (dummy), foram 

montados em ½ ponte. Ambos os extensómetros são de colar.   

 

T2 

 

Os extensómetros E2 e E3 foram montados em meia ponte de Wheatstone, em braços adjacentes, 

dispondo o E3 na direção do eixo neutro do carril, e o E2 alinhado transversalmente. 

 

T3 

 

Nesta instalação montaram-se 4 extensómetros em ponte completa. Os extensómetros E5 e E6 foram 

colados no lado oposto da alma do carril, relativamente ao E2 e ao E3. O objetivo desta montagem é o 

de obter o dobro do sinal de saída do T2. 

 

T4 

 

Idêntico ao T2, mas os extensómetros são de soldar (ES9 e ES10), em vez de serem de colar. 

 

T5 

 

Idêntico ao T1, mas os extensómetros ES11 e ES14 (dummy) são de soldar, em vez de serem de colar. 

 

T6 
Idêntico ao T0, mas o extensómetro ES12 é de soldar e para a compensaão da deformação aparente 

utilizaram-se os resultados das variações de temperatura medidas com o RTD2 de soldar. 
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Os troços de carril foram colocados dentro da câmara climática, sobre uns rolos que simulam 

apoios simples, permitindo que os carris pudessem dilatar livremente, sem introdução de 

esforços axiais (Figura 6.16). Os cabos condutores saíram por uma manga existente na 

câmara, própria para o efeito ( Figura 6.17). 

   

Figura 6.16. Apoios simples instalados sob os 

troços de carril. 

Figura 6.17. Câmara de climatização e 

sistema de aquisição. 

As variações de temperatura impostas na câmara climática foram de 10ºC em 30 min, com 

patamares de 40 min, aumentando dos 0ºC aos 85ºC, com posterior descida até ao valor 

inicial, perfazendo um período total de aquisição de 20 horas. 

6.3.4.1. Resultados 

Na Figura 6.18 encontram-se representadas as variações da tensão calculadas com base nas 

medições efetuadas através das pontes de medição, estando representadas na escala da 

esquerda em MPa, relativas aos testes T1 a T5, e variações da temperatura registada pelos 

sensores RTD na escala da direita em ºC. É de referir que não se apresentam as leituras 

efetuadas no teste T6 porque não se consideraram os seus resultados válidos.     

 

Figura 6.18. Variação da temperatura e da tensão obtida através da medição realizada pontes de 

Wheatstone. 

Analisando a Figura 6.18, verifica-se que as compensações de temperatura mais eficientes 

foram a T2, T3 e T5. Era de esperar obter resultados semelhantes entre os testes T1 e T5, bem 
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como entre T2 e T4, uma vez que o esquema de montagem é o mesmo apenas diferindo no 

tipo de extensómetro. No entanto verifica-se que entre os ensaios T1 e T5 os melhores 

resultados são obtidos com os extensómetros de soldar, enquanto que entre os testes T2 e T4 

os melhores resultados verificam-se com extensómetros de colar. É ainda de referir que com 

os extensómetros de soldar se obtêm sinais com menos ruído.    

Também, comparando os testes T3 e T2, com quatro e dois extensómetros, respetivamente, 

era esperado obter sensivelmente os mesmos resultados mas menos ruído no sinal do teste T3. 

No entanto constata-se que a compensação dos efeitos da temperatura é menos eficiente, com 

o T3, apesar do menor ruído no sinal de aquisição.  

Assim, com estes resultados não é possível concluir qual a montagem mais eficiente para a 

compensação dos efeitos da temperatura, nem qual o tipo de extensómetros mais adequado a 

estas aplicações. No entanto estes resultados foram relevantes para que nos ensaios in situ não 

se integrassem diferentes extensómetros em ponte de Wheatstone. 

Para esclarecer os resultados anteriores optou-se por ler todos os extensómetros em ¼ de 

ponte, no sentido de analisar os sinais dos extensómetros de soldar e de colar, 

individualmente, bem como avaliar um eventual problema na instalação dos extensómetros ou 

na ligação das pontes. Foi ainda utilizado o dummy de 200 mm (Figura 6.15 b)) e no troço de 

500 m foi instalado mais um extensómetro de colar (E16), no lado oposto da alma do carril, 

relativamente ao E3 (Figura 6.14).  

Como havia mais extensómetros do que canais de leitura de extensómetros disponíveis, houve 

necessidade de efetuar dois ensaios (A e B), para a mesma variação de temperatura na câmara, 

tendo-se repetido a leitura dos extensómetros E6 e E16, de colar, e dos extensómetros ES9, 

ES10, ES11 e ES14, de soldar. Relativamente ao ensaio anteriormente apresentado, nos 

ensaios A e B alterou-se a evolução da temperatura imposta. As aquisições tiveram início para 

uma temperatura de 24 ºC, com variações de 10 ºC, igualmente em 30 min, mas com 

patamares de 90 min, para proporcionar uma maior estabilização da temperatura. Os gráficos 

que se seguem apresentam as leituras em termos de tensão obtidas através da medição 

realizada com extensómetros, ao longo do tempo, bem como a variação de temperatura 

registada pelos sensores de temperatura (RTD). Para uma melhor compreensão dos resultados 

separam-se as leituras dos extensómetros de colar e de soldar na Figura 6.19 e na Figura 6.20, 

respetivamente. 
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Figura 6.19. Variação de temperatura e tensão obtida através da medição realizada com 

extensómetros de colar, ao longo do tempo e para os ensaios A e B. 

Da análise da Figura 6.19 observa-se que os extensómetros de colar apresentam uma evolução 

semelhante e com resultados próximos entre si, com uma amplitude de resposta compreendida 

entre 9 MPa e 14 MPa, para uma variação de temperatura máxima de 61 °C. É ainda de referir 

que os extensómetros E1-B (a azul claro) e E16-B (a azul escuro) apresentam um 

desfasamento na fase de descida da temperatura, pelo que se desprezaram estes resultados. 

 

Figura 6.20. Variação de temperatura e tensão obtida através da medição realizada com 

extensómetros de soldar, ao longo do tempo e para os ensaios A e B. 

Relativamente aos extensómetros de soldar (Figura 6.20) observam-se maiores diferenças 

entre as configurações dos vários extensómetros e uma maior dispersão nos registos, quando 

comparados com os de colar, provavelmente pela diversidade das condições de soldadura em 

cada extensómetro. No entanto, os extensómetros de soldar parecem ser menos sensíveis à 

variação de temperatura, apresentando uma variação mínima de 4 MPa, no caso dos ES9 e do 

ES11, e máxima de 8 MPa, para o ES10. Também se verifica que os extensómetros ES9, 

ES10, ES11 e ES14 têm um comportamento diferente nos dois ensaios (A e B). É ainda de 

referir que o extensómetro ES12 apresenta uma anomalia no sinal entre as 35 e as 40 horas. 

Os sensores de temperatura de soldar (RTD 2) e de colar (RTD1) apresentam uma boa 

coerência entre as respetivas temperaturas medidas. 
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Na Figura 6.21 e na Figura 6.22 apresentam-se os resultados dos ensaios A e B, relacionando 

a tensão medida através dos extensómetros em função da temperatura registada com os 

sensores de temperatura (RTD). 

 

 Figura 6.21. Variação da tensão obtida através da medição realizada com extensómetros de 

colar em função da temperatura e para os ensaios A e B. 

 

Figura 6.22. Variação da tensão obtida através da medição realizada com extensómetros de soldar 

em função da temperatura e para os ensaios A e B. 

A partir da observação da Figura 6.21 e da Figura 6.22, torna-se ainda mais evidente a menor 

dispersão do sinal entre os extensómetros de colar. Por esta razão, abandonaram-se os 

extensómetros de soldar e assumiu-se que no ensaio in situ seriam apenas utilizados 

extensómetros de colar. 

No sentido de efetuar-se uma compensação de temperatura de acordo com o teste T1, 

apresentam-se duas curvas, Vishay A e Vishay B, calculadas através da expressão (6.12), para 

dois lotes de extensómetros, A e B, em função da temperatura do ensaio. Apresentam-se ainda 

as leituras obtidas para o extensómetro E3, do lote B, e para o E6, do lote A. 
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Figura 6.23. Polinómios para a correção da temperatura, baseados nas curvas fornecidas pela 

Vishay e nas leituras efetuadas por extensómetros de cada lote. 

Efetuando uma correção do sinal, relativamente aos efeitos da temperatura e por subtração 

dos polinómios da Vishay (Figura 6.23) aos sinais do ensaio, obtêm-se os resultados 

apresentados na Figura 6.24.  

Observando a Figura 6.24 verifica-se que a maior parte dos extensómetros apresenta, após a 

correção, um erro de 1,5 MPa, no entanto. O E15-B e o E3-A apresentam um erro de 

2,5 MPa, o E2-A de 3,5 MPa e o E13-A um erro bastante mais elevado de 5,5 MPa. 

 

 

Figura 6.24. Variação da tensão obtida através da medição realizada com extensómetros de colar, 

corrigidos com os polinómios da Vishay conforme o lote de proveniência. 

Efetuando as correções dos efeitos da temperatura simulando, à posteriori, as pontes de 

Wheatstone T1, T2 e T3, obtiveram-se os resultados apresentados na Figura 6.25. É de referir 

que o teste T1 foi simulado com os extensómetros E2 e E13, porque os resultados obtidos 

com o extensómetro E1 foram desprezados (Figura 6.19). No teste T6 não se utilizou o E15 e 

E16 do mesmo ensaio, porque o E16B também apresentou algumas diferenças relativamente 

aos restantes, tendo-se utilizado o E16A.  
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 Figura 6.25.Variação da tensão obtida através da medição realizada com extensómetros de 

colar, corrigidos através da simulação de pontes de Wheatstone 

Efetuando a compensação da temperatura através da simulação de esquemas em meia ponte e 

ponte completa, os erros obtidos são da ordem de 1,5 MPa. Utilizando os dummy’s, os erros 

aumentam para 2,0 MPa com o dummy de 100 mm, e para 3 MPa com o de 200 mm. 

Relativamente aos testes T1 e T6, não era de esperar uma boa correção uma vez que integrava 

extensómetros que revelaram resultados de tensões afastadas. 

Desta análise podem-se retirar duas conclusões relativamente à compensação dos efeitos da 

temperatura: a primeira é que o comprimento do dummy de 100 mm é suficiente já que se 

obtiveram bons resultados com os extensómetros instalados nesta peça; a segunda é que a 

correção efetuada com dummy’s conduz a erros menores do que a realizada através do 

polinómio da Vishay. A partir destes resultados optou-se pela utilização de extensómetros de 

compensação (dummy) para eliminar a deformação aparente nos ensaios realizados in situ.   

6.4. ENSAIO DE AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE INTERAÇÃO VIA-ESTRUTURA 

As medições efetuadas neste ensaio pretenderam avaliar a temperatura, na via e no tabuleiro, 

a variação da tensão nos carris, os deslocamentos relativos da estrutura (juntas entre troços de 

tabuleiro e entre tabuleiro-encontro) e os deslocamentos relativos entre o carril e o tabuleiro.  

A tensão no carril foi estimada a partir das medições realizadas com os extensómetros, os 

deslocamentos relativos da estrutura foram medidos com transdutores do tipo LVDT (sigla do 

Inglês - Linear Variable Differential Transformer), os deslocamentos relativos entre o carril e 

o tabuleiro com transdutores LVDT e com um sistema de sensor laser-PSD, as temperaturas 

no carril por intermédio de sensores de temperatura resistivos RTD e as temperaturas 

ambiente e no tabuleiro com sensores de temperatura do tipo resistência de platina (PT100). 

Os sensores RTD e os transdutores LVDT têm um comportamento conhecido e estável com a 

variação de temperatura. Os extensómetros, por sua vez, apresentam uma resposta muito 
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dependente da temperatura e do coeficiente de dilatação térmica do material onde são 

instalados.  

Através do modelo numérico, calibrado com os resultados do ensaio de vibração ambiental 

(descrito na secção 6.2.3), determinaram-se os pontos a instrumentar (Figura 6.26), 

fazendo-os corresponder com os locais onde ocorrem maiores tensões e deslocamentos 

relativos entre o carril e o tabuleiro. Foram instrumentados os cinco últimos troços (T5 a T9) 

adjacentes ao encontro E2. No total, foram adquiridos os sinais de 29 sensores.                      
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Figura 6.26. Plano geral da instrumentação. 



Capítulo 6 

 

6.28 

6.4.1. Medição de deslocamentos 

Na Figura 6.27 encontram-se indicadas as posições dos transdutores de deslocamento. Os 

deslocamentos relativos das juntas entre troços de tabuleiro, medidos como transdutores do 

tipo LVDT, entre os troços T4-T5, T5-T6, T6-T7, T7-T8 e T8-T9 designaram-se por δ  4-5, 

δ  5-   δ   -   δ   -8  δ  8-9, respetivamente. O deslocamento absoluto do troço T9, também 

medido com um LVDT entre o troço T9 e o encontro E2, designou-se por δ  9. Os 

deslocamentos relativos entre o carril e o tabuleiro, medidos com transdutores LVDT, 

localizados nas zonas das juntas entre os troços T4 e T5, e T7 e T8, designaram-se por δc  4-5 

e δc   -8 e, os medidos com sistemas laser-PSD, nas zonas das juntas entre os troços T6 eT7 e 

T7 e T8, designaram-se por δc   - _PSD e δc   -8_PSD.  

 

 

 

Figura 6.27. Localização dos transdutores de deslocamento. 

Como se pode observar na Figura 6.27 a maioria dos deslocamentos foram medidos com 

transdutores do tipo LVDT. Estes transdutores de deslocamento medem, com elevada 

precisão, a posição do veio (parte deslizante) relativamente ao corpo do transdutor, utilizando 

o pri cípio ‘Linear Variable Differential Transformer’. A vantagem dos transdutores LVDT é 

o facto de não existir contacto elétrico entre os seus componentes, traduzindo-se em 



Ensaios experimentais e calibração do modelo numérico do viaduto poente de acesso à ponte das pirâmides 

 

6.29 

resultados com pouco ruído e resolução muito elevada. Os transdutores LVDT utilizados são 

do tipo DCTH. A característica particular dos transdutores da série DCTH é poderem ser 

alimentados por corrente contínua, emitindo um sinal de saída em tensão contínua.  

Para diminuir o número de baterias, utilizaram-se caixas de derivação que permitiram 

alimentar os vários transdutores LVDT ao longo do viaduto (Figura 6.28). Junto a cada LVDT 

montou-se uma caixa com ligações e fichas específicas de forma a condicionar a alimentação 

proveniente das baterias e o sinal de saída que é ligado à extensão de cabo coaxial até ao 

sistema de aquisição (Figura 6.29). 

  

Figura 6.28. Baterias ligadas em série e caixa 

com ligações de derivação de corrente. 

Figura 6.29. Caixa de derivação das ligações 

do LVDT. 

A aquisição dos sinais dos transdutores LVDT foi realizada através do sistema 

NI cDAQ-9172, tendo-se recorrido a três tipos de módulos que permitem a leitura destes 

transdutores: os módulos de tensão NI 9239 e NI 9205 e o módulo do tipo IEPE (NI 9233). 

No total, foram utilizados dez transdutores LVDT com as características apresentadas no 

Quadro 6.8. 

Quadro 6.8. Carac erís icas dos LVDT’s u ilizados. 

δ Tipo 

(DCTH) 

Entrada  

(V) 

Saída  

(V) 

Módulo 

NI 

Sensibilidade  

(mV/mm) 

Gama       

(mm) 

L cabo 

 (m) 

δc 9 1000A ± 5 0 a 10 9233 192 ± 25 260 

δ  6-7 1000A ± 5 0 a 10 9233 196 ± 25 50 

δ  7-8 1000A ± 5 0 a 10 9233 196 ± 25 100 

δ  9 1000A ± 5 0 a 10 9233 196 ± 25 250 

δc  4-5 300AG -10 a 10 ± 5 9239 653 ± 7,5 295 

δ  5-6 300AG -10 a 10 ± 5 9205 650 ± 7,5 150 

δc 4 300AG -10 a 10 ± 5 9205 647 ± 7,5 295 

δc   -8 200AG -10 a 10 ± 5 9239 977 ± 5 100 

δ  8-9 200AG -10 a 10 ± 5 9239 974 ± 5 150 

δ  4-5 200AG -10 a 10 ± 5 9239 972 ± 5 150+150 

 

Para a medição dos deslocamentos relativos entre o carril e o tabuleiro, para além dos 

transdutores do tipo LVDT, foram utilizados sistemas lasers-PSD (Pinto et al., 2009). Os 

sistemas laser-PSD são constituídos por um Diodo Laser (“diode laser module”) e um se sor 
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de posição (PSD - "Posi ive Se si ive De ec or”)  a aquisição deste sistema foi processada 

através do módulo de tensão (NI 9205). 

6.4.1.1. Movimentos de juntas do tabuleiro 

Em cada junta de tabuleiro, o deslocamento relativo entre dois troços consecutivos foi medido 

com um LVDT, apoiado numa estrutura metálica fixa ao banzo do tabuleiro num dos lados da 

junta e o seu veio foi encostado a outra estrutura metálica fixa ao outro lado da junta, que 

serviu como estrutura de reação (Figura 6.30). Ambas as estruturas foram aparafusadas ao 

tabuleiro. Este método foi aplicado nas juntas entre os troços T4 e T5, T5 e T6, T6 e T7, T7 e 

T8 e T8 e T9. 

  

Figura 6.30. LVDT e estruturas metálicas para a medição do deslocamento relativo de junta do 

tabuleiro. 

Para medir o movimento absoluto da extremidade do troço tabuleiro T9 foi utilizada uma 

estrutura semelhante à apresentada na Figura 6.30, mas, neste caso, a estrutura metálica de 

reação fixou-se ao encontro E2 como esquematizado na Figura 6.31.  

 

Figura 6.31. LVDT e estruturas metálicas para a avaliação do deslocamento absoluto do troço de 

tabuleiro T9. 



Ensaios experimentais e calibração do modelo numérico do viaduto poente de acesso à ponte das pirâmides 

 

6.31 

6.4.1.2. Deslocamentos relativos entre o carril e o tabuleiro na direção longitudinal 

Como já foi referido, para a medição do deslocamento relativo entre o tabuleiro e o carril 

utilizaram-se dois sistemas de medição, um recorrendo a tecnologia ótica e outro a um LVDT.   

Em cada uma das zonas de medição de deslocamento com o sistema PSD-laser (Pinto et al., 

2009), posicionou-se o Diodo Laser sobre uma das almas do tabuleiro e um sensor de posição 

no carril. Para melhorar a leitura do sistema, dispôs-se, no sensor de posição, um tubo que 

permitiu a formação de uma zona escurecida em torno deste sensor. A disposição do sistema 

sobre a via está ilustrada na Figura 6.32. 

  

a) b) 

 
 

c) d) 

Figura 6.32. Sistema laser-PSD: a) Pormenor do sensor de posição (PSD); b) Pormenor do diodo 

laser; c) Planta; d) Sistema ótico no local. 

Para a medição do deslocamento relativo entre o carril e o tabuleiro, fixou-se uma estrutura 

metálica, com buchas mecânicas, à alma do tabuleiro e, na extremidade oposta da estrutura, 

instalou-se um LVDT cujo veio estava em contacto com uma pequena estrutura metálica de 

reação que se encontrava colada ao carril (Figura 6.33).  
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a) b) 

 

 

c) d) 

Figura 6.33. Medição do deslocamento relativo entre o carril e o tabuleiro: a) Alçado; b) Estrutura 

metálica de suporte do LVDT; c) Planta; d) Pormenor do LVDT e da estrutura 

metálica de reação. 

6.4.1.3. Deslocamentos de juntas do carril 

Os deslocamentos das juntas de carril também foram medidos através de transdutores LVDT. 

Para o efeito foram coladas estruturas metálicas, aos topos dos carris na junta. Numa das 

estruturas aparafusou-se uma abraçadeira onde se encaixou o LVDT e a outra estrutura serviu 

de reação ao veio do LVDT (Figura 6.34). 

 

Figura 6.34. Medição do deslocamento da junta de dilatação de carril. 
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6.4.2. Medição da tensão nos carris  

Os pontos onde se mediram as variações da tensão nos carris foram determinados com base 

nos resultados do modelo numérico, previamente calibrado com o ensaio de vibração 

ambiental, que revelou que os pontos sobre os pilares de extremidade e sobre o pilar central 

do tabuleiro correspondem aos pontos com maiores tensões. 

Instalaram-se nove extensómetros, em três secções distintas e, em cada uma delas, um dummy 

e dois extensómetros no eixo do carril. As três secções foram as zonas das juntas de tabuleiro 

entre os troços T6 e T7 e entre os troços T7 e T8, bem como o centro do troço T7 (Figura 

6.35).  

 

 

Figura 6.35. Localização dos extensómetros e dos sensores de temperatura. 

As tensões do carril, na zona da junta entre os troços T6 e T7, avaliadas através das medições 

efetuadas com extensómetros dispostos no eixo neutro do carril (Figura 6.37 d)) 

designaram-se por    - _a e   6-7_b e com o extensómetro de compensação por   

6-7_dummy (Figura 6.36). Os sensores equivalentes aos anteriores, mas dispostos a meio vão 

do troço T7, designaram-se por    _a     _b e   7_dummy; e na zona da junta entre os troços 

T  e T8 por    -8_a e    -8_b e   7-8_dummy. Os extensómetros de compensação foram 

instalados em peças de carril com 100 mm de comprimento. 

 

Figura 6.36. Dummy. 
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Para a instalação dos extensómetros no carril foi necessário intervir na superfície do carril, 

tendo-se procedido a: 

a) Decapagem superficial do carril (Figura 6.37a)); 

b) Remoção das irregularidades com condicionador e lixa e neutralização da zona de 

colagem (Figura 6.37b);  

c)  Posicionamento do extensómetro ao nível do eixo neutro do carril (Figura 6.37c)); 

d) Colagem dos extensómetros (Figura 6.37 d)). 

  

a) b) 

  
c) d) 

Figura 6.37. Processo de instalação dos extensómetros: a) Remoção da ferrugem superficial; 

b) Preparação da superfície, c) Instalação no eixo neutro;                                                 

d) Extensómetros colados. 

Após a instalação dos extensómetros efetuaram-se diversos testes com o equipamento de teste 

de extensómetros (Model 1300 Gage Installlation Tester), que permitiram confirmar a 

resistência dos extensómetros com uma precisão de ±0,5% e garantir a inexistência de 

ligações elétricas ao carril. Após estes procedimentos efetuou-se uma proteção específica dos 

sensores com proteção mecânica em neoprene e selagem utilizando fita isoladora e butilo, 

para permitir a sua conservação e utilização posterior (Figura 6.38). 

Os sinais dos extensómetros foram adquiridos em esquemas de ¼ ponte de Wheatstone, com 

uma ligação com três condutores, sendo o comprimento dos condutores igual. Refira-se ainda 
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que os extensómetros utilizados provieram do mesmo lote, garantido assim características 

semelhantes.  

 

Figura 6.38. Proteção dos extensómetros e do Dummy. 

Os extensómetros foram ligados aos acessórios NI 9945 (Figura 6.39), efetuando as ligações 

de acordo com a Figura 6.40, para completar as pontes de medição. Estes acessórios, por sua 

vez foram ligados ao módulo de aquisição NI 9237, através de um cabo do tipo RJ50.  

  

Figura 6.39. Acessório para completar ¼ de 

ponte, NI 9945. 

Figura 6.40. Esquema de ligação dos três 

condutores ao acessório NI 9945 (NI, 

2006). 

Antes da aquisição dos sinais dos extensómetros, e sempre que se iniciava um novo ficheiro 

de leitura, foram efetuados dois procedimentos de calibração, previstos no LabVIEW 

(LabVIEW, 2007). O primeiro consiste em equilibrar a ponte de Wheatstone, obrigando a que 

o sinal da ponte seja nulo. O segundo, designado por shunt calibration, consiste em ajustar o 

fator de calibração que permite minimizar os erros associados às resistências dos cabos de 

ligação, eventuais ganhos do amplificador, etc. (Calçada, 2001). 

6.4.3. Medição de temperatura 

As temperaturas no carril foram medidas através de sensores RTD e as temperaturas ambiente 

e do tabuleiro com sensores de temperatura de platina, designados por PT100.  
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6.4.3.1. Temperatura do carril 

As variações da temperatura do carril foram medidas, nas mesmas zonas indicadas para os 

extensómetros, designaram-se por Tc 6-7, Tc 7 e Tc 7-8 (Figura 6.41).  

 

 

Figura 6.41. Localização dos sensores de temperatura RTD. 

A preparação da superfície do carril para a instalação dos sensores consiste nos procedimentos 

a) e b) apresentados para a instalação dos extensómetros de colar, posteriormente a sua 

instalação foi efetuada com uma máquina de soldar por pontos (Figura 6.42 a)), sendo o 

aspeto final, antes de efetuada a proteção, o representado na Figura 6.42 b).  

 

a) 

 

b) 

 

b) 

Figura 6.42. Sensores RTD de soldar: a) Processo de soldadura por pontos; b) RTD soldado. 

Nos  ermi ais dos RTD’s soldaram-se cabos de quatro condutores de ligação ao módulo 

NI 9219 instalado no sistema NI c DAQ-9172. 

6.4.3.2. Temperatura ambiente e do tabuleiro 

Os PT100 foram dispostos junto ao pilar P149 e ao sistema de aquisição, nas posições 

indicadas na Figura 6.43. Foram medidas três temperaturas no tabuleiro, duas ao nível da face 

superior do banzo da viga, que se designaram por Tts e Tts_RS, e outra ao nível da face 

inferior da viga do tabuleiro designada por Tti. Relativamente à temperatura ambiente 

monitorizaram-se dois pontos, um no interior da caixa de cabos (Tas) e outro por baixo do 

tabuleiro (Tai). 
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Figura 6.43. Posição dos sensores de temperatura do tipo PT100. 

No ensaio foram utilizados dois tipos de PT100, um adquirido já encapsulado (Figura 6.44) e 

outro montado e encapsulado nos laboratórios da FEUP (Figura 6.45).  

 

Figura 6.44. PT100 encapsulado. 

Para a construção do PT100 em laboratório adquiriu-se apenas o sensor de resistência de 

platina sobre o substrato cerâmico (Figura 6.45 a)), e utilizou-se um cabo de 4 condutores 

unidos dois a dois, para serem soldados a cada um dos terminais do sensor. Para lhe conferir 

proteção mecânica preencheu-se uma das pontas de um pequeno tubo de cobre com araldite, 

introduziu-se o sensor no tubo e colocou-se uma manga retráctil que, depois de aquecida, foi 

isolada com araldite (Figura 6.45 b)).  

 
a) 

 
b) 

Figura 6.45. Sensor PT100: a) Resistência de platina sobre substrato cerâmico; b) Sensor 

protegido mecanicamente e encapsulado 

Os sensores que efetuaram as medições da temperatura Tts_RS e Tts foram colocados no 

mesmo local, sendo o primeiro um sensor adquirido já protegido e encapsulado e, o segundo 

um sensor parcialmente produzido na FEUP. No tabuleiro os sensores foram introduzidos em 

pequenos furos, preenchidos com um gel condutor térmico para garantir que o sensor se 

encontrava à temperatura do tabuleiro (Figura 6.46).  

A variação de resistência registada pelos sensores foi lida através de um módulo NI 9219. 
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Figura 6.46. Sensores de temperatura PT100 dispostos na parte superior da secção do tabuleiro. 

6.4.4. Sistema de aquisição 

O sistema de aquisição foi instalado sob o tabuleiro junto ao pilar P149, no interior de uma 

tenda (Figura 6.47 a)) para ficar protegido do vento e da humidade durante a noite, ao qual 

foram ligados todos os sensores (Figura 6.47 b)). A alimentação foi garantida através de um 

gerador (Figura 6.47 a). 

 
a) 

 
b) 

Figura 6.47. Sistema de aquisição: a) Local onde se posicionou o sistema de aquisição o gerador; b) 

Ligação dos 29 sensores. 

A aquisição dos sinais dos 29 sensores, teve início às 3 h da manhã e um duração de 14 h e 

45 min. Foi considerada uma frequência de amostragem igual a 2,048 Hz que foi processada 

em vários ficheiros, para facilitar o seu tratamento. Durante o ensaio a ação considerada foi a 

variação da temperatura e verificou-se, ainda, a passagem de três comboios com as 

características indicadas no Quadro 6.9, tendo sido a sua velocidade estimada através de uma 

pistola de medição de velocidades. 

Quadro 6.9. Registo dos comboios durante o período de aquisição. 

 Início (h:min) Duração (min) Velocidade (km/h) 

Comboio 1 7:12 6,12 20 

Comboio 2 9:21 2,76 51 

Comboio 3 13:58 1,07 60 

6.4.5. Tratamento preliminar de resultados 

Nesta secção apresenta-se o tratamento dos sinais para os diversos sensores efetuado no 

programa MATLAB (MathWorks, 2011). O tratamento de dados teve como ponto de partida 
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a agregação de todos os ficheiros de aquisição, pela ordem de ocorrência, numa matriz com 

uma coluna para cada canal de aquisição e linhas correspondentes a cada instante de medição. 

Posteriormente, converteram-se os sinais para as grandezas físicas que se mediram com cada 

transdutor.  

Para converter o sinal de saída dos sensores RTD utilizou-se uma tabela que relaciona a 

resistência (sinal adquirido) com a temperatura fornecida pela Vishay (2010). Os sinais dos 

transdutores LVDT foram adquiridos em tensão e este sinal foi dividido pela sensibilidade de 

cada LVDT (Quadro 6.8) obtendo-se os resultados em unidades de comprimento. Para o 

tratamento do sinal do sistema laser-PSD recorreu-se a fórmulas específicas do sistema PSD 

para converter os quatro sinais de saída em deslocamento horizontal (Pinto et al., 2009). 

Relativamente aos extensómetros, o sinal de saída foi convertido em ex e são     que por sua 

vez se converteu em variação de tensão através da lei de Hooke (6.3), considerando o módulo 

de elasticidade do aço do carril, E, igual a 210 GPa. 

A segunda fase do tratamento de dados consistiu em estabelecer o zero para todos os registos, 

como sendo o primeiro ponto da medição, bem como retirar as variações bruscas encontradas 

nos registos, resultantes de ficheiros correspondentes a períodos de aquisição distintos. A 

ocorrência destas variações acontece porque ao interromper a aquisição e ao iniciá-la 

novamente, os sinais dos sensores variam, no entanto, tratam-se de variações do sinal elétrico 

não provocadas por variações das grandezas medidas.  

A título de exemplo na Figura 6.48 apresenta-se a eliminação das variações bruscas do registo 

relativo a variação de  e são   7-8_a, bem visível nos instantes 2 h e 30 min, 7h e 36 min e 

11h e 18 min. 

 

Figura 6.48. Eliminação das variações bruscas dos registos resultantes de ficheiros correspondentes 

a períodos de aquisição distintos, ao nível da tensão   7-8_a. 
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É de referir as variações dos sinais dos extensómetros são mais elevadas do que as dos 

restantes sensores, pois entre os vários ficheiros gravados procedeu-se ao reequilíbrio da 

ponte de Wheatstone e à shunt calibration. 

Como se pretende avaliar o efeito isolado da variação da temperatura, também se retiraram as 

variações de sinal correspondentes à passagem dos comboios (Quadro 6.9), que afetaram 

sobretudo os transdutores de deslocamento e as deformações dos extensómetros. Os sinais dos 

sensores de temperatura, como foi anteriormente referido, não foram afetados devido à 

passagem dos comboios por se tratar de um evento rápido.  

Na Figura 6.49 apresenta-se, como exemplo, a eliminação das variações bruscas dos registos 

resultantes da passagem dos comboios registadas para o deslocamento δ  9. 

 

Figura 6.49. Eliminação das variações bruscas dos registos resultantes da passagem dos comboios 

ao  ível do deslocame  o δ  9. 

A última fase do tratamento dos sinais prendeu-se com aplicação de um filtro passa-baixo de 

Chebyshev tipo II com uma frequência de core igual a 3 Hz, disponível no MATLAB. 

Os sensores de temperatura são muito estáveis e não apresentam ruído, pelo que não foram 

alvo da aplicação do filtro ao sinal. Por sua vez, os extensómetros apresentam sinais com 

algum ruído, sendo aqui que a aplicação de filtros se revela mais necessária. Na Figura 6.50, 

apresenta-se o resultado da aplicação do filtro passa-baixo ao sinal do extensómetro que 

permitiu determinar a tensão   7-8_a. 
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Figura 6.50. Aplicação de um filtro passa-baixo ao  ível da  e são   7-8_a. 

6.4.6. Resultados 

Nesta secção apresentam-se os sinais filtrados das diversas medições fazendo uma apreciação 

geral das medições. No gráfico seguinte apresentam-se as variações de temperatura registadas 

pelos vários sensores de temperatura. 

 

Figura 6.51. Resultados para os sensores de temperatura RTD e PT100. 

Da análise da Figura 6.51 observa-se que há coerência dos resultados apresentados pelos 

sensores de temperatura, uma vez que todos os sensores registaram aumentos e diminuições 

de temperatura com a mesma tendência.  

Observa-se que até ao instante 5 h, que correspondente às 8 h da manhã e ao nascer do sol, 

praticamente não se observam variações de temperatura, posteriormente as temperaturas 

aumentam, mais significativamente no carril. A partir do instante 11 h, que corresponde com 

as 14 h da tarde, observa-se uma diminuição das temperaturas.  

Relativamente à magnitude, a maior variação de temperatura foi registada no carril por se 

encontrar diretamente exposto à radiação solar e por se tratar de um elemento metálico com 

boa condutibilidade térmica. A sua cor escura provoca maior absorção das radiações, quando 
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expostos à luz solar. A segunda maior variação corresponde ao sensor disposto na face 

superior do banzo da viga do tabuleiro, pelo facto de se encontrar diretamente exposto à 

radiação solar. Segue-se a variação térmica ambiental, nos dois pontos medidos. A menor 

variação foi observada na secção inferior do tabuleiro, devido à ausência de exposição solar e 

à elevada inércia térmica deste elemento estrutural. 

Na Figura 6.52 apresentam-se os sinais filtrados dos transdutores LVDT dispostos nas juntas 

de tabuleiro, em conjunto com os sinais corrigidos da temperatura medida na face superior do 

banzo da viga do tabuleiro (Tts_RS).  

  

Figura 6.52. Deslocamentos nas juntas de tabuleiro para as variações de temperatura na face 

superior do banzo da viga do tabuleiro. 

Da observação do gráfico verifica-se que todos os deslocamentos tiveram um comportamento 

semelhante  com a exceção do δ  4-5, correspondente ao deslocamento relativo entre os troços 

T4 e T5. Verifica-se ainda que todos os deslocamentos medidos acompanham a curva de 

variação da temperatura.   

Os transdutores LVDT utilizados para efetuar a medição da abertura das juntas de carril (δc 4 

e δc 9) caíram durante a passagem do segundo comboio, pelo que os resultados destes 

transdutores só têm representatividade até ao instante 9 h e 21 min. Durante a hora e meia que 

decorreu até ao reposicionamento des es LVDT’s observaram-se variações de temperatura 

importantes, cujo efeito não é possível reproduzir de forma a estimar as medições dos 

LVDT´s durante esse período e aproveitar os dados após o seu reposicionamento. Na 

Figura 6.53, apresentam-se os resultados finais dos deslocame  os  δc 4 e δc 9 

correspondentes aos movimentos das juntas de carril até ao instante 9 h e 21 min. 
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Figura 6.53. Deslocamentos nas juntas de carril e variação de temperatura do carril. 

Os deslocamentos nas duas juntas de carril foram muito semelhantes, acompanham as 

variações de temperatura de forma coerente e apresentam um deslocamento muito maior do 

que o dos restantes pontos medidos. 

Relativamente aos dois sistemas laser-PSD utilizados, apenas o correspondente ao 

deslocamento δc  6-7_PSD, apresentou resultados satisfatórios. 

Na Figura 6.54, apresentam-se os resultados finais, dos deslocamentos relativos entre o carril 

e tabuleiro  δc  6- _PSD e δc   -8. 

 

Figura 6.54. Deslocamentos relativos entre o carril e o tabuleiro  δc  6- _PSD e δc  7-8, e variação 

da temperatura do tabuleiro, Tts_RS. 

Os deslocamentos relativos, δc  6- _PSD e δc  7-8, são semelhantes e coerentes com a 

evolução da temperatura. É de referir que estes dois sistemas estão afastados de 100 m e nesta 

zona o carril encontra-se fora do comprimento de respiração. 

O deslocamento δc  4-5, apresentado na Figura 6.55, encontra-se afastado destes dois, e existe 

uma junta de carril a 26 m da sua localização, estando ainda dentro do seu comprimento de 

respiração, o que pode justificar as diferenças encontradas. Como se pode observar na 



Capítulo 6  

 

6.44 

Figura 6.55 a partir do instante 9 h e 15 min, a relação existente entre a variação de 

temperatura e o deslocamento relativo inverte-se. 

 

Figura 6.55. Deslocamentos relativos entre o carril e o tabuleiro  δc  4-5, e temperatura do 

tabuleiro, Tts_RS. 

Na Figura 6.56 apresentam-se os sinais filtrados dos extensómetros colados no eixo neutro do 

carril e nos dummy’s. O resultado da variação das  e sões   6-7_a não foi considerado porque 

apresentava valores desadequados.  

 

Figura 6.56. Dados tratados de todos os extensómetros. 

Na Figura 6.56 observa-se que as variações das tensões medidas a meio do troço T7 e na zona 

da junta de tabuleiro entre os troços T7 e T8 foram muito próximas entre si; já a variação de 

 e são    -7_b apresenta diferenças relativamente às restantes. Também as variações de 

temperatura Tc 6-7 são superiores às Tc 7 e Tc 7-8, sendo estas últimas praticamente 

coi cide  es  o que pode  us ificar em par e a maior mag i ude das  e sões   6-7_b. 

Verifica-se ainda que a tensão    -7_dummy apresenta grandes variações no instante 1 h e 

18 min, para diferenças insignificantes da temperatura, e que    -7_b apresenta variações, no 

instante 2 h e 18 min. 
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Na Figura 6.57 apresentam-se os resultados das variações de tensão após correção da 

deformação aparente do sinal dos extensómetros utilizando os dummy’s. 

 

Figura 6.57. Tensão obtida através dos extensómetros corrigido com os respetivos dummy’s. 

Na Figura 6.57 observa-se que após a remoção da deformação aparente as variações de tensão 

   _a     _b     -8_a e a    -8_b, mantêm-se próximas entre si. Relativamente à variação de 

 e são    -7_b, observa-se que no início do registo está muito próxima das tensões obtidas 

para as restantes zonas analisadas, a menos das leituras próximas do instante 2h e 18 min. No 

instante 5 h e 48 min, observa-se que a variação de  e são    -7_b apresenta uma variação 

mais brusca do que as restantes, e, no final do registo, o sinal do extensómetro associado a 

esta tensão não acompanhou a descida de temperatura como aconteceu com os restantes 

sensores.  

6.5. CALIBRAÇÃO DO MODELO NUMÉRICO 

No sentido de calibrar o modelo numérico para os efeitos da interação via-estrutura, 

efetuou-se uma comparação entre os deslocamentos e variações de tensão obtidos por vias 

numérica e experimental.  

O modelo utilizado foi o descrito no Capítulo 5, com seis troços de tabuleiro. As ações 

consideradas no modelo numérico foram as variações de temperatura nos carris e no tabuleiro 

medidas no ensaio. 

Para introduzir a temperatura no modelo foi necessário decimar os sinais obtidos com os 

sensores de temperatura no sentido de diminuir o número de cálculos considerados no modelo 

e desta forma reduzir o tempo de cálculo. Neste sentido, cada uma das curvas de variação de 

temperatura foi representada através de vinte e três pontos, o que garante um traçado 

semelhante ao das curvas com a totalidade dos pontos. Antes da introdução da variação da 

temperatura, houve a necessidade de efetuar dois cálculos para simular as condições do 

sistema via-estrutura no início do ensaio.  
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O primeiro pretende simular a força longitudinal instalada nos aparelhos de apoio móvel, 

desenvolvida por atrito devido à força vertical exercida pelo peso próprio da estrutura. Para 

isso, aplicaram-se duas forças verticais de 862 kN sobre os aparelhos de apoio móveis, no 

encontro E2, correspondentes às reações devidas ao peso da estrutura nesses apoios. Uma vez 

que estes apoios foram simulados por elementos com funcionamento por atrito, ao efetuar este 

carregamento os aparelhos de apoio passam a ter uma força de reação na direção do 

desenvolvimento do tabuleiro. Esta força longitudinal de reação pode ter repercussões no 

movimento da junta (E2), tal como se demonstrou na análise de sensibilidade apresentada na 

secção 5.4.3. 

Para além deste cálculo, foi ainda necessário simular as tensões existentes no tabuleiro e no 

carril, originadas pela diferença de temperatura entre a fase de assentamento da via e o início 

da aquisição de dados. Tendo sido estipulada uma temperatura de referência do carril igual a 

30º C e a temperatura medida neste elemento no início do ensaio de 15º C, aplicou-se uma 

variação de -15º C no carril. Para o tabuleiro considerou-se que a sua temperatura, no dia em 

que se procedeu à fixação dos carris, era igual a 15º C. No início do ensaio a temperatura 

média era de 20º C, pelo que, se aplicou uma variação de temperatura de 5º C no tabuleiro. As 

variações de -15º C no carril e de 5º C no tabuleiro foram introduzidas de forma uniforme nos 

dois elementos estruturais. Por sua vez, as variações de temperatura referentes ao ensaio 

foram introduzidas de forma uniforme no carril e com um diferencial de temperatura no 

tabuleiro, de modo a reproduzir de forma adequada os deslocamentos e rotações das secções. 

O ANSYS permite duas formas de introdução da temperatura ao longo da secção de um 

elemento de viga, uma correspondente a uma variação de temperatura uniforme, outra a um 

gradiente de temperatura. Para inserir um gradiente ao longo da secção é necessário introduzir 

uma variação de temperatura no centro de gravidade e outra na face superior. Durante o 

ensaio in situ, apenas foram medidas as temperaturas nos pontos extremos da secção, 

estabelecendo-se uma variação linear entre estes pontos obtendo assim, para cada instante, a 

variação de temperatura no centro de gravidade do tabuleiro (Figura 6.58), designando-se este 

cenário de distribuição da temperatura por TA.  

 

Figura 6.58. Cálculo da temperatura no centro de gravidade do tabuleiro (TA). 
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Uma vez que a medição dos movimentos das juntas de tabuleiro foi efetuada a um metro do 

centro de gravidade, houve a necessidade de entrar em linha de conta com o efeito de rotação 

da secção, para a comparação dos resultados numéricos com os resultados experimentais. 

Assim, o deslocamento de uma secção do tabuleiro resulta do deslocamento do nó do centro 

de gravidade (δ ) e do deslocamento (δ ) devido à rotação do tabuleiro (θ )  de acordo com a 

Figura 6.59. 

 

Figura 6.59. Componentes do deslocamento de uma secção de um troço de tabuleiro. 

Para comparar o deslocamento medido entre o tabuleiro e o carril, com o do modelo 

numérico, é necessário ter presente que este deslocamento foi medido ao nível da cota do 

centro de gravidade do carril, que se situa 0,4 m acima do centro de gravidade do tabuleiro, 

correspondendo ao ponto onde se instalou a estrutura metálica de apoio ao LVDT, bem como 

o laser. Assim, para avaliar este deslocamento com base nos resultados do modelo numérico, 

admitiu-se que o deslocamento do tabuleiro corresponde ao deslocamento do seu centro de 

gravidade, acrescido do deslocamento devido à rotação (obtendo-se multiplicando a rotação 

por 0,4 m). O deslocamento do carril corresponde ao deslocamento do seu centro de 

gravidade. Da diferença entre estes dois deslocamentos resulta o deslocamento a comparar 

com o medido.  

Para os movimentos das juntas de carril consideram-se diretamente os deslocamentos dos nós 

dos elementos de viga que simulam o carril.   

Na Figura 6.60, apresentam-se gráficos com os resultados dos deslocamentos numéricos e 

experimentais: δ  4-5 e δ   -8, um numa junta de tabuleiro que se encontra na zona do 

comprimento de respiração do carril e outro na zona central; δc 9  medido numa junta de 

carril; δc  7-8, correspondente ao deslocamento relativo entre o carril e o tabuleiro.  

Nos gráficos dos deslocamentos das juntas do tabuleiro e dos deslocamentos relativos entre o 

carril e o tabuleiro apresentam-se três curvas: uma correspondente aos deslocamentos 

experimentais, desig ada “Exp”  e duas correspo de  es aos resul ados  uméricos  a 

“Num  δ” correspo de ao resultado numérico sem a consideração do efeito da rotação e a 

“Num  δ θ” correspo de ao acréscimo do deslocamento devido ao efeito da rotação ao nível 

da face superior do banzo da viga do tabuleiro. 
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Os transdutores LVDT que mediram os deslocamentos nas juntas de carril estavam 

posicionados no seu centro de gravidade, por isso, o movimento medido não tem qualquer 

componente de rotação pelo que se comparam diretamente as curvas obtidas numericamente 

“Num” e experime  alme  e “Exp”. É ainda de referir que o deslocame  o  umérico δc 9 é 

decomposto em duas partes, uma a cheio, até ao instante de tempo em que o LVDT caiu, e 

outra a tracejado, que representa os deslocamentos numéricos para instantes de tempo 

superiores.  

 
a) 

 
 b) 

 
c) 

 
 d) 

Figura 6.60. Resultados dos deslocamentos numéricos e experimentais para o caso de distribuição 

de temperatura TA: a) δ  4-5; b) δ   -8; c) δc  7-8; d) δc 9. 

Na Figura 6.62 apresentam-se os resultados numéricos e experimentais das tensões    -8_a e 

   _a  uma avaliada na zona de uma junta de tabuleiro e a outra a meio de um troço de 

tabuleiro, respetivamente.  

Relativamente às tensões também se apresentam três curvas, mas, neste caso, duas delas 

relativas aos resultados experimentais. A curva “Exp” corresponde à tensão calculada a partir 

da medição realizada com o extensómetro instalado no carril e a curva “Exp  corrigido” 

corresponde à eliminação da deformação aparente, devida aos efeitos da temperatura. Esta 
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correção foi efetuada com recurso ao sinal do dummy instalado na mesma secção dos 

extensómetros. 

 
a) 

 
b) 

Figura 6.61. Resultados das tensões numéricos e experimentais para o caso de distribuição de 

temperatura TA: a)    -8_a; b)    _a. 

Analisando a Figura 6.60, observa-se que, até o instante de tempo igual a 6 h, os resultados do 

modelo numérico acompanham bem as leituras efetuadas pelos sensores. A partir desse ponto, 

os resultados afastam-se, apresentando, no final da aquisição, valores bastante diferentes. A 

partir desta observação e atendendo às distribuições de temperatura ao longo de uma secção 

de tabuleiro apresentadas na EN-1991-1-5 (2003), avançou-se para o estudo de outros 

cenários de distribuição, apresentados na Figura 6.62. 

Os dois cenários alternativos estudados derivaram do cenário TA, tendo-se alterado a 

temperatura no centro de gravidade, sendo que a temperatura do cenário TB (Figura 6.62 a)) é 

metade da do TA, e a do TC (Figura 6.62 a)) é um quarto da do TA.   

  

a) b) 

Figura 6.62. Distribuição da temperatura ao longo da secção do tabuleiro: a) TB, b) TC.  

Para cada um destes cenários analisaram-se curvas semelhantes às apresentadas na 

Figura 6.60 e na Figura 6.61, para todos os sensores. Comparando os vários cenários, 

concluiu-se que o caso TC é o que apresenta andamentos das curvas, numéricas e 

experimentais, mais próximos para instantes de aquisição superiores a 6 h e que se apresentam 

na Figura 6.63 e na Figura 6.64.  
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 6.63. Resultados dos deslocamentos numéricos e experimentais para o caso de distribuição 

de temperatura TC: a) δ  4-5; b) δ   -8; c) δc  7-8; d) δc 9. 

O deslocame  o δc 9 (Figura 6.63 d)) apresenta-se praticamente inalterado para os dois 

cenários, indicando que, relativamente às variações de temperatura, o movimento da junta de 

carril depende, principalmente, da variação da temperatura no próprio carril e muito pouco da 

variação da temperatura do tabuleiro. 

Na Figura 6.63 e na Figura 6.64, observa-se que, depois do instante 6 h, há uma melhoria 

significativa da concordância entre as curvas numéricas e experimentais, quando comparadas 

com as do caso TA, quer para os deslocamentos quer para as tensões.  

Para a  e são    -8_a (Figura 6.64 a)) registou-se uma melhoria da aproximação, ao nível do 

seu valor máximo, entre os resultados numéricos e experimentais de 7 MPa, relativamente ao 

cenário anterior. A tensão    _a (Figura 6.64 b)), obtida por via numérica, passa a ter um 

valor máximo igual a 55 MPa, praticamente igual ao valor máximo da tensão obtida 

experimentalmente.  
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a) 

 
b) 

Figura 6.64. Resultados das tensões numéricas e experimentais para o caso de distribuição de 

temperatura TC: a)    -8_a; b)    _a. 

Como o instante 6 h corresponde às 9 h da manhã, já depois do nascer do sol, admitiu-se que 

teria sentido adotar distribuições distintas da temperatura, ao longo da secção do tabuleiro, 

para o período noturno e para o período diurno. Este comportamento é referido em inúmeros 

trabalhos relacionados com o dimensionamento de armaduras para controlo da fendilhação 

(Hambly, 1978; Cheng e Zhang, 2011; Ding e Li, 2011). Também, na secção 6 da EN-1991-

1-5 (2003) são apresentados procedimentos para a consideração da distribuição da 

temperatura ao longo das secções de tabuleiros de pontes, em períodos com e sem exposição 

solar. A principal razão, evocada nesta norma, para as diferenças da distribuição da 

temperatura nas duas faces é a radiação solar que provoca o aumento de calor na face superior 

do tabuleiro.  

A relação entre estas temperaturas pode ser considerada de forma linear ou não-linear. Para 

tabuleiros em betão armado a distribuição das temperaturas ao longo da secção, para uma 

estrutura exposta à radiação solar, têm a distribuição ilustrada na Figura 6.65. Nestes estudos 

é evidente que as leis da variação da temperatura, ao longo da secção do tabuleiro, assumem 

diferentes comportamentos em períodos noturnos ou diurnos.  

 

Figura 6.65. Variação da temperatura ao longo da secção vertical de um tabuleiro de betão armado 

(adaptado de EN-1991-1-5, 2003). 

Foi, por isso, estudado um caso misto para as distribuições da temperatura na secção, em que 

se considerou a distribuição TA desde o início da aquisição, às 2 h, até às 6 h e, a partir deste 

instante a distribuição TC. As variações de temperatura do carril continuaram a ser 
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introduzidas de forma uniforme e mantiveram-se os cálculos prévios de reprodução das 

condições iniciais do ensaio. Na Figura 6.66 apresentam-se os resultados dos deslocamentos 

das juntas de tabuleiro; na Figura 6.69 dos deslocamentos relativos entre o carril e o tabuleiro; 

e na Figura 6.70 dos deslocamentos das juntas de carril. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Figura 6.66. Resultados dos deslocamentos numéricos e experimentais para o caso de variação de 

temperatura TA+TC: a) δ  9; b) δ  8-9; c) δ   -8; d) δ   -7; e) δ  5-6; f) δ  4-5. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 6.67. Resultados dos deslocamentos numéricos e experimentais para o caso de variação de 

 empera ura TA TC: a) δc  4-5; b) δc   -8; c) δc   -7_PSD. 
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a) 

 

b) 

Figura 6.68. Resultados dos deslocamentos numéricos e experimentais para o caso de variação de 

temperatura TA+TC: a) δc 4; b) δc 9. 

Na Figura 6.66 observar-se que os deslocamentos medidos nas juntas de tabuleiro 

acompanham bem as curvas numéricas, sendo os que apresentam maiores diferenças o δ  9 e o 

δ  4-5, presumindo-se que esta diferença esteja relacionada com a presença das juntas de 

dilatação de carril próximas das juntas do tabuleiro. 

Os deslocamentos relativos entre carril e o tabuleiro (Figura 6.69), nas zonas que se situam 

fora do comprimento de respiração (δc   -8 e δc   -7_PSD), apresentam concordâncias muito 

sa isfa órias. Já o δc  4-5, que está muito perto da junta de dilatação de carril, apresenta 

diferenças consideráveis. Apesar das diferenças observe-se uma diminuição dos 

deslocamentos numéricos e experimentais a partir de um certo ponto. 

Os movimentos das juntas de carril calculados por via numérica apresentam diferenças 

relativamente aos resultados experimentais assemelhando-se a um atraso do deslocamento 

numérico (Figura 6.70).   

Na Figura 6.69, apresentam-se os resultados das tensões obtidas através dos sinais dos 

extensómetros, para as três secções instrumentadas. 
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a) 

 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

Figura 6.69. Resultados das tensões numéricos e experimentais para o caso de distribuição de 

temperatura TA+TC: a)    -8_a; b)    -8_b; c)    _a; d)    _b; e)    -7_a. 

Relativamente as tensões avaliadas na zona da junta entre os troços T7 e T8, observa-se que 

um dos extensómetros permitiu obter tensões experimentais mais próximas (   -8_b)) do que 

o outro (   -8_a). Os resultados que revelam maior desvio correspo dem à  e são    -7_a. 
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Para aproximar os resultados numéricos e experimentais, sentiu-se a necessidade de alterar 

parâmetros do modelo numérico. Os resultados que se pretendem melhorar são uma 

diminuição do deslocamento na junta do encontro E2; um aumento do resultado numérico 

relativamente ao movimento da junta entre os troços T4 e T5; e um aumento do deslocamento 

relativo entre o carril e o tabuleiro para melhorar a concordância obtida para o deslocamento 

δc  4-5.   

De acordo com a análise de sensibilidade apresentada na secção 5.4 a alteração do coeficiente 

de atrito do apoio móvel é uma forma de controlar o deslocamento da junta entre o tabuleiro e 

o encontro, sem alterar significativamente os restantes resultados. No entanto, considerar o 

atrito desenvolvido nestes aparelhos de apoio superior a 5% já não é realista. Com a variação 

das características do balastro (até agora considerada com uma rigidez e resistência de 

6×10
3 

kN/m e 12 kN por mola, respetivamente) é possível aumentar o deslocamento numérico 

δ  4-5, diminuir o deslocame  o δ  9 e ao mesmo tempo variar o deslocamento relativo entre o 

carril e o tabuleiro. Estas variações podem ser observadas no Quadro 5.22 comparando os 

resultados para os casos K2 20 e K4 12.  

É de referir que para a ação em estudo não há qualquer carregamento vertical, pelo que só se 

alteraram as características das molas que simulam o comportamento do balastro 

descarregado. Para avaliar os efeitos da variação das características de resistência e rigidez do 

balastro estudaram-se vários modelos numéricos assumindo os valores apresentados no 

Quadro 6.10. 

Quadro 6.10. Variações das características do balastro utilizadas. 

caso B1 B1 B3 B4 B5 B6 

Rigidez (kN/m) 5×10
3 

5×10
3
 7×10

3
 4×10

3
 4×10

3
 6×10

3
 

Resistência (kN) 12 11 11 11 10 10 

 

A alteração das características do balastro teve consequências no comportamento dos 

deslocamentos δ  4-5, δc  4-5, δc 4 e δc 9, mantendo-se os restantes praticamente inalterados. 

Dos vários casos estudados (de B1 a B6), o que traduz maior proximidade entre os casos 

numéricos e experimentais é o caso B4. Para este caso apresentam-se na Figura 6.70 os 

deslocamentos que mais variações sofreram devido à alteração das características do balastro. 
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a) 

 

 
b) 

 
c) 

 

 
d) 

   Figura 6.70. Resultados dos deslocamentos numéricos e experimentais para as características do 

balastro do caso B4: a) δc 9; b) δc 4; c) δc  4-5; d) δ  4-5. 

As melhorias obtidas com a variação das características do balastro são satisfatórias, contudo 

a diminuição da rigidez e da resistência pode estar apenas associada às zonas dos aparelhos de 

dilatação da via, uma vez que é onde se localizam os pontos para os quais se obtiveram 

alteração dos resultados.  

6.6. CONCLUSÕES 

O presente capítulo foi dedicado a dois ensaios experimentais efetuados no viaduto poente do 

ramal ferroviário de acesso ao porto de Aveiro e à calibração do modelo numérico com base 

nos resultados experimentais. A calibração permitiu a obtenção de um modelo numérico de 

análise de interação via-estrutura mais preciso.  

Devido há grande diferença entre os cenários de rigidez relativa à interação estaca-solo de 

fundação definidos no Capítulo 5 procurou-se, através do ensaio de vibração ambiental definir 
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qual o cenário que melhor traduz o comportamento do solo. O tratamento de dados 

experimentais foi efetuado com o programa ARTeMIS (2011), através da versão melhorada 

do método de decomposição no domínio da frequência (EFDD). tendo-se revelado eficiente 

para a caracterização dinâmica baseada em dados experimentais. 

Do estudo detalhado dos seis cenários distintos, o cenário MMAX foi o que apresentou 

melhores resultados do coeficiente MAC, revelando que a rigidez relativa entre as várias 

camadas aproxima de forma satisfatória as condições reais do solo. Para obter melhores 

concordâncias entre as frequências numéricas e experimentais, aumentaram-se os coeficientes 

de reação do solo de todas as camadas do cenário MMAX de 175%. Para este novo cenário 

obtiveram-se formas e frequências modais, experimentais e numéricas, muito próximas. Os 

parâmetros modais, obtidos com base no ensaio de vibração ambiental, mostraram ser úteis 

para a calibração do modelo numérico, em particular para a calibração dos parâmetros que 

simulam a interação estaca-solo de fundação. 

No sentido de avaliar de forma eficiente da variação da tensão no carril devida aos efeitos da 

variação da temperatura, com extensómetros de resistência, é necessário efetuar uma correção 

do sinal dos extensómetros, removendo a deformação aparente. Para averiguar qual a forma 

mais eficiente de efetuar a compensação dos efeitos da temperatura, desenvolveram-se 

ensaios em laboratório. Nestes ensaios colocaram-se, dentro de uma câmara climática onde se 

impôs uma variação de temperatura controlada, troços de carril onde se instalaram 

extensómetros de colar e soldar com disposições necessárias à aplicação dos procedimentos 

de compensação da temperatura e comprovou-se que o processo mais eficiente para a 

remoção da deformação aparente dos extensómetros era a utilização de um dummy e que os 

extensómetros que apresentam um comportamento mais uniforme são os extensómetros de 

colar. 

No ensaio de avaliação dos efeitos de interação via-estrutura a tensão no carril foi estimada a 

partir das medições realizadas com extensómetros; os movimentos das juntas de carril e de 

tabuleiro com transdutores LVDT; os deslocamentos relativos entre o carril e o tabuleiro, com 

transdutores de deslocamento LVDT e com um sistema laser-PSD; as temperaturas ambiente 

e do tabuleiro com sensores PT100 e no carril com RTD. Estes sensores, bem como a sua 

integração no sistema de aquisição, revelaram-se adequados à medição das grandezas 

pretendidas.  

Para melhorar a calibração do modelo numérico compararam-se os resultados numéricos e 

experimentais, considerando, no modelo numérico as variações de temperatura nos carris e no 

tabuleiro, medidas experimentalmente. A introdução da temperatura no carril foi do tipo 

uniforme e no tabuleiro considerou-se um gradiente térmico.  
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Comprovou-se a importância da consideração da rotação do tabuleiro devida à consideração 

do gradiente térmico e a necessidade de adotar leis de distribuição das temperaturas, ao longo 

da secção do carril, distintas para períodos com ou sem exposição solar. Após a inclusão 

destas considerações no modelo numérico obtiveram-se andamentos semelhantes entre as 

curvas numéricas e experimentais, para os diversos sensores. As principais diferenças foram 

encontradas para os transdutores de deslocamento dispostos nas zonas de respiração do carril. 

Para melhorar a concordância entre os resultados numéricos e experimentais, recorrendo ao 

estudo efetuado na secção 5.4.2, optou-se alterar as características da rigidez e da resistência 

longitudinais do balastro, tendo-se concluído que esta alteração proporcionou melhorias 

significativas relativamente à proximidade entre os resultados experimentais e numéricos. No 

entanto fica por esclarecer se se tratam de condições locais, de diminuição da resistência do 

balastro, na zona dos aparelhos de dilatação e via. 

Com o modelo numérico calibrado obteve-se uma concordância satisfatória entre as tensões e 

os deslocamentos medidos experimentalmente e os obtidos por via numérica. Concluiu-se, 

assim, que as técnicas de monitorização bem como os métodos numéricos (de simulação da 

interface travessa-balastro) utilizados são adequados para a avaliação dos parâmetros 

envolvidos na interação via-estrutura. Este modelo revela, portanto, um grande potencial no 

que respeita a previsão de níveis de tensão no carril e versatilidade relativamente à introdução 

das características da via. 

Considera-se, ainda, que o modelo pode ser utilizado em modelos mais complexos como os 

de encurvadura, de modo a permitir avaliar as condições de segurança à encurvadura da via 

para vários níveis de manutenção da via, como é apresentado no Capítulo 7. 
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 ANÁLISE DE SEGURANÇA À ENCURVADURA DA VIA NO 7.

VIADUTO POENTE DE ACESSO À PONTE DAS PIRÂMIDES 

 6.  

 7.  

 INTRODUÇÃO 7.1.

No presente capítulo pretende-se analisar a segurança à encurvadura da via no viaduto poente 

aplicando as técnicas desenvolvidas no Capítulo 4. 

A calibração prévia do modelo numérico, realizada com base nos resultados de campanhas 

experimentais, permite efetuar as análises de segurança de uma forma mais confiante 

relativamente ao carácter realista dos resultados obtidos para a estabilidade da via. 

Inicialmente efetuaram-se análises preliminares desenvolvidas no sentido de melhor 

compreender como o fenómeno da encurvadura é afetado pelas características da 

configuração dos viadutos; pela forma de introdução das variações da temperatura no carril e 

no tabuleiro; pelas ações ferroviárias não só ao nível da posição do comboio mas também pela 

possibilidade de frenagem; pelo bloqueio dos ligadores hidráulicos relativamente às ações 

rápidas; pelas características do alinhamento da via; e pelo estado de compacidade do 

balastro. Para isso analisou-se a evolução da tensão instalada nos carris, em modelos onde se 

isolaram os efeitos destes parâmetros permitindo avaliar a importância de cada um 

relativamente à temperatura de encurvadura.   

Após a identificação dos parâmetros que mais contribuem para a instabilidade da via, foi 

possível avançar para uma análise de segurança à encurvadura da via no viaduto poente que 
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permitiu identificar as situações de risco bem como estabelecer recomendações e limites para 

as características da via de forma a garantir a segurança da circulação ferroviária.    

 ANÁLISES PRELIMINARES 7.2.

No âmbito das análises preliminares estudaram-se vários modelos com diferentes variações de 

temperatura no carril e no tabuleiro, assumindo duas posições distintas para a imperfeição que 

desencadeia o fenómeno da encurvadura. Para a posição mais desfavorável da imperfeição 

avaliaram-se diferentes leis de crescimento da temperatura, no carril e no tabuleiro, e ainda a 

influência da estrutura na temperatura de referência no carril. 

Analisaram-se modelos nos quais, para além da temperatura, se introduziu a ação do comboio 

em diferentes posições relativamente à imperfeição. Para a posição mais desfavorável do 

comboio analisaram-se dois níveis de intensidade da força de frenagem e a influência da 

existência dos ligadores hidráulicos no fenómeno da encurvadura. Ainda relativamente às 

características da via avaliou-se a influência da amplitude e do comprimento da imperfeição 

geométrica, bem como das características da resistência do balastro. 

Posteriormente foi analisado o caso da via com curva e considerando os aparelhos de 

dilatação do carril. Neste caso foi também estudada a posição mais desfavorável da 

imperfeição bem como do tráfego ferroviário. 

No sentido de avaliar a necessidade da instalação dos aparelhos de dilatação do carril 

realizaram-se ainda cálculos considerando o carril contínuo e a curva existente no final do 

viaduto poente. 

 Considerações gerais 7.2.1.

O modelo utilizado para as análises preliminares de segurança é semelhante ao modelo 

descrito no Capítulo 5, admitindo o cenário de rigidez relativa à interação estaca-solo de 

fundação determinado no Capítulo 6. No entanto, porque estes cálculos têm maior 

complexidade que os anteriores, e porque os resultados das temperaturas não são afetados, 

optou-se por modelar apenas seis troços de tabuleiro, T4 a T9. Consideram-se os aparelhos de 

dilatação do carril e uma imperfeição geométrica no carril em forma de meio cosseno, com 

um comprimento, λ, de 12 m e uma amplitude, δ, de 16 mm (Figura 7.1). Estas características 

correspondem às das imperfeições consideradas nos estudos paramétricos do 

ERRI-D202/RP11 (1999). Relativamente à configuração do viaduto, a imperfeição foi 

introduzida sobre a junta de tabuleiro entre os troços T7 e T8 (x = 400 m). 
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Figura 7.1. Imperfeição introduzida no modelo. 

Relativamente às características da resistência do balastro foram considerados os valores 

referidos no Capítulo 5, uma vez que as encontradas na secção 6.5 podem ser apenas 

resistências localizadas devido à presença dos aparelhos de dilatação. Considerou-se para o 

deslocamento Wp, correspondente à força limite, um valor de 2 mm nas direções lateral e 

longitudinal. Na direção transversal da via, a força limite da resistência do balastro admitida 

foi de 10 kN/m e de 20 kN/m para condições de via descarregada e carregada, respetivamente. 

Para a força limite da resistência longitudinal consideram-se valores, para a via descarregada, 

de 20  kN/m e, para a via carregada, de 40  kN/m. 

Relativamente ao modelo apresentado no Capítulo 5 houve necessidade de introduzir as 

ligações carril-travessa. Estes elementos foram simulados por seis molas do tipo das 

apresentadas na Figura 3.6, três com rigidez elevada nas direções longitudinal, transversal e 

vertical e outras três com rigidez à rotação igual a 150 kN.m/rad, por metro de via, o que 

corresponde a 45 kN.m/mola (150×0,6/2), tal como foi considerado nos estudos paramétricos 

da ERRI-D202/RP11 (1999). Estes elementos foram introduzidos 7,5 cm abaixo da cota do 

carril, entre dois nós criados para o efeito (Figura 7.2). 

 

Figura 7.2. Posição das fixações na secção transversal do modelo. 

Relativamente às ações da temperatura assumiu-se variações crescentes da temperatura do 

tabuleiro e da temperatura do carril com uma relação Tt/Tc igual a ¼. A adoção destes valores 

teve por base as temperaturas registadas no ensaio efetuado in situ, no qual se verificou uma 

variação de 6,25 ºC no tabuleiro e de 25 ºC no carril. 

Os efeitos da retração e da fluência não foram considerados pelo facto da via ter sido instalada 

muito depois da construção do viaduto admitindo-se que nessa altura as deformações relativas 

a estes efeitos já tinham sido dissipadas.  

λ

δ
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O modelo com as condições anteriormente referidas designou-se por A1. Os seus resultados 

apresentam-se na Figura 7.3 através de curvas que ilustram o aumento progressivo da tensão 

nos carris, para temperaturas sucessivamente crescentes, incluindo a temperatura de 

encurvadura. É de referir que por razões de convergência o incremento de cálculo utilizado foi 

bastante apertado, tendo-se obtido resultados para inúmeras temperaturas, apresentando-se 

apenas alguns deles de forma a ilustrar a evolução da variação da tensão nos carris. Para 

facilitar a interpretação dos resultados colocaram-se linhas verticais em correspondência com 

a posição das juntas de tabuleiro. 

 

Figura 7.3. Evolução da tensão no carril para o modelo A1, com imperfeição (x = 400 m). 

Na Figura 7.3 observa-se que as tensões no carril crescem à medida que aumenta a 

temperatura, mantendo-se as curvas referentes à tensão semelhantes ao nível da forma, até se 

atingir a temperatura de encurvadura (Tb,max), igual a 106,3 ºC. A partir desta temperatura 

verifica-se uma diminuição do valor da tensão nas zonas correspondentes a grandes 

deformações da via, zona de encurvadura, e um aumento deste valor nas zonas adjacentes.  

É de referir que a tensão no carril é nula nos aparelhos de dilatação do carril, 24 m antes da 

junta de tabuleiro entre os troços T4 e T5 (x = 76 m) e 12 m depois do encontro E2 

(x = 612 m), entre estes aparelhos a tensão aumenta até uma espécie de patamar. Esta 

distribuição da tensão do carril é semelhante à existente em plena via, mas neste caso, na zona 

correspondente ao patamar existem picos de tensão sobre as juntas de tabuleiro e diminuições 

a meio vão dos troços, devido ao efeito da dilatação do tabuleiro. 

É de referir que embora os aparelhos de apoio sejam todos iguais, as estacas têm condições de 

fundação de fundação distintas, pelo que o centro de dilatação térmico do tabuleiro não 

coincide com o seu centro geométrico. Por isso a diminuição brusca da tensão no troço T6 

ocorre na abcissa 263 m (ver Figura 7.3).   
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Para o modelo A1 realizou-se uma análise de segurança, à semelhança do que foi feito no 

Capítulo 4, determinando-se os valores de Tb,max e Tb,min através das curvas representadas na 

Figura 7.4. 

 

Figura 7.4. Determinação do valor Tb,min e Tb,max para o modelo A1. 

Da análise do gráfico anterior conclui-se que para o modelo A1, a Tb,max é igual a 106 ºC e a 

Tb,min é igual a 50 ºC. Recorde-se que a Tb,min corresponde à temperatura acima da temperatura 

de referência (30 ºC) à qual se pode expor o carril sem que a via encurve. 

 Influência da posição da imperfeição 7.2.2.

Realizou-se uma nova análise, designada por A2, considerando a imperfeição entre as duas 

juntas de dilatação do carril, próxima do centro do troço T7 (x = 345,6 m), no sentido de 

confirmar que a posição mais desfavorável para a imperfeição é na junta do tabuleiro. 

Para facilitar a comparação entre modelos diferentes optou-se por representar apenas duas 

curvas da evolução das tensões, para cada caso, uma (a azul) correspondente à tensão para 

uma temperatura imediatamente antes da encurvadura e outra (a vermelho) para a temperatura 

de encurvadura onde já se verificam diminuições da tensão devidas às grandes deformações 

do carril.  

Na Figura 7.5 apresentam-se os resultados da influência da posição da imperfeição, através da 

comparação do modelo A1 como o modelo A2.  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0.0E+00 1.0E-01 2.0E-01 3.0E-01 4.0E-01 5.0E-01

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 (
ºC

)

Deslocamento (m)

Wp=2 mm

Wp=5 mm

Wp=15 mm

Wp=25 mm

Wp=35 mm

Wp=45 mm

pós-encurvadura

T,b,max

T,b,min



Capítulo 7 

 

7.6 

 
a) 

 
b) 

Figura 7.5. Influência da posição da imperfeição na tensão do carril: a) Imperfeição 

(x = 400 m); b) Imperfeição (x = 345,6 m). 

Comparando os resultados do modelo A1 (Figura 7.5 a)) com os do A2 (Figura 7.5 b)) 

observa-se que a alteração da posição da imperfeição provoca uma variação da temperatura de 

encurvadura de 27,3 ºC. 

Observa-se ainda que nos dois modelos, A1 e A2, para a temperatura de pré-encurvadura, os 

carris atingem o mesmo valor de tensão nas zonas da imperfeição (x = 400 m no modelo A1 e 

x = 345,6 m no modelo A2), cerca de 280 MPa, a partir da qual ocorre a encurvadura. Por isso 

o modelo A2 atinge temperaturas mais elevadas até que a tensão no carril, no centro do troço 

de tabuleiro, seja a mesma que no modelo A1, na zona das juntas.    

A partir da análise da Figura 7.5, confirma-se que a posição mais desfavorável para as 

imperfeições é sobre as juntas do tabuleiro que coincidam com a zona central do carril. 

 Influência da forma de introdução da temperatura   7.2.3.

A forma como se introduz a temperatura parece ser um fator importante relativamente à 

determinação da temperatura de encurvadura. Nesta secção são analisados modelos em que se 
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aplica a variação da temperatura apenas no carril e modelos em que se introduzem diferentes 

razões da variação da temperatura do tabuleiro relativamente à do carril.   

7.2.3.1. Consideração da variação da temperatura só no carril ou no carril e no tabuleiro 

Para as duas posições da imperfeição, estudadas anteriormente, analisaram-se os casos em que 

a variação da temperatura é aplicada apenas no carril, não se introduzindo variação da 

temperatura no tabuleiro, designando-se o modelo semelhante ao A1 por B1 e o semelhante 

ao A2 por B2. 

Na Figura 7.6 e na Figura 7.7 estão representadas, para os modelos que se pretendem 

comparar, para além dos gráficos da evolução da tensão no carril, r, as deformadas para a 

respetiva temperatura de encurvadura. Os modelos com variação de temperatura do tabuleiro 

e do carril com Tt/Tc = 1/4 e com variação da temperatura só do carril são comparados na 

Figura 7.6 para a imperfeição na posição x = 400 m e na Figura 7.7 para a imperfeição na 

posição x = 345,6 m. 

  

a) 

 

 

 
 

b) 

 

Figura 7.6. Influência da consideração da temperatura na tensão do carril e deformada na zona 

da imperfeição considerando: a) Variações de temperatura do tabuleiro e do carril 

com Tt/Tc = 1/4; b) Variações de temperatura apenas no carril; modelo com 

imperfeição (x = 400 m). 
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De acordo com Figura 7.6 verifica-se que a dilatação do tabuleiro é desfavorável uma vez que 

a Tb,max é menor no caso A1 (106,3 ºC) do que no caso B1 (137,1 ºC) onde não há variação da 

temperatura no tabuleiro. Isto acontece porque no caso B1 não há movimentos dos tabuleiros, 

deixando de existir concentrações da tensão nas juntas de tabuleiro. 

Neste caso, a tensão no carril é distribuída de forma mais uniforme entre os 300 m e os 400 m, 

semelhante ao comportamento em plena via, pelo que é necessária uma maior temperatura do 

carril para que se atinja uma tensão próxima do 280 MPa, na zona da imperfeição, que 

provoca a encurvadura.  

Comparando as tensões representadas na Figura 7.6 a) e b) observa-se que no modelo A1 após 

a encurvadura as tensões sofrem variações num desenvolvimento maior do que no modelo B1 

o que justifica que a deformada pós-encurvadura associada ao modelo A1 também tenham um 

maior desenvolvimento do que as associadas ao modelo B1.    

 

 

 
 

a) 

 

 

 
b)  

 

Figura 7.7. Influência da consideração da temperatura na tensão do carril e deformada na zona 

da imperfeição considerando: a) Variações de temperatura do tabuleiro e do carril 

com Tt/Tc = 1/4; b) Variações de temperatura apenas no carril; modelo com 

imperfeição (x = 345,6 m). 
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Observando agora a Figura 7.7 verifica-se que a dilatação dos troços de tabuleiro é favorável 

uma vez que a Tb,max no caso A2 (133,6 ºC) é superior à do caso B2 (123,3 ºC), ao contrário 

do analisado quando a imperfeição se localiza sobre a junta de tabuleiro (Figura 7.6). Esta 

relação era esperada pelo facto dos movimentos de dilatação do tabuleiro acompanharem os 

de dilatação do carril nas zonas centrais dos troços do tabuleiro, reduzindo assim os níveis de 

tensão nestas secções e desse modo ser necessária uma maior temperatura de forma a se 

atingir uma tensão próxima de 280 MPa, que gera a encurvadura na zona coincidente com a 

imperfeição.  

Na zona de patamar na Figura 7.7 b) a tensão apresenta-se constante e semelhante ao que 

ocorre em plena via sendo o seu valor menor, para as temperaturas de pré-encurvadura, do 

que as verificadas no modelo B1 devido às maiores temperaturas atingidas.  

As deformadas de pós-encurvadura dos modelos A1 e A2 são semelhantes, bem como as dos 

modelos B1 e B2. A diferença verificada entre as deformadas dos modelos do tipo A e B 

ocorre pelo facto de nos modelos do tipo A haver uma concentração de tensões nas juntas 

provocada pela dilatação do tabuleiro. 

O modelo A1 é o que apresenta menores valores para a temperatura de encurvadura, pelo que 

os restantes cenários preliminares estudados têm por base este modelo, isto é, modelos com 

variação de temperatura no carril e no tabuleiro e imperfeição do carril centrada sobre a junta 

dos tabuleiros entre o troço T7 e T8 (x = 400 m).  

7.2.3.2. Razão entre a temperatura do carril e a temperatura do tabuleiro 

No sentido de analisar a influência da razão das variações da temperatura do carril e do 

tabuleiro, efetuaram-se cálculos baseados no modelo A1, em que se considerou a razão entre 

as temperaturas do tabuleiro e do carril de 1/8, designado por C1, e um modelo em que se 

considerou a razão de 3/8, designado por C2.  

Na Figura 7.8 apresenta-se uma comparação entre os resultados dos modelos A1, C1 e C2. 

 

 

 

 

 



Capítulo 7 

 

7.10 

 

 
a) 

 

 
b) 

 

 
c) 

 

Figura 7.8. Influência da razão entre as variações de temperatura do tabuleiro e do carril na 

tensão do carril: a) Modelo A1 com Tt/Tc = 1/4; b) Modelo C1 com Tt/Tc = 1/8; 

c) Modelo C2 com Tt/Tc = 3/8. 

Como seria de esperar, o modelo C1 (Figura 7.8 b)) apresenta uma temperatura de 

encurvadura superior à do modelo A1, devido à diminuição da variação de temperatura do 

tabuleiro e à menor concentração de tensão nas zonas das juntas de carril, aproximando-se aos 

resultados do modelo B1 em que a temperatura do tabuleiro é constante.  
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Já quando se aumenta a relação da variação da temperatura do tabuleiro e do carril o valor da 

Tb,max diminui, uma vez que aumentam os efeitos da interação via-estrutura, devido aos 

movimentos do tabuleiro nas juntas, provocando níveis de compressão no carril mais 

elevados.  

 Influência da estrutura na temperatura de referência  7.2.4.

Nesta secção pretende-se analisar a influência da estrutura no estabelecimento da temperatura 

de referência do carril. 

Para o efeito considerou-se o cenário de temperatura aquando da realização do ensaio 

experimental referido no Capítulo 6. 

Quando se instalou a temperatura de referência no carril, a temperatura ambiente era de 13 ºC 

e a do carril de 17º C. No carril foi aplicada uma força de tração tal que quando a temperatura 

instalada no carril fosse de 30 ºC a tensão correspondente fosse nula. A aplicação da força de 

tração no carril é equivalente a aplicar uma variação de temperatura no carril de -13 ºC. 

Assim, quando a temperatura no carril for 13 ºC superior àquela que se verificava quando se 

instalou o carril (17 + 13 = 30 ºC) o nível de tensão nos carris deveria ser zero. Para esta 

temperatura de partida, o tabuleiro tem tensão nula e o carril uma tração equivalente a uma 

variação de temperatura de -13 ºC. Nesta fase o carril encontra-se solto das fixações não 

havendo interação ao nível da interface travessa-balastro.  

Para considerar este efeito desenvolveu-se o modelo D1, no qual se desligaram os elementos 

que simulam as fixações na direção longitudinal e se aplicou a força de tração equivalente a 

uma variação de temperatura de -13 ºC, no caso de se impedirem os deslocamentos das 

extremidades do carril. Para esta variação de temperatura o carril fica sujeito a uma tensão de 

tração de E × α × ΔT = 31,395 MPa. Considerando a tensão N = σ × A, deduz-se que a força 

axial que provoca este nível de tensão é de 217,69 kN. Nesta altura o carril encontra-se 

independente da restante estrutura na direção da aplicação da força, possibilitando desta forma 

tracionar o carril sem introduzir esforços na restante estrutura. Após a aplicação da força de 

tração, ligaram-se os elementos das fixações passando as estruturas a estar em contacto. A 

partir desta altura considerou-se uma evolução da temperatura semelhante à aplicada no 

modelo A1, aplicando variações crescentes no tabuleiro e no carril com uma relação de ¼. 
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a) 

 

 
b) 

Figura 7.9. Influência da estrutura na temperatura de referência do carril e na temperatura de 

encurvadura: a) Sem temperatura de referência; b) Com temperatura de 

referência. 

Analisando a curva da evolução da tensão correspondente ao início da análise (Figura 7.9 b) 

para a temperatura igual a 0 ºC), verifica-se que a tensão instalada no carril após a aplicação 

da força de tração (217,69 kN) é de 31,39 MPa, como o pretendido. Quando a temperatura é 

de 13 ºC a tensão do carril na zona da junta de tabuleiro (x = 400 m) é de 6,43 MPa (calculada 

por interpolação linear entre os resultados da tensão obtidos para a temperatura de 11,25 ºC e 

de 15 ºC) em vez de 0 MPa como era espectável que acontecesse em plena via. Este resultado 

indicia que sobre os viadutos o carril tem um comportamento diferente ao que apresenta em 

plena via, pelo que as operações de instalação das temperaturas de referência devem ter em 

conta o tipo de estrutura disposta sob a via. Neste caso seria necessário instalar uma 

temperatura de referência superior, para que quando o carril atingisse uma temperatura de 

30º C a tensão instalada fosse zero.  

Uma vez que a tensão nula ocorre para uma temperatura inferior a 13 ºC, conclui-se que os 

efeitos da interação da via com a estrutura provocam uma diminuição da temperatura de 

referência. 
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Para este modelo a tensão máxima instalada no carril antes da sua encurvadura é próxima de 

210,2 MPa, correspondendo a uma variação de cerca de 241,4 MPa, que é menor do que a 

tensão encontrada nos casos analisados anteriormente imediatamente antes de ocorrer a 

encurvadura.  

 Influência do carregamento ferroviário 7.2.5.

Nesta secção pretende-se avaliar a ação conjunta da variação da temperatura do tabuleiro e do 

carril, com uma razão de ¼, com as ações ferroviárias, sobrecarga e frenagem. 

Uma vez que as velocidades de circulação ferroviárias são muito reduzidas não se considerou 

o efeito da força centrífuga. 

O comboio utilizado corresponde a um comboio de mercadorias com uma composição que 

circula no ramal ferroviário. A locomotiva é a diesel e do tipo LD 844 C com as 

características geométricas apresentadas na Figura 7.10. Para a ação vertical por eixo 

dianteiro assumiu-se um valor de 156 kN (15,8 t) e por eixo traseiro de 160 kN (16,3 t). 

 

Figura 7.10. Locomotiva diesel do tipo LD 844 C. 

A locomotiva reboca 14 vagões do tipo 8194 383 2013-0 (Figura 7.11) perfazendo um 

comprimento total de 339,6 m. A geometria do vagão está apresentada na Figura 7.11 e, de 

acordo com a sua ficha técnica, a carga máxima é de 567,94 kN, pelo que se aplicou uma 

carga de 142 kN por eixo. Relativamente à frenagem aplicou-se uma carga de 60 kN por eixo 

perfazendo um valor máximo de 3300 kN.   
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a) 

 
b) 

Figura 7.11. Vagão tipo 8194 383 2013-0: a) Fotografia; b) Geometria. 

As ações foram introduzidas no modelo de forma faseada. Primeiro aplicou-se a ação da carga 

vertical e em seguida a ação da frenagem, admitindo que o comboio se desloca no sentido 

plataforma multimoda de Cacia-porto de Aveiro (considerando este o sentido positivo). Após 

o cálculo dos efeitos do comboio, quando as molas que simulam o balastro já se encontravam 

carregadas, aplicou-se a variação da temperatura no carril e no tabuleiro.  

Para o cálculo com comboio, assume-se que a frenagem é uma ação rápida, pelo que se 

consideraram os ligadores hidráulicos bloqueados. Para atender a este efeito houve 

necessidade de considerar vários estados, ao longo do cálculo, das molas que simulam os 

ligadores. Quando se aplicou o carregamento vertical do comboio, estas molas foram 

desligadas designando-se este estado por SLH; durante o cálculo da frenagem foram ativadas, 

considerando-se o estado CLH. Nesta fase avaliaram-se as forças instaladas nas molas, e antes 

de aplicar a ação da variação da temperatura, desligaram-se estes elementos aplicando-se 

forças iguais às das reações dos ligadores. Para a fase da análise da temperatura, o estado dos 

ligadores designou-se por FLH.  

7.2.5.1. Posição do comboio em relação à imperfeição  

Os modelos de estudo do posicionamento do comboio designaram-se por modelos E. Para a 

identificação do posicionamento mais desfavorável da composição ferroviária estudaram-se 

quatro posições distintas, considerando que o comboio se desloca no sentido plataforma 

multimodal de Cacia-porto de Aveiro, esquematizadas na Figura 7.12. Nestes esquemas os 
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números dispostos na vertical correspondem às coordenadas dos eixos do comboio. Os eixos 

dos vagões estão representados por círculos a cinzento e os da locomotiva por círculos a 

preto. 

 

 
a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figura 7.12. Posicionamento do comboio relativamente à imperfeição: a) Modelo E1; 

b) Modelo E2; c) Modelo E3; d) Modelo E4. 

No modelo E1 (Figura 7.12 a)) o primeiro eixo foi posicionado imediatamente antes da 

imperfeição na abcissa  394,8 m; no modelo E2 (Figura 7.12 b)) o primeiro eixo foi 

posicionado 10 m antes da imperfeição na abcissa 384,6 m; no modelo E3 (Figura 7.12 c)) 

centrou-se o comboio sobre a imperfeição; no modelo E4 (Figura 7.12 d)) centrou-se a 

imperfeição entre os eixos do vagão central do comboio. Na Figura 7.13 apresenta-se a 

influência da posição do comboio na tensão do carril.  
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 a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

Figura 7.13. Influência da posição do comboio na tensão do carril: a) sem comboio; 

b) Modelo E1; c) Modelo E2; d) Modelo E3; e) Modelo E4. 
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Comparando o modelo E1 (Figura 7.13 b)) com o modelo A1 (Figura 7.13 a)) podem 

identificar-se alguns dos efeitos da ação do comboio, nomeadamente a diminuição do 

comprimento de respiração, uma vez que as variações de tensão no carril deixam de seguir 

uma lei linear entre as abcissas 200 m e 300 m. Isto acontece devido à ação vertical do 

comboio que carrega o balastro aumentando a sua resistência longitudinal, e desta forma o 

carril encontra reação nesta direção num menor comprimento. Para além disto ainda é 

possível observar uma ligeira ondulação nas curvas na Figura 7.13 b), que não se observa na 

Figura 7.13 a), que corresponde às variações de tensão introduzidas pela ação da frenagem, 

que como se pode observar são muito pequenas quando comparadas com as variações de 

tensão introduzidas pela variação da temperatura.  

É ainda de referir que no modelo E1 o carril encurva quando atinge uma tensão próxima dos 

280 MPa, igual à encontrada para o modelo A1. A variação da Tb,max sem comboio e com 

comboio é de 6,5 ºC. Deste modelo, conclui-se que a presença do comboio na posição do 

modelo E1 é desfavorável para a estabilidade da via uma vez que é necessária uma menor 

variação de temperatura para que ocorra a encurvadura. 

Com o afastamento do comboio 10 m da imperfeição (modelo E2) relativamente ao modelo 

E1, observa-se um acréscimo da variação de Tb,max de apenas 1 ºC, como se pode ver 

comparando a Figura 7.13 b) e a Figura 7.13 c). O aumento da temperatura verificada tem 

origem na redução da força do carril devido às reações longitudinais do balastro mobilizadas 

ao longo dos 10  m. 

O modelo E3 apresenta grandes variações relativamente aos dois casos apresentados 

anteriormente. Como se pode observar na Figura 7.13 d) o carril atinge níveis de tensão 

superiores, da ordem dos 380 MPa, para uma variação da temperatura de 147 ºC, sem que 

ocorra encurvadura, devido ao aumento da resistência longitudinal e lateral do balastro na 

zona da imperfeição.  

É ainda de referir que neste modelo o comboio termina na abcissa 200 m não sendo, por isso, 

tão afetado o comprimento de respiração do carril como nos dois casos anteriores.  

Também para o modelo E4 (Figura 7.13 e)) a temperatura de encurvadura é superior à 

encontrada nos modelos E1 e E2, porque as travessas ao longo dos 12,6 m ainda se encontram 

carregadas, mantendo as resistências lateral e longitudinal do balastro elevadas. 

Uma vez que o modelo E1 apresentou ser o mais desfavorável, a partir deste ponto utiliza-se 

este modelo como modelo de referência. 
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7.2.5.2. Influência da ação da frenagem 

Para melhor entender a influência da ação da frenagem realizou-se o modelo E1.2, igual ao E1 

mas aumentando a carga da frenagem para o nível máximo considerado na regulamentação. 

Considerou-se que no máximo a frenagem pode exercer uma força na via de 6000 kN, a que 

corresponde uma força por eixo de 107 kN. Os resultados do modelo E1.2 são apresentados 

na Figura 7.14.  

 

a) 

 

b) 

Figura 7.14. Influência da intensidade da ação da frenagem na tensão do carril do modelo E1: 

a) Frenagem = 60 kN/eixo; b) Frenagem = 107 kN/eixo. 

A temperatura de encurvadura para o modelo E1.2 (Figura 7.14 b)) é ligeiramente inferior à 

obtida para modelo E1 (Figura 7.14 a)), o que significa que o aumento da frenagem de 47 kN 

por eixo influenciou pouco os resultados. Há três razões que podem justificar esta ocorrência: 

a ação da frenagem tem pouco significado face às ações da variação da temperatura; o 

aumento da resistência longitudinal do balastro é suficiente para resistir a esta ação sem que a 

via encurve; para a ação da frenagem os ligadores hidráulicos estão bloqueados, impedindo 

que esta ação provoque deslocamentos relativos entre troços de tabuleiros, e desse modo não 

provocando aumentos de compressão nesses pontos.  
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 Influência dos ligadores hidráulicos 7.2.6.

Para melhor compreender qual dos três fatores evocados anteriormente é mais responsável 

pela reduzida influência da ação da frenagem na encurvadura, nesta secção apresentam-se os 

modelos F, onde se estudou o efeito dos ligadores hidráulicos. No modelo F1 considerou-se 

os ligadores hidráulicos ativos para todas as ações (CLH) e no F2 não se consideraram estes 

elementos ativos (SLH). Os resultados destes modelos encontram-se representados na Figura 

7.15. 

 

a) 

 

 

b) 

Figura 7.15. Influência dos ligadores hidráulicos: a) CLH; b) SLH. 

O caso em que os ligadores hidráulicos estão bloqueados para todas as ações (modelo F1 - 

Figura 7.15 a)) assemelha-se à situação de viaduto contínuo verificando-se um aumento da 

Tb,max.  

Como se pode observar para este modelo (Figura 7.15 a)) o aumento de tensão no carril nas 

zonas das juntas de tabuleiro é menor do que nos casos anteriores, porque o seu movimento 

está impedido pelos ligadores hidráulicos, sendo assim necessário uma temperatura maior do 
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que no modelo E1, onde os ligadores estavam ativos para a ação da frenagem, para se atingir a 

tensão que origina a encurvadura.  

No caso de não se considerarem os ligadores hidráulicos (modelo F2 - Figura 7.15 b)), 

observa-se uma diminuição do valor de Tb,max de apenas 1º C relativamente ao modelo E1. 

Este facto revela que a presença dos ligadores hidráulicos para este carregamento não é 

importante uma vez que a resistência do balastro carregado, na direção longitudinal, é 

suficiente para conduzir os esforços da frenagem ao tabuleiro e a rigidez à flexão dos 

pilares-estaca é quase suficiente para resistir aos esforços devidos à frenagem. Desta forma, 

concluiu-se que o principal papel dos ligadores hidráulicos estará relacionado com as ações 

sísmicas.  

 Influência das características do balastro 7.2.7.

Outra condição que pode alterar significativamente a estabilidade da via são as características 

do balastro. Neste sentido estudaram-se outras condições de rigidez e resistência do balastro, 

alterando o deslocamento para a força limite (Wp) e a força limite (Fp).  

7.2.7.1. Influência da rigidez lateral do balastro 

Para analisar a influência da rigidez lateral do balastro realizaram-se dois modelos nos quais 

se alteraram os deslocamentos para a força de pico (Wp). Para estes modelos, G1 e G2, 

apresentam-se no Quadro 7.1, os valores considerados para as forças limite e o respetivo 

deslocamento, bem com a temperatura de encurvadura obtida. Neste quadro são ainda 

apresentados os valores referentes ao modelo E1 para facilitar a comparação entre os modelos 

com diferentes rigidezes.  

Posteriormente na Figura 7.16 apresentam-se a evolução da tensão no carril para os modelos 

em análise.       

Quadro 7.1. Cenários de rigidez lateral do balastro e respetiva temperatura de encurvadura.  

Modelo 
 Wp 

(m) 

Fp via descarregada  

(kN/m) 

Fp via carregada  

 (kN/m) 

Tb,max  

(ºC) 

G1 0,001 10 20 112,5 

E1 0,002 10 20 99,70 

G2 0,005 10 20 77,56 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 Figura 7.16. Influência da rigidez lateral do balastro na tensão do carril: a) Wp = 0,001 m; 

b) Wp = 0,002 m; c)  Wp = 0,005 m. 
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Como se pode observar, quanto menor for o deslocamento para a força limite maior é o valor 

da Tb,max, bem como a tensão instalada no carril antes da encurvadura da via. Entende-se por 

isso que, quanto melhor for a qualidade e o estado de manutenção do balastro menores são os 

deslocamentos laterais entre o carril e a via, aumentando a estabilidade do sistema. 

7.2.7.2. Influência da resistência lateral do balastro 

Para o estudo da influência da resistência lateral do balastro, efetuaram-se quatro modelos 

(H1 a H4). As características da rigidez lateral do balastro adotadas para cada modelo e os 

resultados das temperaturas de encurvadura são apresentados no Quadro 7.2. Na Figura 7.17 

apresentam-se diagramas da tensão do carril para os modelos H1 a H3. 

 

Quadro 7.2. Cenários de resistência lateral do balastro e respetiva temperatura de encurvadura.  

Modelo 
 Wp 

(m) 

Fp via descarregada  

(kN/m) 

Fp via carregada  

 (kN/m) 

Tb,max  

(ºC) 

H1 0,002 8 20 81,13 

H2 0,002 10 10 99,79 

E1 0,002 10 20 99,70 

H3 0,002 12 15 145,50 

H4 0,002 16 20 >200 

 

 

Comparando os valores da Tb,max para os modelo H2 e E1, conclui-se que a variação da força 

limite para o balastro carregado tem pouca influência na temperatura de encurvadura, já que a 

Tb,max para estes modelos é praticamente igual (99,7 ºC). Isto acontece porque na zona em que 

a via encurva a via não se encontra carregada, sendo por isso a resistência para o balastro 

descarregado que controla o fenómeno. 

À medida que se aumenta a força limite para o balastro descarregado a temperatura de 

encurvadura também aumenta, já que para os modelos H1, E1 e H4, cujos valores da força 

limite para via descarregada são 8 kN/m, 10 kN/m e 16 kN/m (sendo a resistência da via 

carregada igual em todos os modelos, 20 kN/m) valores de Tb,max são iguais a 81,13 ºC, 

99,8  ºC e 145,5 ºC, respetivamente. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 7.17. Influência da resistência lateral do balastro na tensão do carril: a) Fp = 8 (20) kN/m; 

b) Fp = 10 (10) kN/m; c) Fp = 10 (20) kN/m; d) Fp = 12 (15) kN/m. 



Capítulo 7 

 

7.24 

Quanto maior for a resistência lateral oferecida pelo balastro mais estável é a via na direção 

lateral pois maior é o nível de compressão ao qual pode estar sujeito o carril antes de 

encurvar. Este aumento da tensão, antes da encurvadura, pode ser observado na Figura 7.17 

a), b) e d), que traduzem os resultados para modelos com níveis de resistência lateral do 

balastro descarregado sucessivamente crescentes. Já na Figura 7.17 b) e Figura 7.17 c) e 

tensão que provoca a encurvadura da via é igual porque se manteve a resistência lateral do 

balastro para a via descarregada. 

 Influência das características da imperfeição 7.2.8.

A imperfeição que se introduz no modelo é essencial para que a encurvadura ocorra (se a via 

não for curva). As alterações efetuadas à imperfeição não foram ao nível da sua forma, que se 

manteve igual à apresentada na Figura 7.1, mas sim ao nível da sua amplitude, δ, e do seu 

comprimento, λ. 

7.2.8.1. Amplitude da imperfeição 

Nos modelos apresentados nesta secção, designados por modelos I, manteve-se o 

comprimento de 12 m e fez-se variar a amplitude, δ.  

No Quadro 7.3 apresentam-se as características das imperfeições introduzidas nos modelos 

com diferentes amplitudes de imperfeição e os resultados da temperatura de encurvadura, 

obtidos para cada modelo.  

Na Figura 7.18 apresentam-se as evoluções da tensão no carril para os modelos I3 e I4, uma 

vez que os restantes modelos apresentam valores de Tb,max muito elevados (> 200 ºC). 

Quadro 7.3. Comprimento e amplitude das imperfeições e respetivo valor da Tb,max. 

Modelo 
Comprimento  

λ (m) 

Amplitude  

δ (mm) 

Tb,max  

(ºC) 

I1 12 8 >200 

I2 12 12 >200 

I3 12 14 109,91 

E1 12 16 99,70 

I4 12 18 91,36 
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a) 

 
b) 

Figura 7.18. Influência da amplitude da imperfeição na tensão do carril: a) λ = 12 m e 

δ = 14 mm; b) λ = 12 m e δ = 18 mm. 

Como se pode verificar através da análise da Figura 7.18, mantendo o comprimento da 

imperfeição e aumentando a sua amplitude aumenta-se o risco de encurvadura da via, uma vez 

que o valor de Tb,max diminui. Verifica-se ainda que um aumento da amplitude da imperfeição 

de 2 mm provoca uma diminuição significativa da Tb,max de aproximadamente 9 ºC, como se 

pode constatar comparando os resultados dos modelos I3 e E1, bem como os modelos E1 e I4.  

Outra conclusão que se retira é que quanto menor é a amplitude da imperfeição maior é a 

tensão instalada no carril imediatamente antes de ocorrer a encurvadura, como se observa nos 

modelos I3 e I4 onde a tensão no carril na fase de pré-encurvadura é próxima de 280 MPa 

(Figura 7.18 a)) e de 250 MPa (Figura 7.18b)), respetivamente. 

7.2.8.2. Comprimento da imperfeição 

Nos modelos apresentados nesta secção, designados por modelos J, considerou-se a amplitude 

δ igual a 16 mm e fez-se variar o seu comprimento, λ. 

No Quadro 7.4 apresentam-se as características atribuídas à imperfeição para cada modelo, 

bem como os resultados da temperatura de encurvadura. As variações das tensões são 

apresentadas na Figura 7.19. 
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Quadro 7.4. Comprimento e amplitude das imperfeições e respetivo valor da Tb,max. 

Modelo Comprimento  

λ  (m) 

Amplitude  

δ (mm) 

Tb,max  

(ºC) 

J1 8 16 64,41 

J2 10 16 77,30 

J3 15 16 >200 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 7.19. Influência da amplitude da imperfeição na tensão do carril: a) λ = 8 m e δ = 16 mm; 

b) λ = 10 m e δ = 16 mm. 

Observando os resultados apresentados no Quadro 7.4 verifica-se que um aumento do 

comprimento da imperfeição provoca um aumento dos valores da Tb,max. Isto significa que os 

modos de encurvadura da via estão associados a comprimentos de onda mais pequenos.  

Relativamente à tensão no carril aquando da encurvadura, quanto mais gravosa for a 

imperfeição para a estabilidade da via menores são as tensões instaladas no carril. 

 Consideração da curva em planta 7.2.9.

A curva que existe à saída do viaduto poente (na zona do encontro E2), representada na 

Figura 7.20, tem um raio reduzido e por isso foi necessário estudar se a sua presença é 
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desfavorável para a estabilidade da via, ou se o aparelho de dilatação de via junto ao encontro 

E2 anula o seu efeito.  

 

Figura 7.20. Traçado em planta da via na zona da curva. 

Antes da inserção da parte circular da curva no traçado há uma clotóide de entrada que tem 

início no troço T8 (na abcissa 424,2 m), que apresenta um desenvolvimento, l, igual a 40,8 m 

e um parâmetro, A, igual a 179,7 m, calculado de acordo com a expressão: 

A
 
   l r (7.1) 

A zona circular da curva tem início no troço T9 (na abcissa 465 m), um raio, r, igual a 800 m 

e apresenta um desenvolvimento de 215,6 m.  

As coordenadas x e y da estrutura na zona da clotóide foram determinadas de acordo com as 

expressões (7.2) e (7.3):  

    l 
l
 

  A
 
 

l
 

    A
 
  (7.2) 

   
l
 

 A
 
 

l
 

   A
 
 

l
  

     A
  
 . (7.3) 

As coordenadas da estrutura na zona circular da curva foram determinadas através da equação 

(7.4).  

 
r
 √R   r

  (7.4) 

As coordenadas que resultam das expressões (7.2) e (7.3) referem-se ao referencial global do 

modelo (X,Y), apresentado na Figura 7.21. Já as coordenadas que derivam da expressão (7.4) 

têm por base o referencial tangente e normal à clotóide (Figura 7.21). 
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Figura 7.21. Referenciais considerados para a curva. 

Pelo facto dos elementos COMBIN40 serem definidos no referencial global houve a 

necessidade de transpor a resistência das molas definidas nas direções longitudinal (tangente) 

e lateral (normal) para este referencial. De acordo com a Figura 7.22, se um troço de carril 

estiver rodado de um ângulo, θ, relativamente à direção X, quer a resistência longitudinal (kl) 

quer a resistência transversal (kt), têm componentes nas direções X e Y.  

 

Figura 7.22. Projeção nas direções X e Y das resistências longitudinal e transversal da via. 

As resistências equivalentes do balastro kxx e kyy no referencial global foram introduzidas no 

modelo através das expressões (7.5) e  (7.6), respetivamente:    

      l cos θ  t sin θ (7.5) 

      t cos θ  l  sin θ  (7.6) 

7.2.9.1. Influência da curva em planta 

O primeiro modelo realizado com curva, designado por K1, é semelhantes ao modelo A1. 

Trata-se de um modelo onde se introduziu a curva mas apenas até ao AD. As ações 

introduzidas foram as variações de temperatura do tabuleiro e do carril, com uma razão de ¼, 

e a imperfeição na zona da junta entre os troços T7 e T8 (x = 400 m) que ainda se situa na 

zona em reta. Na Figura 7.23 apresenta-se a influência da consideração da curva apresentando 

os resultados dos modelos A1 e K1 e na Figura 7.24 apresenta-se uma vista tridimensional do 

modelo em curva K1, bem como um pormenor da sua deformada pós-encurvadura.  
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a) 

 

b) 

Figura 7.23. Influência da curva em planta: a) Modelo A1 sem curva; b) Modelo K1 com curva 

à saída do viaduto poente.   

 

 

 

 

 

Figura 7.24. Vista geral do modelo K1 considerando a curva à saída do viaduto poente e 

pormenor da deformada pós-encurvadura para a temperatura de 112,5 ºC. 
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Para esta posição da imperfeição a consideração da curva à saída do viaduto poente provoca 

um aumento da temperatura de encurvadura, sendo neste caso igual a 112,5 ºC (modelo K1 -

Figura 7.23 b)) enquanto que na ausência da curva assume o valor de 106,3 ºC (modelo A1 - 

Figura 7.23 a)). Como se pode observar na Figura 7.23 b), no modelo K1 o carril tem níveis 

de tensão superiores aos do modelo A1. Isto ocorre porque a curva introduz uma 

deformabilidade adicional no sistema, devido à perda de rigidez na direção longitudinal, que 

faz com que na zona da imperfeição (x = 400 m) seja necessária uma maior variação de 

temperatura para que o carril atinja o mesmo nível de tensão. 

A deformada pós-encurvadura é semelhante nos modelos A1 (Figura 7.6 a)) e K1 (Figura 

7.24), com grandes deslocamentos no plano horizontal em correspondência com a zona onde 

há diminuição da tensão. 

7.2.9.2. Posição da imperfeição 

É sabido que a curva provoca instabilidade da via, por isso julga-se que o posicionamento da 

imperfeição na zona em curva deve conduzir a temperaturas de encurvadura menores do que 

quando estas são introduzidas em zona reta. 

Para considerar a imperfeição na zona da curva admite-se que a posição mais desfavorável é 

quando coincide com a junta de tabuleiro entre os troços T8 e T9 (x = 500 m), uma vez que se 

espera que neste ponto os deslocamentos do tabuleiro provoquem acréscimos de tensão no 

carril. Mas, sobre esta junta de tabuleiro o carril encontra-se na zona de respiração devido à 

presença do AD, 12 m afastado do encontro E2. No entanto, se se introduzir o carregamento 

vertical do comboio sobre o troço T9 e até ao aparelho de dilatação (entre x= 500 m e 

x=612 m) provoca-se um aumento da resistência longitudinal do balastro, diminuindo os 

deslocamentos desta parte do carril, gerando maiores níveis de tensão de forma a que a curva 

tenha um efeito negativo relativamente à temperatura de encurvadura.  

De acordo com este pressuposto efetuou-se o modelo K2 considerando a curva, a imperfeição 

entre os troços T8 e T9, e o carregamento vertical entre esta junta de tabuleiro e o aparelho de 

dilatação da via. Na Figura 7.25 apresenta-se o efeito do posicionamento da imperfeição na 

zona em curva. 
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a) 

 

b) 

Figura 7.25. Influência da posição da imperfeição no modelo com curva: a) Imperfeição em 

x = 400 m; b) Imperfeição em x = 500 m e sobrecarga entre a junta T8-T9 e o 

AD.  

Como se pode observar na Figura 7.25 a introdução da imperfeição na zona em curva com a 

sobrecarga provoca uma diminuição da temperatura de encurvadura para 86,64 ºC.  

Comparando ainda a Figura 7.25 a) e b) confirma-se que a introdução do comboio à direita da 

imperfeição permite que maiores tensões no carril sejam atingidas no modelo K2 para 

temperaturas menores do que o que acontece no modelo K1. Por exemplo na abcissa 500 m, 

para uma temperatura de 108,2 ºC a tensão instalada no carril é próxima de 175 MPa; no 

modelo K2, para uma temperatura menor, igual a 84,85 ºC, a tensão no carril é cerca de 

200 MPa; esta é razão pela qual a Tb,max do modelo K2 é menor. 

7.2.9.3. Influência da frenagem 

Para averiguar qual o efeito da ação de frenagem no modelo K2, efetuou-se o modelo K3 no 

qual se adicionou a ação da frenagem após a ação vertical do comboio e antes da aplicação da 

variação da temperatura, com a mesma amplitude considerada no modelo E1 (60 kN/eixo), 

mas considerando que o comboio se desloca no sentido contrário, porto de Aveiro - 
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plataforma multimodal de Cacia. A influência da consideração da ação da frenagem está 

representada na Figura 7.26. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 7.26. Influência da ação da frenagem no modelo com curva e imperfeição na posição 

x = 500 m: a) Modelo K2 com sobrecarga; b) Modelo K3 com sobrecarga e 

frenagem. 

A ação da frenagem de -60 kN/eixo diminui a estabilidade da via uma vez que a temperatura 

de encurvadura para o modelo K3 (Figura 7.26 b)) é de 80,1 ºC e para o modelo K2 (Figura 

7.26 a)) é de 86,84 ºC. Em ambos os modelos o carril encurva para uma tensão menor, cerca 

de 200 MPa. Neste caso conclui-se no que a ação de frenagem no modelo com curva tem um 

efeito semelhante ao da variação de temperatura de 6,7 ºC.  

Na Figura 7.27 apresentam-se as deformadas pós-encurvadura referentes aos modelos K2 e 

K3, representadas com a mesma escala. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cacia
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a) 

 

b) 

Figura 7.27. Deformada pós-encurvadura para essa temperatura: a) Modelo K2 

(Tb,max=86,84 ºC); Modelo K3 (Tb,max=80,1 ºC). 

Relativamente à curva da tensão correspondente à fase de pós-encurvadura, no modelo K3 

(Figura 7.26 b)) o carril apresenta uma maior diminuição de tensão e num maior comprimento 

do que no modelo K2 (Figura 7.26 a)), o que se repercute ao nível das deformadas de 

pós-encurvadura. 

 Influência de instalação de aparelhos de dilatação do carril 7.2.10.

Uma vez que a necessidade de instalação de aparelhos de dilatação da via foi uma questão 

controversa entre os agentes intervenientes no projeto, efetuou-se um modelo considerando o 

carril contínuo sobre o viaduto poente e aterro adjacente.  

Nestes modelos, para ter em consideração a continuidade do carril, simularam-se os troços de 

tabuleiro T1, T2 e T3 (até à junta de dilatação disposta á saída da ponte das pirâmides) e 

200 m da via em aterro do lado do encontro E2. Nestes 200 m comtemplou-se todo o 

desenvolvimento da curva e a clotóide de saída, semelhante à clotóide de entrada, e no final 

um troço reto. 

7.2.10.1. Influência da curva 

No primeiro modelo realizado sem aparelhos de dilatação do carril, L1, não foi introduzida 

nenhuma imperfeição no traçado da via, além da própria curva, e consideraram-se as 

variações de temperatura com a relação Tt/Tc = ¼. 
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Figura 7.28. Evolução da tensão no carril para o modelo L1, com curva, sem AD’s e sem 

imperfeição. 

 

Figura 7.29. Deformada pós-encurvadura na zona com grandes deslocamentos no plano 

horizontal do modelo L1, para a temperatura de encurvadura 53,91 ºC  

Para o modelo L1 a temperatura de encurvadura, 53,91 ºC, é inferior à de todos os modelos 

apresentados anteriormente. A razão da encurvadura ter ocorrido na zona do encontro E2 

relaciona-se com o facto de neste ponto os aparelhos de apoio do tabuleiro serem do tipo 

móvel, havendo maiores deslocamentos relativos entre o troço T9 e o encontro E2, que 

provocam aumentos de tensão do carril (como se tinha verificado na análise de sensibilidade 

apresentada na secção 5.4). É ainda de referir que neste caso o carril encurva para uma tensão 

próxima de 150 MPa (como se pode ver na abcissa 600 m, para a temperatura de 52,93 ºC, da 

Figura 7.28), que é menor do que a das análises anteriores, devido à curva introduzir uma 

maior propensão para a instabilidade da via. Neste caso entende-se que se poderiam obter 

temperaturas ainda mais baixas modelando uma maior extensão de aterro para que o carril, na 

zona do encontro E2, já se encontrasse fora da zona de respiração e atingisse níveis de tensão 

iguais aos verificados nas restantes juntas de tabuleiro.  

Observando a Figura 7.29 verifica-se que para este caso a deformada pós-encurvadura 

apresenta uma menor extensão do que a apresentada na Figura 7.27.   
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7.2.10.2.  Influência da existência de imperfeição 

No sentido de perceber a relevância da existência de uma imperfeição no caso em que não se 

consideram os aparelhos de dilatação dos carris realizou-se o modelo M1 (cujos resultados se 

apresentam na Figura 7.30), igual ao L1, mas onde se dispôs uma imperfeição centrada na 

abcissa x = 597 m (Figura 7.30). A escolha desta posição para a imperfeição prende-se com o 

facto de este ter sido o local onde ocorreu a encurvadura no modelo sem imperfeição, L1 

(Figura 7.28). A imperfeição foi introduzida para a parte de fora da curva visto ser o sentido 

esperado para a ocorrência da encurvadura, como se pode ver na Figura 7.29, referente ao 

modelo onde não foi introduzida qualquer imperfeição. 

 

a) 

 

b) 

Figura 7.30. Influência da existência da imperfeição no carril num modelo: a) Sem imperfeição; 

b) Com imperfeição (x = 557 m); com curva, sem aparelhos de dilatação do 

carril. 

Como era de esperar a introdução da imperfeição na zona da curva agravou a instabilidade da 

via, passando a temperatura de encurvadura para 46,34 ºC.  
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 ANÁLISE DE SEGURANÇA À ENCURVADURA 7.3.

 Introdução 7.3.1.

Na presente secção apresentam-se cenários de análise de segurança à encurvadura da via no 

viaduto poente. Nestes cenários admitiu-se a configuração real do viaduto, ou seja, 

considerando a curva à saída e os aparelhos de dilação do carril junto ao troço T4 e ao 

encontro E2, à semelhança dos modelos K. 

Os fatores que mais riscos acarretam para a estabilidade da via no viaduto foram, de acordo 

com as análises apresentadas na secção 7.2, a consideração de uma imperfeição da via sobre a 

junta de tabuleiro entre os troços T8 e T9, com a via carregada entre esta junta e o aparelho de 

dilatação próximo do encontro E2, incluindo a ação de frenagem no sentido negativo.  

Considerando estas condições e uma imperfeição com um comprimento λ = 12 m e uma 

amplitude δ = 16 mm, bem como as condições normais do balastro (Wp=  0,002 mm, 

Fp = 10 kN/m para a via descarregada e Fp = 20 kN/m para a via carregada), constituiu-se o 

modelo base (coincidente com o K3 apresentado na secção 7.2.9.3). Posteriormente, a partir 

das condições do modelo base, realizaram-se outras duas análises. Na primeira alteraram-se as 

características da imperfeição, considerando δ = 16 mm e λ = 8 m, e mantiveram-se as da 

resistência lateral do balastro. Na segunda, para além destas características da imperfeição 

(δ = 16 mm e λ = 8 m) considerou-se que, para o balastro descarregado Fp é igual a 8 kN/m e 

para o balastro carregado a 15 kN/m, o valor do deslocamento para a força limite (Wp) foi 

considerado igual a 0,002 m.  

Inúmeros cenários de conjugação desfavorável de fatores que diminuem a temperatura de 

encurvadura podem ser realizados, no entanto face ao elevado número de cálculos 

apresentados na análise preliminar, admite-se que a realização de mais estes dois modelos, um 

com resistência do balastro normal e outro com resistência do balastro reduzida, será 

suficiente para avaliar os níveis de estabilidade da via.  

De acordo com os regulamentos é prática comum reservar uma temperatura de 50 ºC, acima 

da temperatura de referência, para os efeitos das ações térmicas. Entende-se por isso que se a 

encurvadura ocorrer para uma temperatura inferior a 50 ºC não há margem de segurança 

relativamente e este fenómeno.  
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 Resultados 7.3.2.

No sentido de avaliar as situações críticas da estabilidade da via, para a configuração real do 

viaduto, na Figura 7.31 comparam-se dois modelos com a mesma amplitude da imperfeição 

δ = 16 mm e com comprimentos distintos. No modelo base considerou-se λ = 12 m e no 

modelo com resistência lateral normal λ = 8 m, já que este foi o comprimento que se revelou 

mais desfavorável nas análises preliminares. 

 

a) 

 

 

b) 

 

Figura 7.31. Tensões do carril antes e depois da encurvadura considerando a posição crítica da 

imperfeição e comprimento: a) λ = 12 m; b) λ = 8 m. 

A alteração do comprimento da imperfeição da via provoca um aumento acentuado do valor 

da Tb,max, uma vez que para este modelo a Tb,max é igual a 51,38 ºC, que é aproximadamente 

30 ºC inferior à temperatura de encurvadura obtida para o modelo base (Tb,max = 80,1 ºC). Esta 

variação é comparável à obtida com a instalação da temperatura de referência e provoca uma 

diminuição da tensão para a qual se verifica a encurvadura de 70 MPa, por isso estes 

comprimentos de imperfeição devem ser controlados. Refira-se ainda que se a amplitude δ for 

superior a 16 mm, já que aumentos deste valor ocorrem devido às ações ferroviárias e 
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variações de tensão no carril (secção 2.5.2), a temperatura de encurvadura irá descer e atingir 

valores inferiores ao valor limite de 50 ºC. 

Na Figura 7.32. apresenta-se o modelo com resistência lateral normal, apresentado 

anteriormente, e o modelo com resistência lateral reduzida. Ambos os modelos têm as 

mesmas características da imperfeição. 

 

a) 

 

b) 

Figura 7.32. Tensões do carril antes e depois da encurvadura considerando a posição e o 

comprimento críticos da imperfeição (λ = 8 m), para a resistência lateral do 

balastro: a) Fp = 10 (20) kN/m; b) Fp = 8 (15) kN/m. 

A redução da resistência lateral do balastro provoca uma redução significativa da Tb,max 

apresentando uma diferença de 7 ºC relativamente à do modelo com resistência lateral normal. 

Admitindo as condições de manutenção da via assumidas para este modelo, quando o 

comboio frena no viaduto, no sentido porto de Aveiro-plataforma multimodal de Cacia, a 

temperatura de encurvadura é de 44,58 ºC, abaixo do limite de 50 ºC. 

Constata-se ainda que, como a encurvadura ocorre para uma temperatura reduzida, os efeitos 

de interação ainda são pequenos. No caso de se admitiram relações entre a variação de 

temperatura do tabuleiro e do carril maiores, provocar-se-ia um aumento destes efeitos e uma 

descida da temperatura de encurvadura aumentando a instabilidade da via. 
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 Considerações finais 7.3.3.

Estes resultados permitem concluir que a curva à saída do viaduto poente tem grande 

influência na estabilidade da via quando as imperfeições se localizam na junta de tabuleiro 

entre os troços T8 e T9, mesmo com a instalação dos aparelhos de dilatação do carril.  

Os aparelhos de dilatação do carril são essenciais para que o carril possa ser sujeito a 

temperaturas elevadas. No entanto, a existência de imperfeições da via na zona de respiração 

podem originar maior instabilidade da via do que quando as imperfeições são dispostas fora 

da zona de respiração em zonas retas. 

Seria importante, para efetuar uma análise de segurança mais rigorosa, ter mais indicações 

sobre as relações entre as variações de temperatura do tabuleiro e do carril, uma vez que 

valores elevados desta relação podem comprometer a estabilidade da via 

As temperaturas de referência devem ser adequadas às variações de temperatura esperadas 

para o local da obra e deve ser considerada a estrutura do viaduto tendo em conta os efeitos de 

interação via-estrutura. 

Conclui-se que a definição de critérios para os limites da imperfeição dependem em grande 

escala do local onde as imperfeições se encontram. 

Para o caso do viaduto poente as condições críticas da imperfeição conjugadas com condições 

de baixa resistência do balastro proporcionam a ocorrência da encurvadura para temperaturas 

do carril da ordem dos 44,58  ºC acima da temperatura de referência. Este cenário deve ser 

evitado uma vez que se considera possível atingir a temperaturas de 50 ºC acima da 

temperatura de referência.   

 CONCLUSÕES 7.4.

Ao longo deste capítulo foram realizados vários modelos que permitiram identificar os 

parâmetros que mais influenciam o fenómeno da estabilidade da via. 

As análises preliminares permitiram confirmar que a interação com o viaduto pode constituir 

um fator de instabilidade para a via se as imperfeições geométricas se localizarem nas zonas 

das juntas de tabuleiro, onde há concentração de tensões de compressão nos carris. Quanto 

maior for a variação da temperatura do tabuleiro em relação à do carril, maiores são os efeitos 

de interação gerados entre o viaduto e o carril, gerando maiores níveis de tensão no carril e 

consequentemente, a diminuição da temperatura de encurvadura. 
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Destes estudos concluiu-se ainda que na instalação da temperatura de referência, nos carris 

sobre viadutos, deve ser adotada uma margem adicional de segurança em relação à instalação 

em plena via, devido aos efeitos de interação que geram aumentos da tensão no carril 

provocando uma diminuição da temperatura de encurvadura. Assim, é desejável que sejam 

realizados estudos avançados, como os apresentados nesta tese, para prever qual a 

temperatura de referência a instalar no carril sobre pontes.  

Considerando a ação das composições ferroviárias que circulam no viaduto poente, 

observou-se uma diminuição da Tb,max, quando se posiciona o comboio antes da imperfeição. 

Esta diminuição relaciona-se sobretudo com os efeitos de interação gerados pelo 

carregamento vertical, e é tanto mais importante quanto maiores forem as cargas aplicadas 

pelos veículos. Relativamente às ações de frenagem estudaram-se duas intensidades tendo-se 

concluído que tem pouca influência na temperatura de encurvadura quando as imperfeições se 

localizam na zona reta da estrutura. Já quando se localiza na curva esta ação assume maior 

importância. 

Os ligadores hidráulicos assumem igualmente um papel pouco importante relativamente à 

temperatura de encurvadura, sendo a sua principal função a de estabelecer continuidade entre 

os troços do viadutos para as ações sísmicas. 

Para o estudo efetuado relativamente ao deslocamento para a força limite lateral (Wp), 

concluiu-se que quanto melhor for o balastro (menor Wp), maior é resistência oferecida ao 

carril o que lhe permite atingir tensões mais elevadas antes de encurvar e, como tal, ser 

submetido a maiores temperaturas até à encurvadura. O mesmo acontece quando se varia a 

resistência lateral do balastro. 

As imperfeições geométricas introduzidas na via também revelaram ser importantes para o 

fenómeno da encurvadura. Caso o viaduto seja reto é necessário que haja uma imperfeição 

para despoletar a encurvadura. No que diz respeito às características da imperfeição, quanto 

maior for a sua amplitude menor é a temperatura de encurvadura; já o comprimento da 

imperfeição revela uma relação contrária até ao comprimento de 8 m, isto é, quanto menor for 

o comprimento, menores são os valores de Tb,max encontrados. 

Os estudos realizados para a via sem aparelhos de dilatação do carril revelaram que a sua 

inclusão na via foi imprescindível para garantir a estabilidade. Caso estes aparelhos não 

tivessem sido instalados, apenas a ação da variação da temperatura, 53,91 ºC acima da de 

referência, seria suficiente para a via encurvar. No caso de haver imperfeição a via encurvaria 

para uma temperatura de 46,34 ºC. Se não existisse curva, mas o carril fosse igualmente 

contínuo e com uma imperfeição localizada na junta mais desfavorável, a via encurvaria para 
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uma temperatura de 102,2 ºC. Estes resultados mostram o quanto a presença da curva afeta a 

estabilidade da via. 

No modelo em que se consideraram os aparelhos de dilatação do carril a curva continua a 

influenciar de forma preponderante, a temperatura de encurvadura, quando a imperfeição se 

encontra na zona em curva e sobre a junta de dilatação do tabuleiro, considerando as cargas 

vertical e de frenagem do comboio posicionadas entre a imperfeição e o aparelho de dilatação 

do carril.  

Ao longo deste capítulo analisaram-se as tensões para as quais o carril encurva e constatou-se 

que, dos vários fatores analisados só a curva, as características da imperfeição e da resistência 

do balastro é que fazem alterar este valor. Se estes parâmetros se mantiverem para modelos 

com diversas posições da imperfeição, diferentes relações da variação da temperatura entre o 

tabuleiro e carril e diferentes posições do comboio, considerando ou não a frenagem, a tensão 

para a qual o carril encurva é sempre a mesma, alterando-se apenas a temperatura à qual o 

carril atinge estes níveis de tensão.        

Após a identificação dos parâmetros que mais influenciam a temperatura de encurvadura, 

efetuou-se uma análise de segurança onde se assumiu, para as condições reais do viaduto, o 

pior cenário referente à posição da imperfeição e ao carregamento ferroviário da via, bem com 

o comprimento da imperfeição e a resistência lateral do balastro que mais comprometem a 

estabilidade da via. Para estas condições obteve-se uma temperatura de encurvadura de 

44,58 ºC que é inferior ao limite de 50 ºC, pelo que se pode considerar, que se a temperatura 

do carril for superior 50 ºC à de referência, este elemento não tem tensão disponível para se 

manter estável. 

Desta forma, para se garantirem condições de segurança sobre o viaduto poente é necessário 

manter controlados os desalinhamentos laterais da via (sobretudo o comprimento das 

imperfeições que se revelou ser o parâmetro mais gravoso), assegurar uma resistência lateral 

do balastro adequada e garantir a temperatura para a qual a tensão no carril é nula (TR), 

estável.  

Com as análises realizadas neste capítulo torna-se evidente que para pontes com raio reduzido 

devem ser efetuados estudos cuidados da estabilidade da via, que considerem os efeitos de 

interação via-estrutura, no sentido de determinar as características críticas das imperfeições da 

via em função do local do viaduto em que ocorrem.  

 

 



 



 

8.1 

8. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

8.1. CONCLUSÕES 

A presente dissertação centrou-se no desenvolvimento de metodologias avançadas para a 

avaliação dos efeitos da interação via-ponte e da segurança da via em linhas ferroviárias, uma 

vez que estes assumem um papel importante na sua exploração e manutenção.  

No Capítulo 2 apresentaram-se os trabalhos desenvolvidos por outros autores relativamente 

aos fenómenos da interação via-estrutura e da encurvadura, efetuando-se um enquadramento 

da importância destas temáticas para a exploração das linhas ferroviárias. A interação resulta 

do facto dos movimentos relativos entre ambas as estruturas provocarem esforços que são 

transmitidos pelo elemento de interface (balastro). Devido a este efeito verifica-se um 

aumento das tensões no carril, que podem atingir limites incomportáveis para a circulação 

ferroviária em segurança. Uma das formas de contornar este problema é dispor aparelhos de 

dilatação da via, no entanto estes acarretam outros problemas para a via e devem ser evitados 

sempre que possível. Os trabalhos mais recentes sobre o tema pretendem encontrar formas de 

evitar a utilização dos aparelhos de dilatação da via e desenvolver metodologias que permitam 

prever quais os níveis reais de tensão instalada nos carris. Relativamente a este efeito tem sido 

discutida a influência dos seguintes fatores: comprimento dilatável máximo admissível do 

tabuleiro; soluções estruturais dos viadutos; posição dos aparelhos de apoio e forma correta 

para a sua modelação; posição e tipos de aparelhos de dilatação da via; ações a considerar nos 

modelos numéricos; valores a considerar para a lei elasto-plástica que representa o 

comportamento longitudinal do balastro nos modelos numéricos; modo de carregamento, 

considerando a sobreposição de efeitos ou o histórico de carregamento, com implicação direta 

na rapidez de cálculo.  
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Foram ainda apresentados os aspetos regulamentares do dimensionamento de pontes 

ferroviárias incluídos nas normas europeias (EN-1991-2, 2003; EN1990-A2, 2005) e 

recomendações da UIC (UIC-774-3-R, 2001), nomeadamente os princípios que regem o 

comportamento em plena via e sobre viadutos. 

Relativamente à estabilidade da via efetuou-se uma descrição dos parâmetros que mais 

influenciam o fenómeno: aumento das irregularidades da via, aumento da tensão longitudinal 

do carril para uma determinada temperatura, diminuição da temperatura de referência e a 

diminuição da resistência lateral da via.  

Descreveu-se a forma como as irregularidades da via aumentam ao longo da vida da via, 

desde a sua construção até à eventual ocorrência da encurvadura, como se relacionam com as 

ações impostas à via, bem como com as características de resistência da própria via, 

apresentando-se ainda valores limite para os desvios do alinhamento lateral.  

A resistência lateral foi descrita em termos das suas componentes e dos fatores que 

influenciam a sua degradação, sendo ainda apresentados vários tipos de ensaios para a 

determinação do seu valor. 

A tensão longitudinal instalada no carril é variável para uma determinada temperatura por 

haver diminuição do valor da temperatura de referência, o que dificulta o controlo do estado 

de compressão do carril. Apresentaram-se metodologias de alteração do valor da temperatura 

de referência e técnicas que permitem a determinação do seu valor, possibilitando uma 

intervenção na via atempada como forma de prevenção da encurvadura da via.  

No Capítulo 3 foram apresentadas modelações do sistema via-ponte tendo por base o caso 

E1-3 da ficha-UIC 774-3 para a validação de programas de cálculo automático.  

Os modelos e análises não-lineares efetuados neste capítulo foram realizados no programa de 

cálculo ANSYS. Inicialmente apresentou-se uma modelação base onde a interface 

travessa-balastro foi modelada através de elemento com comportamento bilinear e com 

resistências distintas correspondendo às características de via carregada e de via descarregada. 

Os resultados obtidos com esta modelação foram validados com os apresentados por 

Sanguino e Requejo (2007) com os quais se obteve uma boa concordância, permitindo validar 

os modelos desenvolvidos e os elementos utilizados para a simulação do comportamento 

interface-balastro. 

Posteriormente, apresentou-se outra metodologia, designada por variante, que permite ter em 

conta o histórico do carregamento, considerando cenários realistas de atuação combinada das 

diferentes ações. Este tipo de modelação assenta na utilização de elementos de atrito na 

interface via-tabuleiro, que permitiram atualizar a resistência longitudinal do balastro de 
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forma automática conforme a via se encontre carregada ou descarregada. Com este modelo foi 

possível considerar o estado de tensão e deformação dos elementos devido à variação da 

temperatura, num cálculo posterior onde se aplica a ação do comboio. Esta modelação 

permitiu ainda considerar diferentes posições do comboio sem que fosse necessário alterar, 

em cada cálculo, as características das molas que simulam o comportamento do balastro. 

Os resultados da modelação variante também foram comparados com os obtidos por Sanguino 

e Requejo (2007), revelando igualmente uma boa proximidade de resultados, o que permitiu 

considerar a modelação variante válida para a simulação dos efeitos de interação via-estrutura.  

Comparando as análises com sobreposição linear de efeitos e as que consideram o histórico 

do carregamento, as primeiras revelaram menores valores para o deslocamento do tabuleiro, 

mas maiores níveis de tensão do carril e deslocamentos relativos entre o carril e o tabuleiro. 

No Capítulo 4 foram apresentados estudos do fenómeno de encurvadura que serviram de base 

ao desenvolvimento de ferramentas capazes de prever a ocorrência deste fenómeno.  

A encurvadura na via ocorre sob a forma de grandes deformações acompanhadas da libertação 

da tensão nos carris. Este fenómeno caracteriza-se por curvas deslocamento-temperatura que 

apresentam um máximo, a que corresponde a temperatura de encurvadura (Tb,max) e um 

mínimo a que corresponde a temperatura de segurança (Tb,min). Existem métodos analíticos 

que permitem resolver problemas de pós-encurvadura, no entanto, estes métodos apenas 

permitem a determinação da Tb,min. Com bases em expressões analíticas determinaram-se 

valores da temperatura de segurança assumindo as características da via apresentada no 

ERRI-D202/RP11 (1999). Neste trabalho são apresentados resultados numéricos obtidos com 

o programa CWERRI, que se compararam com os resultados analíticos. Com alguns deles 

obtiveram-se resultados próximos. Esta concordância de resultados permitiu considerar estes 

trabalhos válidos para servirem de referência às metodologias de análises de segurança 

propostas. 

No sentido de se desenvolverem metodologias numéricas para a determinação do 

comportamento pós-encurvadura da via, analisou-se de entre os métodos disponíveis no 

programa de cálculo ANSYS, Newton-Raphson com o método do arco ou Newton-Raphson 

com estabilizador, qual dos dois possibilitaria resolver o problema. O método do arco 

implementado no ANSYS não se revelou capaz por se tratar de um problema com cargas de 

origem térmica e de origem mecânica. Já utilizando o método de Newton-Raphson com 

estabilizador, efetuando várias análises com variação do deslocamento para a força de pico da 

resistência lateral do balastro, foi possível determinar ambas as temperaturas, a de segurança e 

a de encurvadura. Esta metodologia designou-se por método indireto. 
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Esta metodologia foi inicialmente validada num modelo simples de um grau de liberdade para 

a qual era conhecida a solução teórica. Neste modelo ocorre o fenómeno de snap-through para 

a aplicação de uma carga mecânica. Desta forma, foi possível resolver este exemplo, através 

de uma modelação realizada no programa ANSYS, quer aplicando o método 

Newton-Raphson com o método do arco, quer aplicando o método indireto. Através da 

utilização do método indireto obtiveram-se resultados concordantes com os obtidos através da 

solução teórica analítica e da solução numérica recorrendo ao método do arco, revelando que 

o método proposto caracteriza de forma rigorosa as curvas de pós-encurvadura.  

Foi possível validar o método indireto para o estudo da estabilidade de vias-férreas utilizando 

um modelo de viga com as características dos modelos de estabilidade da via apresentados no 

ERRI-D202/RP11 (1999). Os resultados das temperaturas de segurança e de encurvadura, 

encontradas com o método proposto, revelaram uma boa concordância com os apresentados 

nesse estudo. Esta proximidade de resultados permitiu concluir que o método proposto é uma 

boa alternativa para a obtenção do traçado das curvas temperatura-deslocamento lateral, onde 

se determinam as temperaturas Tb,max e Tb,min. 

Posteriormente, aplicou-se o método indireto ao caso de um modelo tridimensional da via 

apresentado por Lim et al. (2003). A comparação dos resultados obtidos foi, de uma forma 

geral, concordante com os apresentados por esses autores, quer para as temperaturas de 

segurança e encurvadura, quer para os níveis de tensão instalados no carril.  

Por fim efetuou-se uma análise paramétrica do modelo 3D variando três parâmetros do 

modelo numérico concluindo-se que: 

i) Para o aumento da rigidez à rotação das fixações os valores das temperaturas de 

segurança e de encurvadura também aumentaram, sendo que a de segurança teve 

aumentos mais significativos;  

ii) Para variações da amplitude máxima da imperfeição a temperatura de segurança 

manteve-se praticamente constante, enquanto que a temperatura de encurvadura 

variou de forma inversa à da amplitude;  

iii) Relativamente ao comprimento da imperfeição a temperatura de segurança 

manteve-se praticamente constante; já a temperatura de encurvadura apresentou 

mínimos para determinados comprimentos da imperfeição e quando estes foram 

superiores ou inferiores, as temperaturas de encurvadura foram superiores.  

Após este processo de validação do método indireto considerou-se que a metodologia 

proposta constitui uma alternativa eficaz para a determinação das temperaturas de segurança e 

de encurvadura, uma vez que revelou apresentar bons resultados, para além de permitir adotar 
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diferentes características da via, em termos de curvas, imperfeições, resistência do balastro, 

bem como tipos de travessa e de sistemas de fixação, uma vez que todos os componentes são 

modelados de forma independente.    

Para a validação experimental das metodologias numéricas de avaliação dos efeitos de 

interação via-estrutura foi estudada uma obra ferroviária real. 

No Capítulo 5 foi apresentada a modelação do viaduto poente integrado na ligação ferroviária 

ao porto de Aveiro, que constitui o caso de estudo da presente dissertação. Neste viaduto estão 

dispostos dois aparelhos de dilatação de carril, no entanto a distância de mais de 500 m que os 

separa é suficiente para se desenvolverem efeitos de interação importantes, principalmente 

pelo facto dos troços do viaduto serem extensos e as fundações deformáveis. A atribuição de 

constantes de rigidez às molas que simulam os coeficientes de reação do solo de fundação foi 

de difícil definição devido às características do solo de fundação, pelo que constituíram um 

parâmetro obrigatório a ser alvo de calibração experimental. Nesta modelação simulou-se a 

interface travessa-balastro considerando o comportamento bilinear do balastro na direção 

transversal, para permitir a realização de análises de segurança à encurvadura.  

Relativamente ao modelo numérico, elaborou-se uma análise de sensibilidade na qual se 

avaliaram os efeitos de parâmetros do modelo que possam influenciar os modos de vibração 

da estrutura e os efeitos de interação via-ponte. A partir destas análises conclui-se que: 

i) As estacas puderam ser modeladas apenas com um comprimento de 30 m sem 

alteração dos resultados analisado;  

ii) A consideração de diferentes cenários de interação estaca-solo de fundação 

influenciou de forma determinante as configurações modais referentes aos 

primeiros modos de vibração da estrutura e, de uma forma mais atenuada, os 

efeitos de interação via-estrutura; 

iii) A adoção de características longitudinais do balastro influenciou de forma 

significativa os efeitos de interação via-estrutura; 

iv) A consideração de diferentes fatores de atrito para os apoios móveis no entanto 

apenas afetou o deslocamento da extremidade do tabuleiro.  

Os modelos numéricos serviram para identificar os pontos mais interessantes a monitorizar 

nas campanhas experimentais, os quais foram calibrados com os resultados experimentais.  

No Capitulo 6 foram apresentadas as campanhas experimentais efetuadas no viaduto poente e 

os ensaios realizados em câmara climática.  

Dos ensaios realizados na câmara concluiu-se que o comportamento dos extensómetros de 

colar é mais afetado pelos efeitos da temperatura do que o dos de soldar, no entanto estes 
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extensómetros apresentaram um comportamento mais uniforme, pelo que nos ensaios in situ 

utilizaram-se este tipo de extensómetros. A utilização de extensómetros de compensação 

(dummy) revelou ser a mais adquada para a eliminação da deformação aparente, pelo que se 

utilizou esta técnica nos ensaios experimentais do viaduto. 

Os ensaios de vibração ambiental conjugados com as técnicas de identificação modal 

mostraram-se eficazes para a determinação do cenário de interação estaca-solo de fundação, 

dado que permitiram aproximar de forma satisfatória as respostas numéricas e experimentais. 

É de salientar que para essa proximidade foi fundamental a aplicação de modelos de interação 

solo-fundação adequados a estacas em solos deformáveis e o tratamento correto dos dados 

provenientes das sondagens geotécnicas, permitindo definir bandas apropriadas para os 

coeficientes de reação do solo. 

Os ensaios dos efeitos de interação via-estrutura permitiram determinar a importância da 

consideração do gradiente térmico do tabuleiro para a calibração dos movimentos das juntas 

de tabuleiro. Esta conclusão é indicativa de que este efeito deve ser considerado quando a via 

é disposta na face superior do tabuleiro para a avaliação dos efeitos de interação via-estrutura. 

Para a calibração do modelo numérico foi ainda imprescindível a consideração de diferentes 

distribuições da temperatura ao longo da secção do tabuleiro para cenários com e sem 

exposição solar.  

Relativamente à calibração do modelo numérico, a alteração das características da resistência 

longitudinal permitiram melhorar a concordância entre os resultados numéricos e 

experimentais.  

Para este ensaio obteve-se uma boa concordância entre os resultados numéricos e 

experimentais comprovando que as metodologias numéricas e experimentais adotadas são 

adequadas ao estudo do fenómeno de interação via-estrutura. 

As campanhas experimentais serviram para validar os modelos numéricos, mas também para 

efetuar a sua calibração, tornando os modelos mais representativos do comportamento 

estrutural. Desta forma garantiu-se uma maior fiabilidade dos resultados numéricos obtidos 

para modelos com diferentes cenários de carregamento da estrutura e para a consideração de 

vários níveis de manutenção da via, passando-se a dispor de uma ferramenta de identificação 

de cenários críticos que ponham em risco a circulação ferroviária.  

Os estudos de avaliação de segurança, efetuados no Capítulo 7, permitiram concluir que os 

movimentos do tabuleiro afetam a temperatura de referência do carril. Por isso, devem ser 

adotadas margens de segurança relativamente às temperaturas de referência estimadas para a 

plena via, de forma a considerar os efeitos de interação. 
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A dilatação do tabuleiro condicionou de forma significativa a variação das tensões sofridas 

pelo carril, quanto maiores foram os movimentos das juntas do tabuleiro maiores foram as 

tensões geradas no carril.  

A localização, comprimento e amplitude das imperfeições é determinante no que diz respeito 

à temperatura de encurvadura. As zonas onde há acumulação de tensões no carril, como é o 

caso das juntas de tabuleiro são zonas críticas para o posicionamento das imperfeições. Com 

as imperfeições localizas no centro dos troços do tabuleiro a temperatura de encurvadura foi 

superior à verificada em plena via, uma vez que nestas zonas se verificou uma diminuição da 

tensão no carril pelo facto dos movimentos de dilatação do tabuleiro acompanharem os do 

carril.  

Os comprimentos da imperfeição iguais a 8 m tornaram a via mais instável do que para 

comprimentos superiores. Já a amplitude da imperfeição foi tanto mais gravosa quanto maior 

o seu valor. Assim, no âmbito da gestão da via, é importante ter em conta a localização e o 

tipo de imperfeições críticas para cada situação. Os níveis admissíveis para as imperfeições, 

antes da existência de uma intervenção na via, também devem ser condicionados pela 

localização e características da imperfeição, mediante a estrutura sobre a qual a via se 

encontra. 

A resistência e a rigidez lateral do balastro influenciaram consideravelmente a temperatura de 

encurvadura, sendo o efeito da rigidez o que maiores variações introduziu. Quanto mais fracas 

as condições do balastro, menores foram as temperaturas de encurvadura, pelo facto de ser 

menor a resistência lateral que se opõe aos movimentos da via nessa direção. 

A consideração do carregamento ferroviário na posição imediatamente antes da imperfeição 

revelou ser a posição mais desfavorável, provocando uma diminuição do valor da temperatura 

de encurvadura. As ações da frenagem e a presença dos ligadores hidráulicos, para esta ação, 

não influenciaram significativamente as temperaturas de encurvadura. 

A modelação da curva existente no viaduto favoreceu a ocorrência de encurvadura. Para esta 

situação efetuaram-se dois tipos de análise, uma em que se considerou o carril contínuo em 

toda a extensão do viaduto, e outra em que se consideraram os aparelhos de dilatação do 

carril. 

Nas análises com carril contínuo, considerando apenas a ação da variação de temperatura e a 

via perfeita (para além da curva), a via encurvou para uma temperatura substancialmente 

inferior à dos modelos com via reta, considerando as mesmas características de manutenção e 

o mesmo carregamento ferroviário. 
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Quando para o modelo com via contínua se introduziu uma imperfeição na zona em curva 

junto ao encontro E2 as temperaturas de encurvadura apresentaram valores reduzidos, para os 

quais se pode considerar que a via apresentaria risco de encurvadura. Posto isto, conclui-se 

que os aparelhos de dilatação do carril são imprescindíveis para manter níveis de segurança 

adequados em relação à encurvadura da via. 

Nos modelos com curva e aparelhos de dilatação do carril, com imperfeição na zona da curva 

e carregamento da zona de respiração do carril, obtiveram-se igualmente valores mais 

reduzidos do que nos casos em que a via é reta, assumindo as mesmas características de 

manutenção e carregamento da via. 

De forma a analisar a estabilidade da via do viaduto poente para as suas características reais 

(consideração da curva e aparelhos de dilatação do carril), constituíram-se dois cenários 

ambos com uma imperfeição com comprimento crítico (8 m, de acordo com as análises 

preliminares apresentadas), mas com diferentes níveis de resistência lateral do balastro. Para o 

modelo com resistência lateral normal obteve-se uma temperatura de encurvadura 51,38 ºC e 

para o modelo com resistência lateral reduzida, um valor inferior a 50 ºC. Uma vez que nas 

normas europeias se considera que o carril pode atingir temperaturas de 50 ºC, acima da 

temperatura de referência, considera-se que para as condições adotadas para o modelo com 

resistência lateral reduzida, não há margem de segurança relativamente à encurvadura, 

indicando que a via deve ter níveis de manutenção adequados.  

Os resultados obtidos revelam que o desenvolvimento deste tipo de análises de segurança à 

encurvadura é útil para a determinação de características dos defeitos da via e da resistência 

do balastro, os quais podem conduzir a situações de instabilidade da via. 

8.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Com o objetivo de dar continuidade ao estudo de interação via-ponte apresentam-se algumas 

sugestões de desenvolvimentos futuros, que podem contribuir para o avanço da compreensão 

do comportamento da via sobre as estruturas. 

 Aplicar as metodologias desenvolvidas ao estudo de outras pontes ferroviárias, tais 

como pontes em linhas de alta velocidade; 

 Instalar um sistema permanente de monitorização da variação das tensões no carril, 

desde a fase de instalação da via, no sentido de permitir por um lado, perceber a 

variação da temperatura de referência e por outro, relacionar estados de tensão da via 

com imperfeições existentes;   



Conclusões 

 

8.9 

 Elaborar campanhas experimentais que permitam avaliar a resistência lateral do 

balastro em plena via e sobre pontes, de modo a esclarecer se o muro guarda balastro 

influencia a resistência lateral ou se a sua distância às travessas é suficiente para 

anular o contributo deste muro para a resistência lateral;   

 Utilizar de forma integrada as ferramentas de análise dos efeitos da interação 

via-estrutura e de análise de encurvadura, a fim de desenvolver estudos de risco de 

encurvadura em pontes, através de métodos probabilísticos, capazes de apoiar as 

entidades com responsabilidade na gestão da manutenção das vias.  
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Neste anexo, está descrito o procedimento adotado para a distribuição dos coeficientes de 

reação do solo kh pelas várias estacas, tendo em conta o resultado das sondagens SPT e 

CPTU, efetuadas na zona de implementação da obra, e o perfil longitudinal geotécnico 

interpretativo (ANEXO A.1). Os valores de kh foram calculados segundo as expressões 

apresentadas na secção 5.3.1.11, das quais resultaram os valores apresentados no ANEXO 

A.2, onde é ainda explicitada a metodologia adotada para a definição de zonas com o mesmo 

kh. 
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A.1. Perfil longitudinal geotécnico interpretativo realizado na zona do viaduto poente de acesso à ponte das pirâmides. 

 

 

Figura A. 1. Perfil longitudinal geotécnico interpretativo km 3+905.82 a km 4+555.78. 
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Figura A. 2. Perfil longitudinal geotécnico interpretativo km 4+555.78 a km 5+210.48. 
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A.2 - Coeficientes de reação do solo kh, nos locais onde foram efetuados os ensaios 

SPT e CPTU  

Quadro A. 1. Resultados dos kh e da formação de subcamadas elaborada para SP 139.  

 

z (m) tipo de solo
NSPT 

139

v 

min

v 

max

g 

(kg/m
3
)

G/G0 Ga(1) Ga(2) Gs(1) Gs(2) Gar(1) Gar(2) Gc(1) E0 min E0 max Es min Es max
kh min 

(KN/m
2
) 

kh máx 

(KN/m
2
)

kh min/max 

(KN/m
2
) 

sub

-1 0 0.20 0.30 0.8 9 10 - - - - - 21.6 23.4 17.3 20.8 1.45E+04 1.87E+04

-2 3 0.20 0.30 0.8 9 10 - - - - - 21.6 23.4 17.3 20.8 1.45E+04 1.87E+04

-3 argila silto lodosa 1 0.35 0.45 0.75 12 14 - - - - - 32.4 34.8 24.3 30.5 2.30E+04 3.23E+04

-4 12 14

-5 1 0.40 0.50 0.9 12 14 - - - - - 33.6 36.0 30.2 37.8 3.05E+04 4.34E+04

-6 0 0.40 0.50 0.9 12 14 - - - - - 33.6 36.0 30.2 37.8 3.05E+04 4.34E+04

-7 12 14 3.05E+04

-8 1 0.40 0.50 0.9 12 14 - - - - - 33.6 36.0 30.2 37.8 3.05E+04 4.34E+04 4.34E+04

-9 2 0.40 0.50 0.9 12 14 - - - - - 33.6 36.0 30.2 37.8 3.05E+04 4.34E+04

-10 silte lodoso muito mole 2 0.30 0.35 0.6 10 14 - - - - - 26.0 27.0 15.6 22.7 1.37E+04 2.13E+04

-11 5 0.20 0.30 17 0.75 55.6 43.7 104.8 144.5 78.6 108.4 7.50E+04 1.12E+05 8.79E+04

-12 8 0.20 0.30 17 0.75 64.7 57.4 137.7 168.2 103.2 126.1 1.01E+05 1.32E+05 1.22E+05

-13

-14 41 0.20 0.30 17 0.75 210.0 148.0 355.1 546.0 266.4 409.5 2.81E+05 4.73E+05

-15 2.83E+05

-16 41 0.20 0.30 17 0.75 210.0 148.0 355.1 546.0 266.4 409.5 2.81E+05 4.73E+05 4.78E+05

-17 42 0.20 0.30 17 0.75 215.7 150.1 360.1 560.8 270.1 420.6 2.86E+05 4.87E+05

-18

-19
silte areno-lodoso, 

muito duro 
22 0.30 0.35 17 0.75 149.3 107.4 279.3 403.1 209.5 302.3 2.29E+05 3.53E+05

-20 21 0.30 0.35 17 0.75 144.9 105.7 274.7 391.3 206.0 293.5 2.25E+05 3.42E+05 2.27E+05

-21 3.48E+05

-22
argila silto-lodosa 

consistência média e 
13 0.40 0.50 19 0.85 132.9 79.2 221.7 398.8 188.5 339.0 2.21E+05 4.68E+05

-23 9 0.40 0.50 19 0.85 108.9 62.0 173.6 326.8 147.5 277.7 1.70E+05 3.77E+05 1.77E+05

-24 3.90E+05

-25 7 0.40 0.50 19 0.85 95.0 52.4 146.8 285.1 124.8 242.4 1.41E+05 3.25E+05

-26

-27 34 0.25 0.35 18 0.8 182.4 140.6 351.4 492.4 281.1 393.9 3.05E+05 4.70E+05

-28 33 0.25 0.35 18 0.8 177.0 138.1 345.4 477.8 276.3 382.2 3.00E+05 4.55E+05

-29 41 0.25 0.35 18 0.8 222.4 156.7 391.7 600.4 313.4 480.3 3.44E+05 5.83E+05 3.22E+05

-30 5.34E+05

-31 47 0.25 0.35 18 0.8 259.8 169.6 424.0 701.5 339.2 561.2 3.74E+05 6.90E+05

-32 34 0.20 0.35 18 0.8 182.4 140.6 337.3 492.4 269.9 393.9 2.85E+05 4.70E+05

-33

-34 34 0.20 0.40 20 0.8 202.6 156.2 374.8 567.3 299.9 453.9 3.20E+05 5.73E+05

-35 2.85E+05

-36 36 0.15 0.20 20 0.75 140.3 322.8 336.8 242.1 252.6 2.49E+05 2.66E+05 4.19E+05

-37 60 0.15 0.20 20 0.75 200.9 462.0 482.1 346.5 361.5 3.67E+05 3.92E+05

-38 60 0.40 0.50 21 0.9 336.6 242.4 678.7 1009.8 610.8 908.8 7.90E+05 1.36E+06

-39 7.06E+05

-40 60 0.40 0.50 21 0.9 336.6 242.4 678.7 1009.8 610.8 908.8 7.90E+05 1.36E+06 1.17E+06

-41 60 0.40 0.50 21 0.9 336.6 242.4 678.7 1009.8 610.8 908.8 7.90E+05 1.36E+06

-42 60 0.40 0.50 21 0.9 336.6 242.4 678.7 1009.8 610.8 908.8 7.90E+05 1.36E+06

r22

seixo e calhau rolado 

em matriz arenosa

areia fina lodosa, 

levemente compacta 

r23

r25

r26

areia fina siltosa, 

levemente lodosa, solta 

e compacta

areia fina siltosa, 

levemente lodosa, solta 

e compacta

r28

r24

r27

areia média lodosa, 

compacta, seixo 

disperso

argila siltosa rija

argila lodosa mole 

r21

areia argilosa
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Quadro A. 2. Resultados dos kh e da formação de subcamadas elaborada para SP 143.  

 

 

 

 

z (m) tipo de solo
NSPT 

143

v 

min

v 

max

g 

(kN/m
3
)

G/G0 Ga(1) Ga(2) Gs(1) Gs(2) Gar(1) Gar(2) Gc(1)
E0 

min
E0 max Es min Es max

kh min 

(KN/m
2
) 

kh máx 

(KN/m
2
)

kh min/max 

(KN/m
2
) 

sub

-1 areia argilosa 0.20 0.30 0.8 9.0 10.0 - - - - - 21.6 26.0 17.3 20.8 1.45E+04 1.87E+04

-2 1 0.35 0.45 0.8 10.0 14.0 - - - - - 27.0 40.6 21.6 32.5 2.02E+04 3.47E+04

-3 1 0.35 0.45 0.8 10.0 14.0 - - - - - 27.0 40.6 21.6 32.5 2.02E+04 3.47E+04

-4 2.02E+04

-5 1 0.35 0.45 0.8 10.0 14.0 - - - - - 27.0 40.6 21.6 32.5 2.02E+04 3.47E+04 3.47E+04

-6

-7 - - - - -

-8 7 0.25 0.25 18 0.8 65.2 56.2 140.5 163.0 112.4 130.4 1.13E+05 1.33E+05

-9 1.23E+05

-10 10 0.25 0.25 18 0.8 75.3 69.1 172.8 188.2 138.2 150.6 1.42E+05 1.55E+05 1.40E+05

-11 7 0.25 0.25 18 0.8 65.2 56.2 140.5 163.0 112.4 130.4 1.13E+05 1.33E+05

-12

-13 9 0.20 0.30 19 0.75 75.8 68.6 164.7 197.2 123.5 147.9 1.22E+05 1.57E+05

-14 12 0.20 0.30 19 0.75 87.0 81.1 194.6 226.3 146.0 169.7 1.47E+05 1.82E+05 1.42E+05

-15 1.33E+05

-16 15 0.20 0.30 19 0.75 99.0 92.3 221.5 257.3 166.1 193.0 1.69E+05 2.09E+05

-17 10 0.20 0.30 19 0.75 79.5 73.0 175.1 206.7 131.3 155.0 1.31E+05 1.65E+05

-18

-19 7 0.30 0.35 16 0.6 69.4 67.3 174.9 187.4 104.9 112.4 1.08E+05 1.21E+05 1.02E+05

-20 6 0.30 0.35 16 0.6 63.5 63.7 165.0 171.9 99.0 103.1 1.02E+05 1.10E+05 1.13E+05

-21

-22 5 0.30 0.35 16 0.6 57.3 59.7 148.9 161.1 89.3 96.7 9.09E+04 1.03E+05

-23 6 0.30 0.35 16 0.6 63.5 63.7 165.0 171.9 99.0 103.1 1.02E+05 1.10E+05

-24

-25 7 0.30 0.35 16 0.6 69.4 67.3 174.9 187.4 104.9 112.4 1.08E+05 1.21E+05

-26 18 0.25 0.35 18 0.75 105.8 97.2 243.0 285.7 182.2 214.3 1.91E+05 2.43E+05

-27

-28 22 0.25 0.35 18 0.75 123.0 109.2 273.0 332.1 204.7 249.1 2.17E+05 2.86E+05 2.06E+05

-29 21 0.25 0.35 18 0.75 118.6 106.3 265.7 320.2 199.3 240.1 2.10E+05 2.75E+05 2.68E+05

-30

-31 25 0.20 0.35 19 0.8 144.3 124.1 297.9 389.7 238.3 311.8 2.49E+05 3.65E+05

-32 25 0.20 0.35 19 0.8 144.3 124.1 297.9 389.7 238.3 311.8 2.49E+05 3.65E+05 2.48E+05

-33 3.62E+05

-34 24 0.20 0.35 19 0.8 139.4 121.2 291.0 376.4 232.8 301.2 2.43E+05 3.52E+05

-35 25 0.20 0.35 19 0.8 144.3 124.1 297.9 389.7 238.3 311.8 2.49E+05 3.65E+05

-36 60 0.15 0.15 20 0.8 200.9 462.0 462.0 369.6 369.6 3.94E+05 3.94E+05 3.94E+05

-37 3.94E+05

-38 60 0.35 0.50 20 0.9 320.6 230.8 623.3 961.7 561.0 865.6 6.90E+05 1.29E+06

-39 6.90E+05

-40 60 0.35 0.50 20 0.9 320.6 230.8 623.3 961.7 561.0 865.6 6.90E+05 1.29E+06 1.29E+06

-41 60 0.35 0.50 20 0.9 320.6 230.8 623.3 961.7 561.0 865.6 6.90E+05 1.29E+06

-42 60 0.35 0.50 20 0.9 320.6 230.8 623.3 961.7 561.0 865.6 6.90E+05 1.29E+06

silte lodoso, 

medianamente 

consistente

r32

r30

r33

areia média 

lodosa, 

medianamente 

compacta, seixo 

disperso

r35

seixo e calhau 

rolado em 

matriz arenosa

argila siltosa 

rija

areia fina 

siltosa, 

medianamente 

compacta

r31

areia fina 

siltosa,levemen

te lodosa, solta 

a medianamente  

compacta

r34

lodo argiloso 

mais siltoso na 

base

r29

areia muito fina 

fortemente 

lodosa, solta

r21
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Quadro A. 3. Resultados dos kh e da formação de subcamadas elaborada para SP 147.  

 

 

 

 

z (m) tipo de solo
NSPT 

147

v 

min

v 

max

g 

(kg/m
3
)

G/G0 Ga(1) Ga(2) Gs(1) Gs(2) Gar(1) Gar(2) Gc(1)
E0 

min
E0 max Es min Es max

kh min 

(KN/m
2
) 

kh máx 

(KN/m
2
)

kh min/max 

(KN/m
2
) 

sub

-1

-2 2 0.40 0.50 0.9 12 14 - - - - - 33.6 42.0 30.2 37.8 3.05E+04 4.34E+04

-3 1 0.40 0.50 0.9 12 14 - - - - - 33.6 42.0 30.2 37.8 3.05E+04 4.34E+04 3.05E+04

-4 1 0.40 0.50 0.9 12 14 - - - - - 33.6 42.0 30.2 37.8 3.05E+04 4.34E+04 4.34E+04

-5

-6 1 0.40 0.50 0.9 12 14 - - - - - 33.6 42.0 30.2 37.8 3.05E+04 4.34E+04

-7 1 0.40 0.50 0.9 12 14 - - - - - 33.6 42.0 30.2 37.8 3.05E+04 4.34E+04

-8

-9 2.21E+05

-10 27 0.20 0.30 18 0.75 146.3 123.0 295.1 380.4 221.3 331.7 2.30E+05 3.77E+05 3.51E+05

-11 23 0.20 0.30 18 0.75 127.5 112.0 268.9 331.5 201.7 282.6 2.08E+05 3.16E+05

-12

-13 26 0.20 0.30 18 0.75 141.5 120.3 288.7 367.9 216.6 319.4 2.25E+05 3.61E+05

-14 38 0.20 0.30 18 0.75 204.7 149.9 359.8 532.3 269.9 466.8 2.85E+05 5.45E+05

-15

-16 35 0.25 0.35 19 0.75 198.3 150.9 377.2 535.3 282.9 446.5 3.08E+05 5.39E+05

-17 39 0.25 0.35 19 0.75 222.2 160.7 401.6 600.0 301.2 497.5 3.29E+05 6.06E+05

-18

-19 31 0.25 0.35 19 0.75 175.7 140.6 351.6 474.3 263.7 395.5 2.85E+05 4.72E+05

-20 44 0.25 0.35 19 0.75 254.1 172.3 430.8 686.0 323.1 561.3 3.55E+05 6.90E+05 3.46E+05

-21 6.62E+05

-22 42 0.25 0.35 19 0.75 241.1 167.7 419.3 650.9 314.5 535.8 3.45E+05 6.56E+05

-23 45 0.25 0.35 19 0.75 260.7 174.6 436.4 703.9 327.3 574.1 3.60E+05 7.07E+05

-24

-25 50 0.25 0.35 19 0.75 295.1 185.6 463.9 796.9 347.9 637.9 3.85E+05 7.93E+05

-26 35 0.25 0.35 19 0.75 198.3 150.9 377.2 535.3 282.9 446.5 3.08E+05 5.39E+05

-27

-28 50 0.25 0.35 19 0.75 295.1 185.6 463.9 796.9 347.9 637.9 3.85E+05 7.93E+05

-29 44 0.25 0.35 19 0.75 254.1 172.3 430.8 686.0 323.1 561.3 3.55E+05 6.90E+05

-30

-31 41 0.25 0.35 19 0.75 234.7 165.4 413.5 633.7 310.1 523.1 3.40E+05 6.40E+05

-32 49 0.25 0.35 19 0.75 288.1 183.4 458.5 777.8 343.9 625.1 3.80E+05 7.76E+05

-33

-34 45 0.25 0.35 19 0.75 260.7 174.6 436.4 703.9 327.3 574.1 3.60E+05 7.07E+05

-35 55 0.15 0.20 20 0.8 189.0 434.6 453.5 347.7 665.3 3.69E+05 7.59E+05 7.59E+05

-36 3.69E+05

-37 60 0.35 0.50 20 0.9 320.6 230.8 621.4 961.7 561.0 1020.6 6.90E+05 1.54E+06

-38 60 0.35 0.50 20 0.9 320.6 230.8 621.4 961.7 561.0 1020.6 6.90E+05 1.54E+06

-39 60 0.35 0.50 20 0.9 320.6 230.8 621.4 961.7 561.0 1020.6 6.90E+05 1.54E+06 6.90E+05

-40 1.54E+06

-41 60 0.35 0.50 20 0.9 320.6 230.8 621.4 961.7 561.0 1020.6 6.90E+05 1.54E+06

Areia fina 

levemente silto-

lodosa, 

medianamente 

compacta

Areia fina 

levemente silto-

lodosa, 

compacta a 

muito compacta

seixo e calhau 

rolado em matriz 

arenosa

r37

r36

argila siltosa 

levemente 

arenosa muito 

resistente

r39

r38

r21
argila lodosa 

muito mole
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Quadro A. 4. Resultados dos kh e da formação de subcamadas elaborada para SPT 151.  

 

 

 

 

 

 

 

z (m) tipo de solo
NSPT 

151

v 

min

v 

max

g 

(kg/m
3

)

G/G0 Ga(1) Ga(2) Gs(1) Gs(2) Gar(1) Gar(2) Gc(1)
E0 

min
E0 max Es min Es max

kh min 

(KN/m
2
) 

kh máx 

(KN/m
2
)

kh min/max 

(KN/m
2
) 

sub

-1

-2 1 0.30 0.35 0.7 10.0 14.0 - - - 26.0 37.8 18.2 26.5 1.62E+04 2.52E+04

-3 1 0.30 0.35 0.7 10.0 14.0 - - - 26.0 37.8 18.2 26.5 1.62E+04 2.52E+04

-4

-5 2 0.30 0.35 0.7 10.0 14.0 - - - 26.0 37.8 18.2 26.5 1.62E+04 2.52E+04 1.62E+04

-6 1 0.30 0.35 0.7 10.0 14.0 - - - 26.0 37.8 18.2 26.5 1.62E+04 2.52E+04 2.52E+04

-7

-8 2 0.30 0.35 0.7 10.0 14.0 - - - 26.0 37.8 18.2 26.5 1.62E+04 2.52E+04

-9

-10 3 0.30 0.35 0.7 10.0 14.0 - - - 26.0 37.8 18.2 26.5 1.62E+04 2.52E+04

-11 1 0.30 0.35 0.7 10.0 14.0 - - - 26.0 37.8 18.2 26.5 1.62E+04 2.52E+04

-12

-13 3 0.30 0.35 0.7 10.0 14.0 - - - 26.0 37.8 18.2 26.5 1.62E+04 2.52E+04

-14 1 0.30 0.35 0.7 10.0 14.0 - - - 26.0 37.8 18.2 26.5 1.62E+04 2.52E+04

-15 2 0.30 0.35 0.7 10.0 14.0 - - - 26.0 37.8 18.2 26.5 1.62E+04 2.52E+04

-16 0.7 10.0 14.0 - - - 20.0 28.0 14.0 19.6 1.11E+04 1.60E+04

-17 26 0.20 0.30 18 0.75 141.5 120.3 288.7 367.9 216.6 275.9 2.25E+05 3.08E+05

-18 0.75

-19 24 0.20 0.30 18 0.75 132.1 114.8 275.6 343.4 206.7 257.6 2.14E+05 2.86E+05 1.99E+05

-20 21 0.20 0.30 18 0.75 118.6 106.3 255.1 308.3 191.3 231.2 1.97E+05 2.55E+05 2.62E+05

-21 0.75

-22 15 0.20 0.30 18 0.75 93.8 87.4 209.9 243.8 157.4 182.8 1.59E+05 1.97E+05

-23 25 0.25 0.35 19 0.8 144.3 124.1 310.3 389.7 248.3 311.8 2.67E+05 3.65E+05

-24

-25 30 0.25 0.35 19 0.8 170.2 138.0 344.9 459.6 276.0 367.7 2.99E+05 4.37E+05

-26 33 0.25 0.35 19 0.8 186.8 145.8 364.6 504.3 291.6 403.5 3.18E+05 4.83E+05

-27

-28 35 0.25 0.35 19 0.8 198.3 150.9 377.2 535.3 301.8 428.2 3.30E+05 5.15E+05 3.10E+05

-29 4.69E+05

-30 39 0.25 0.35 19 0.8 222.2 160.7 401.6 600.0 321.3 480.0 3.53E+05 5.83E+05

-31 38 0.25 0.35 19 0.8 216.1 158.3 395.6 583.5 316.5 466.8 3.47E+05 5.65E+05

-32 25 0.25 0.35 19 0.8 144.3 124.1 310.3 389.7 248.3 311.8 2.67E+05 3.65E+05

-33

-34 30 0.25 0.35 19 0.8 170.2 138.0 344.9 459.6 276.0 367.7 2.99E+05 4.37E+05

-35 28 0.20 0.35 19 0.8 159.6 132.6 318.2 431.0 254.5 344.8 2.68E+05 4.07E+05

-36

-37 26 0.20 0.35 19 0.75 149.4 127.0 304.8 403.3 228.6 302.4 2.38E+05 3.53E+05 2.38E+05

-38 28 0.20 0.35 19 0.75 159.6 132.6 318.2 431.0 238.6 323.2 2.50E+05 3.80E+05 3.52E+05

-39

-40 19 0.20 0.35 19 0.75 116.1 105.9 254.1 313.5 190.6 235.1 1.96E+05 2.69E+05

-41 seixo e calhau 50 0.15 0.20 20 0.8 176.7 406.5 424.1 325.2 339.3 3.43E+05 3.66E+05
7,77e+5         

8,28E+05
r43

-42

-43 60 0.30 0.45 20 0.8 337.0 180.6 469.6 977.3 375.7 781.8 4.31E+05 1.09E+06 4.31E+05

-44 60 0.30 0.45 20 0.8 337.0 180.6 469.6 977.3 375.7 781.8 4.31E+05 1.09E+06 1.09E+06

-45

-46 60 0.30 0.45 20 0.8 337.0 180.6 469.6 977.3 375.7 781.8 4.31E+05 1.09E+06

silte argiloso, por 

vezes algo 

arenoso,rijo

r21

r40

r41

r42

r44

areia média algo 

lodosa, 

medianamente 

compacta e seixo 

disperso

areia fina fortemente 

silto-argilosa, 

medianamente 

compacta, calhau 

disperso

silte lodoso, algo 

arenoso,muito mole e 

mole

areia fina silto-

lodosa, 

medianamente 

compacta

areia média lodosa, 

medianamente 

compacta seixo fino 

disperso
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Quadro A. 5. Resultados dos kh e da formação de subcamadas elaborada para SPT 155.  

 

z (m) tipo de solo
NSPT 

ES2
v min v max

g 

(kg/m
3
)

G/G0 Ga(1) Ga(2) Gs(1) Gs(2) Gar(1) Gar(2) Gc(1) E0 min E0 max Es min Es max
kh min 

(KN/m
2
) 

kh máx 

(KN/m
2
)

kh min/max 

(KN/m
2
) 

sub

-1
Areia granolometria 

variável, argilosa
1 0.15 0.35 0.8 9.0 10.0 - - - - - 20.7 27.0 16.6 21.6 1.36E+04 2.02E+04

-2 argila siltosa 2 0.15 0.35 0.8 12.0 14.0 - - - - - 27.6 37.8 22.1 30.2 1.86E+04 2.92E+04

-3 1 0.3 0.35 0.7 10.5 14.5 - - - - - 27.3 39.2 19.1 27.4 1.71E+04 2.62E+04 1.86E+04

-4 2.52E+04

-5 1 0.3 0.35 0.7 10.0 14.0 - - - - - 26.0 37.8 18.2 26.5 1.62E+04 2.52E+04

-6 1 0.3 0.35 0.7 10.0 14.0 - - - - - 26.0 37.8 18.2 26.5 1.62E+04 2.52E+04

-7

-8 1 0.3 0.35 0.7 10.0 14.0 - - - - - 26.0 37.8 18.2 26.5 1.62E+04 2.52E+04

-9

-10 22 0.2 0.3 18 0.75 123.0 109.2 262.1 319.8 196.6 239.9 2.02E+05 2.65E+05

-11 6 0.2 0.3 18 0.75 62.0 51.4 123.4 161.2 92.5 120.9 8.95E+04 1.26E+05

-12 1.50E+05

-13 10 0.2 0.3 18 0.75 75.3 69.1 165.9 195.8 124.4 146.8 1.23E+05 1.56E+05 1.92E+05

-14 12 0.2 0.3 18 0.75 82.4 76.8 184.4 214.3 138.3 160.8 1.38E+05 1.72E+05

-15

-16 15 0.2 0.3 18 0.75 93.8 87.4 209.9 243.8 157.4 182.8 1.59E+05 1.97E+05

-17 13 0.2 0.3 18 0.75 86.1 80.5 193.2 223.9 144.9 168.0 1.45E+05 1.80E+05

-18

-19 20 0.2 0.3 18 0.75 114.2 103.3 248.0 297.0 186.0 222.8 1.91E+05 2.45E+05

-20 49 0.25 0.35 18 0.75 272.9 173.7 434.4 736.9 325.8 552.7 3.58E+05 6.79E+05 r51

-21 48 0.25 0.35 18 0.75 266.3 171.7 429.2 719.1 321.9 539.3 3.54E+05 6.61E+05

-22 3.67E+05

-23 50 0.25 0.35 18 0.75 279.6 175.8 439.5 754.9 329.6 566.2 3.63E+05 6.97E+05 7.16E+05

-24

-25 53 0.25 0.35 18 0.75 300.1 181.8 454.6 810.4 340.9 607.8 3.77E+05 7.53E+05

-26 55 0.25 0.35 18 0.75 314.2 185.8 464.5 848.5 348.4 636.4 3.85E+05 7.91E+05

-27

-28 33 0.25 0.35 18 0.75 177.0 138.1 345.4 477.8 259.0 358.4 2.80E+05 4.25E+05

-29 37 0.25 0.35 18 0.75 199.0 147.6 369.1 537.3 276.8 403.0 3.00E+05 4.82E+05

-30

-31 40 0.2 0.4 19 0.8 228.4 163.0 391.3 639.6 313.0 511.7 3.35E+05 6.52E+05 3.16E+05

-32 38 0.2 0.4 19 0.8 216.1 158.3 379.8 605.1 303.9 484.1 3.25E+05 6.14E+05 5.69E+05

-33

-34 41 0.2 0.4 19 0.8 234.7 165.4 396.9 657.2 317.5 525.7 3.40E+05 6.72E+05

-35 50 0.2 0.4 19 0.8 295.1 185.6 445.3 826.4 356.3 661.1 3.86E+05 8.61E+05 3.66E+05

-36 7.76E+05

-37 47 0.2 0.4 19 0.8 274.2 179.0 429.6 767.8 343.7 614.3 3.71E+05 7.95E+05

-38 32 0.2 0.4 19 0.8 181.2 143.2 343.8 507.3 275.0 405.9 2.91E+05 5.08E+05

-39

-40 43 0.2 0.4 19 0.8 247.5 170.0 408.0 693.1 326.4 554.5 3.51E+05 7.12E+05 3.07E+05

-41 25 0.2 0.4 19 0.8 144.3 124.1 297.9 404.2 238.3 323.3 2.49E+05 3.97E+05 4.38E+05

-42

-43 60 0.15 0.2 20 0.8 200.9 462.0 482.1 369.6 385.6 3.94E+05 4.20E+05

-44 41 0.15 0.2 20 0.8 153.7 353.6 369.0 282.9 295.2 2.95E+05 3.15E+05

-45

-46 35 0.15 0.2 20 0.8 137.6 316.4 330.2 253.1 264.2 2.62E+05 2.79E+05

-47 60 0.15 0.2 20 0.8 200.9 462.0 482.1 369.6 385.6 3.94E+05 4.20E+05

-48

-49 60 0.4 0.5 20 0.8 320.6 230.8 646.4 961.7 517.1 769.4 6.60E+05 1.14E+06 5.71E+05

-50 8.98E+05

-51 60 0.4 0.5 20 0.8 320.6 230.8 646.4 961.7 517.1 769.4 6.60E+05 1.14E+06

r45

r55

r53

r54r54

areia média levemente 

lodosa,  com seixo de 

calibre variàvel,  

compacta e muito 

compacta

r52

areia fina, silto-lodosa, 

compacta e muito 

compacta

argila siltosa levemente 

arenosa, muito 

resistente 

areia fina, silto-lodosa, 

medianamente 

compacta e solta

seixo e calhau de 

calibre variável em 

matriz arenosa

silte formentelodoso, 

com intercalações 

arenosas, muito mole

r50
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Quadro A.6. Resultados dos kh e da formação de subcamadas elaborada para SPT ES2. 

 
 

z (m) tipo de solo
NSPT 

ES2
v min v max

g 

(kg/m
3
)

G/G0 Ga(1) Ga(2) Gs(1) Gs(2) Gar(1) Gar(2) Gc(1) E0 min E0 max Es min Es max
kh min 

(KN/m
2
) 

kh máx 

(KN/m
2
)

kh min/max 

(KN/m
2
) 

sub

-1
Areia granolometria 

variável, argilosa
1 0.15 0.35 0.8 9.0 10.0 - - - - - 20.7 27.0 16.6 21.6 1.36E+04 2.02E+04

-2 argila siltosa 2 0.15 0.35 0.8 12.0 14.0 - - - - - 27.6 37.8 22.1 30.2 1.86E+04 2.92E+04

-3 1 0.3 0.35 0.7 10.5 14.5 - - - - - 27.3 39.2 19.1 27.4 1.71E+04 2.62E+04 1.86E+04

-4 2.52E+04

-5 1 0.3 0.35 0.7 10.0 14.0 - - - - - 26.0 37.8 18.2 26.5 1.62E+04 2.52E+04

-6 1 0.3 0.35 0.7 10.0 14.0 - - - - - 26.0 37.8 18.2 26.5 1.62E+04 2.52E+04

-7

-8 1 0.3 0.35 0.7 10.0 14.0 - - - - - 26.0 37.8 18.2 26.5 1.62E+04 2.52E+04

-9

-10 22 0.2 0.3 18 0.75 123.0 109.2 262.1 319.8 196.6 239.9 2.02E+05 2.65E+05

-11 6 0.2 0.3 18 0.75 62.0 51.4 123.4 161.2 92.5 120.9 8.95E+04 1.26E+05

-12 1.50E+05

-13 10 0.2 0.3 18 0.75 75.3 69.1 165.9 195.8 124.4 146.8 1.23E+05 1.56E+05 1.92E+05

-14 12 0.2 0.3 18 0.75 82.4 76.8 184.4 214.3 138.3 160.8 1.38E+05 1.72E+05

-15

-16 15 0.2 0.3 18 0.75 93.8 87.4 209.9 243.8 157.4 182.8 1.59E+05 1.97E+05

-17 13 0.2 0.3 18 0.75 86.1 80.5 193.2 223.9 144.9 168.0 1.45E+05 1.80E+05

-18

-19 20 0.2 0.3 18 0.75 114.2 103.3 248.0 297.0 186.0 222.8 1.91E+05 2.45E+05

-20 49 0.25 0.35 18 0.75 272.9 173.7 434.4 736.9 325.8 552.7 3.58E+05 6.79E+05 r51

-21 48 0.25 0.35 18 0.75 266.3 171.7 429.2 719.1 321.9 539.3 3.54E+05 6.61E+05

-22 3.67E+05

-23 50 0.25 0.35 18 0.75 279.6 175.8 439.5 754.9 329.6 566.2 3.63E+05 6.97E+05 7.16E+05

-24

-25 53 0.25 0.35 18 0.75 300.1 181.8 454.6 810.4 340.9 607.8 3.77E+05 7.53E+05

-26 55 0.25 0.35 18 0.75 314.2 185.8 464.5 848.5 348.4 636.4 3.85E+05 7.91E+05

-27

-28 33 0.25 0.35 18 0.75 177.0 138.1 345.4 477.8 259.0 358.4 2.80E+05 4.25E+05

-29 37 0.25 0.35 18 0.75 199.0 147.6 369.1 537.3 276.8 403.0 3.00E+05 4.82E+05

-30

-31 40 0.2 0.4 19 0.8 228.4 163.0 391.3 639.6 313.0 511.7 3.35E+05 6.52E+05 3.16E+05

-32 38 0.2 0.4 19 0.8 216.1 158.3 379.8 605.1 303.9 484.1 3.25E+05 6.14E+05 5.69E+05

-33

-34 41 0.2 0.4 19 0.8 234.7 165.4 396.9 657.2 317.5 525.7 3.40E+05 6.72E+05

-35 50 0.2 0.4 19 0.8 295.1 185.6 445.3 826.4 356.3 661.1 3.86E+05 8.61E+05 3.66E+05

-36 7.76E+05

-37 47 0.2 0.4 19 0.8 274.2 179.0 429.6 767.8 343.7 614.3 3.71E+05 7.95E+05

-38 32 0.2 0.4 19 0.8 181.2 143.2 343.8 507.3 275.0 405.9 2.91E+05 5.08E+05

-39

-40 43 0.2 0.4 19 0.8 247.5 170.0 408.0 693.1 326.4 554.5 3.51E+05 7.12E+05 3.07E+05

-41 25 0.2 0.4 19 0.8 144.3 124.1 297.9 404.2 238.3 323.3 2.49E+05 3.97E+05 4.38E+05

-42

-43 60 0.15 0.2 20 0.8 200.9 462.0 482.1 369.6 385.6 3.94E+05 4.20E+05

-44 41 0.15 0.2 20 0.8 153.7 353.6 369.0 282.9 295.2 2.95E+05 3.15E+05

-45

-46 35 0.15 0.2 20 0.8 137.6 316.4 330.2 253.1 264.2 2.62E+05 2.79E+05

-47 60 0.15 0.2 20 0.8 200.9 462.0 482.1 369.6 385.6 3.94E+05 4.20E+05

-48

-49 60 0.4 0.5 20 0.8 320.6 230.8 646.4 961.7 517.1 769.4 6.60E+05 1.14E+06 5.71E+05

-50 8.98E+05

-51 60 0.4 0.5 20 0.8 320.6 230.8 646.4 961.7 517.1 769.4 6.60E+05 1.14E+06

r45

r55

r53

r54r54

areia média levemente 

lodosa,  com seixo de 

calibre variàvel,  

compacta e muito 

compacta

r52

areia fina, silto-lodosa, 

compacta e muito 

compacta

argila siltosa levemente 

arenosa, muito 

resistente 

areia fina, silto-lodosa, 

medianamente 

compacta e solta

seixo e calhau de 

calibre variável em 

matriz arenosa

silte formentelodoso, 

com intercalações 

arenosas, muito mole

r50
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Quadro A. 7. Resultados dos kh e da formação de subcamadas elaborada para o CPTU6. 

 
 

Nos quadros de Quadro A. 1 até ao Quadro A. 7 estão quantificadas todas as variáveis 

necessárias ao cálculo do kh, considerando o NSPT ou os resultados do CPTU. Estes valores 

foram calculados através das expressões de (5.10) a (5.19) apresentadas na secção 5.3.1.11. 

As células pintadas a verde-água correspondem a valores mínimos e as pintadas a salmão 

correspondem a valores máximos. Para cada sondagem foram definidas subcamadas (r) que 

são constituídas por valores de kh que se consideram próximos. Os valores máximos e 

mínimos representativos de cada subcamada correspondem à média dos valores máximos e 

z (m) tipo de solo qc γ (kN/m3) σv0 σ'v0 u2 fs qt Ic F Q G0 Es min Es max
kh (KN/m

2
) 

min

kh (KN/m
2
) 

máx

kh (KN/m
2
) 

min/max
sub

-1
areia granolometria 

variável, argilosa
0.4 14.50808 1.45E-02 2.25E-02 0.00 0.01 0.40 2.65E+00 1.30E-02 8.13E+00 9.89 18.2 21.4 1.51E+04 2.001E+04

-2 argila siltosa 0.6 14.66355 2.92E-02 2.72E-02 0.00 0.01 0.60 2.57E+00 8.76E-03 1.10E+01 13.32 26.0 27.0 2.22E+04 2.577E+04

-3 0.4 15.80654 4.50E-02 3.30E-02 0.10 0.02 0.44 2.64E+00 4.23E-02 6.84E+00 10.00 15.0 20.3 1.32E+04 1.889E+04

-4 0.6 15.94621 6.09E-02 3.90E-02 0.08 0.02 0.63 2.53E+00 2.78E-02 9.12E+00 12.66 24.7 19.0 2.05E+04 1.545E+04 1.81E+04

-5 0.4 15.34671 7.63E-02 4.43E-02 0.12 0.01 0.45 2.74E+00 3.09E-02 5.54E+00 10.70 20.9 21.7 1.88E+04 2.031E+04 2.099E+04

-6 0.6 15.22769 9.15E-02 4.96E-02 0.10 0.01 0.64 2.65E+00 1.57E-02 7.76E+00 14.01 21.0 28.4 1.90E+04 2.722E+04

-7 0.4 15.81959 1.07E-01 5.54E-02 0.14 0.02 0.45 2.80E+00 5.13E-02 4.64E+00 10.84 21.1 16.3 1.74E+04 1.307E+04

-8 0.6 15.70533 1.23E-01 6.11E-02 0.15 0.01 0.66 2.66E+00 2.52E-02 6.83E+00 14.00 21.0 28.4 1.89E+04 2.719E+04

-9 10 18.93284 1.42E-01 7.01E-02 0.08 0.08 10.03 1.65E+00 8.12E-03 1.18E+02 71.61 128.9 107.4 1.23E+05 1.010E+05

-10 16 19.24811 1.61E-01 7.94E-02 0.08 0.09 16.03 1.59E+00 5.68E-03 1.78E+02 107.39 193.3 209.4 1.99E+05 2.288E+05

-11 4 17.45424 1.79E-01 8.68E-02 0.06 0.03 4.02 2.05E+00 7.85E-03 4.13E+01 46.68 70.0 91.0 6.62E+04 9.278E+04

-12 2 16.72636 1.95E-01 9.36E-02 0.09 0.02 2.03 2.31E+00 1.11E-02 1.90E+01 30.89 55.6 46.3 4.95E+04 4.062E+04 1.33E+05

-13 3 16.7712 2.12E-01 1.00E-01 0.36 0.02 3.14 2.23E+00 6.46E-03 2.92E+01 44.17 79.5 86.1 7.59E+04 8.737E+04 1.423E+05

-14 2 16.72914 2.29E-01 1.07E-01 0.13 0.02 2.05 2.34E+00 1.13E-02 1.76E+01 31.74 47.6 61.9 4.36E+04 6.109E+04

-15 6 18.19829 2.47E-01 1.15E-01 0.13 0.05 6.05 1.93E+00 8.69E-03 5.40E+01 60.17 108.3 90.3 1.02E+05 8.364E+04

-16 12 19.13876 2.66E-01 1.25E-01 0.14 0.09 12.05 1.70E+00 7.67E-03 1.06E+02 91.42 164.5 178.3 1.67E+05 1.921E+05

-17 13 19.29063 2.86E-01 1.34E-01 0.15 0.10 13.06 1.68E+00 7.87E-03 1.10E+02 96.32 144.5 187.8 1.45E+05 2.033E+05

-18 18 19.52467 3.05E-01 1.43E-01 0.16 0.11 18.06 1.63E+00 6.22E-03 1.48E+02 126.05 226.9 189.1 2.27E+05 1.864E+05

-19 20 19.75717 3.25E-01 1.53E-01 0.17 0.13 20.06 1.59E+00 6.61E-03 1.60E+02 133.01 249.4 259.4 2.62E+05 2.884E+05

-20 21 20.01474 3.45E-01 1.63E-01 0.18 0.16 21.07 1.54E+00 7.75E-03 1.62E+02 131.61 246.8 266.5 2.65E+05 3.081E+05

-21 3 18.14296 3.63E-01 1.71E-01 0.08 0.06 3.03 2.20E+00 2.28E-02 2.04E+01 39.02 58.5 79.0 5.58E+04 8.253E+04

-22 5 18.33844 3.81E-01 1.80E-01 0.12 0.06 5.05 2.04E+00 1.30E-02 3.48E+01 55.61 104.3 83.4 9.78E+04 7.680E+04

-23 24 20.26365 4.02E-01 1.90E-01 0.21 0.19 24.08 1.51E+00 8.05E-03 1.72E+02 144.77 217.2 293.2 2.31E+05 3.416E+05 2.26E+05

-24 27 20.36773 4.22E-01 2.00E-01 0.22 0.20 27.08 1.50E+00 7.52E-03 1.88E+02 159.96 299.9 239.9 3.07E+05 2.412E+05 2.844E+05

-25 24 20.20155 4.42E-01 2.11E-01 0.23 0.18 24.09 1.54E+00 7.64E-03 1.63E+02 150.52 282.2 304.8 3.07E+05 3.563E+05

-26 22 19.60184 4.62E-01 2.20E-01 0.23 0.11 22.09 1.69E+00 5.11E-03 1.46E+02 165.40 248.1 334.9 2.67E+05 3.946E+05

-27 22 20.03292 4.82E-01 2.30E-01 0.24 0.16 22.09 1.60E+00 7.44E-03 1.42E+02 147.43 276.4 221.1 2.81E+05 2.208E+05

-28 27 20.03694 5.02E-01 2.40E-01 0.25 0.15 27.09 1.61E+00 5.66E-03 1.72E+02 183.08 343.3 370.7 3.79E+05 4.405E+05

-29 22 19.79413 5.22E-01 2.50E-01 0.25 0.13 22.09 1.67E+00 6.05E-03 1.36E+02 160.29 240.4 324.6 2.58E+05 3.814E+05

-30 25 19.75094 5.41E-01 2.60E-01 0.26 0.12 25.10 1.69E+00 4.91E-03 1.52E+02 186.97 359.0 299.2 3.73E+05 3.064E+05 3.43E+05

-31 26 19.85805 5.61E-01 2.70E-01 0.27 0.13 26.10 1.67E+00 5.11E-03 1.56E+02 190.02 364.8 425.6 3.96E+05 5.344E+05 4.184E+05

-32 23 19.61913 5.81E-01 2.79E-01 0.28 0.11 23.11 1.73E+00 4.91E-03 1.35E+02 180.63 289.0 404.6 3.07E+05 5.059E+05

-33 18 19.15939 6.00E-01 2.89E-01 0.29 0.08 18.11 1.84E+00 4.60E-03 1.03E+02 161.17 309.4 257.9 3.18E+05 2.608E+05

-34 19 19.02647 6.19E-01 2.98E-01 0.30 0.07 19.11 1.87E+00 3.81E-03 1.07E+02 178.57 342.9 400.0 3.70E+05 4.996E+05

-35 18 19.00595 6.38E-01 3.07E-01 0.31 0.07 18.12 1.88E+00 4.03E-03 9.98E+01 170.57 272.9 382.1 2.89E+05 4.754E+05 3.04E+05

-36 16 19.11479 6.57E-01 3.16E-01 0.32 0.08 16.12 1.86E+00 5.21E-03 8.70E+01 147.32 282.9 235.7 2.88E+05 2.366E+05 3.880E+05

-37 15 18.54968 6.76E-01 3.24E-01 0.33 0.05 15.13 2.00E+00 3.49E-03 8.02E+01 162.74 312.5 364.5 3.35E+05 4.518E+05

r50

r51

r52

r53

Areia média 

levemente lodosa,  

com seixo de calibre 

variàvel,  compacta e 

muito compacta

Areia fina, silto-

lodosa, compacta e 

muito compacta

Areia fina, silto-

lodosa, compacta e 

muito compacta

r45

areia fina, silto-

lodosa, medianamente 

compacta e solta

silte formentelodoso, 

com intercalações 

arenosas, muito mole
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mínimos dos coeficientes de reação do solo, constituintes da própria subcamada. É de referir 

que, em todos os ensaios, para as primeiras subcamadas, correspondentes a profundidades até 

aos ≈ 9 m, o G0 utilizado para determinar o kh foi calculado a partir das correlações existentes 

entre o CPTU e o G0. Para as profundidades em questão, o que varia entre 0.4 MPa e 

0.6 MPa, o que implica uma variação do G0 aproximadamente de 10.5 MPa e 14.5 MPa 

(como se pode ver no Quadro A. 7).  

Para atribuir valores kh às molas nas estacas existentes entre os locais onde foram efetuadas as 

prospeções, analisou-se o perfil longitudinal geotécnico interpretativo e criaram-se mais 

algumas subcamadas, estabelecendo médias entre os valores das sondagens vizinhas, como se 

pode ver no Quadro A. 8.  

As subcamadas apresentadas desde o Quadro A. 1 até ao Quadro A. 7 foram marcadas sobre o 

perfil geotécnico interpretativo que, conjuntamente com os resultados do SPT e CPTU, 

permitiram criar camadas às quais se atribuiu o mesmo kh e que correspondem às cores 

marcadas na Figura A. 3. Desta forma, reduziu-se o número de variáveis para doze (c1 a c12). 

Nesta mesma figura, as linhas a verde correspondem às várias estacas.  
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Quadro A. 8. Subcamadas atribuídas aos solos onde foram efetuadas sondagens. 

P139 P140 P141 P142 P144 P145 P146 P148 P149 P150 P152 P153 P154 P156 P157 P158 

r21 

r21 

r21 r21 r21 
r21 

r21 
r21 

r21 

r21 
r21 

r76=me

d(r21 e 

r45) 

r45 

r45 
r45 r45 

med(r2

2 e 29) 

r61 

r29 
r29 r68 

=med(r

29 e 

r36) 

r81 =r 

med 

(r46 e 

r50 e r 

51) 

r81 

r22 

r36 

r46 

r36 

r22 

r30 

r30 
r30 

r30 

r77 

r23 
r69 

=med(r

30 e 

r37) 

r73 

=(r36 e 

r40) r23 

r23 

r69 

r77=me

d (r40 e 

r46) 

r23 

r40 

r24 r62 = 

med(r2

4 e r31) 

r31 

r37 

r40 
r31 

r31 
r24 

r25 

r37 

r63 = 

med(r2

5 e r31) 

r70 

r37 
r25 

r70=me

d(r32 e 

r37) r32 

r26 

r64 = 

med(r2

6 e r32) 

r32 

r41 

r47 

r47 

r26 

r47 

r78 

=med 

(r41 e 

r47) 

r47 

r41 

r47 
r65 = 

med(r2

7 e r33) r33 r33 

r78 

r27 
r33 

r82 

r41 r27 
r66=me

d(r27 e 

r34) 

r82= 

med 

(r47 e 

r52 e 

r53) 

r34 

r34 r71=me

d(r34 e 

r38) 

r71 r38 

r28 
r28 

r35 r39 

r39 r67=me

d(r28e 

r35) 

r35 

r72 = 

med (35 

e 39) 

r42 

r42 r42 
r74 

=med 

(r38 e 

r43) 
r42 

r48 

  

r75 

=med (r 

39 3 

r44) 

r43 r43 

r48 

     
      r44 

r44 

r79 = 

med 

(r43 e 

r48) 

r83 

       

   r83 = 

med 

(r48 e r 

54) 
r84 

           r80 = 

med 

(r44 e 

r49) 

r49 r49 

                       

                       r84 = 

med 

(r49 e 

r55) 
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Figura A. 3. Atribuição dos coeficientes de reação do solo kh e definição das camadas de rigidez. 
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Quadro A. 9. Quantificação dos vários coeficientes de reação nas diferentes camadas criadas. 

 

 

prof.
P 

135

P 

136

P 

137

P 

138

P 

139

P 

139

P 

140

P 

141

P 

142

P 

143

P 

143

P 

144

P 

145

P 

146

P 

147

P 

147

P 

148

P 

149

P 

150

P 

151

P 

151

P 

152

P 

153

P 

154

P 

155

P 

155

P 

156

P 

157

P 

158
E2

1

2

3

4 9 9 9 9 9 9 8 6 6 9 9 8 9 9 9 8 9 12 12 12 12 12 12 7 7 7 7 7 7 7

5 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh21 kh76 kh45 kh45 kh45 kh45 kh45 kh45 kh45

6 1 3 3 1 1

7 kh22 kh61 kh29 kh29 kh36

8

9 3 1 1 10 10

10 2 2 2 2 1 1 2 2 1 4 4 4 5 1 4 4 7 kh45 kh45 kh45 kh81 kh81

11 kh22 kh22 kh22 kh22 kh21 kh21 kh22 kh61 kh29 kh29 kh29 kh29 kh68 kh21 kh36 kh36 kh36

12 3 3 1 2 5 6 6 5 5 5 14 14 14 18

13 4 5 5 5 kh22 kh22 kh30 kh30 kh30 kh30 kh30 kh30 kh69 kh36 3 6 6 4 1 kh77 kh46 kh46 kh46

14 kh23 kh23 kh23 kh23 5 5 4 3 2 21 21 18 kh21 kh21 kh21 kh21 kh76

15 kh23 kh23 kh23 kh23 kh23 8 8 7 4 6 kh37 kh37 kh37 6 5 4 4 6 9

16 3 4 3 2 3 3 2 3 7 kh31 kh31 kh31 kh31 kh69 kh73 kh40 kh40 kh40 kh40 kh77 5 17 17 13

17 kh24 kh24 kh24 kh24 kh24 kh24 kh24 kh62 kh31 2 4 6 4 2 kh47 kh47 kh47 kh47

18 kh32 kh70 kh70 kh37 kh37

19 9 8

20 7 5 6 7 3 3 6 5 10 1 kh81 kh81

21 kh25 kh25 kh25 kh25 kh25 kh25 kh25 kh63 kh78 kh48

22

23 6 4

24 kh47 kh47

25

26 5 4 2 2 2 6 6 5 5 5 6 10 6 2 2

27 kh25 kh25 kh25 kh25 kh25 kh64 kh32 kh32 kh32 kh32 kh70 kh37 kh37 kh40 kh77 3 6

28 5 9 12 12 13 kh82 kh82

29 kh41 kh41 kh41 kh41 kh41

30 5 6 8 7 8 8 7 4 5 5 5 5 4 10 1 3 6 6 3 2

31 kh26 kh26 kh26 kh26 kh26 kh26 kh26 kh65 kh33 kh33 kh33 kh33 kh33 kh70 kh42 kh42 kh42 kh42 kh42 kh42

32 3 1 1 4 1 2 3

33 kh27 kh27 kh27 kh27 kh66 kh74 kh47

34 11

35 1 kh78

36 kh37

37 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1

38 kh27 kh27 kh27 kh27 kh27 kh27 kh66 kh34 kh34 kh34 kh34 kh71 kh71 kh38 kh38 kh38 5 4

39 kh82 kh82

40 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 1 2

41 kh28 kh28 kh28 kh28 kh28 kh28 kh28 kh67 kh35 kh35 kh35 kh35 kh72 kh39 kh39 kh39 kh39 1 1 1 1 1 3 3 3 3 kh83 kh83

42 kh43 kh43 kh43 kh43 kh42 kh48 kh48 kh48 kh48

43 8 7 7 7 7 2 5 5 5 5

44 kh75 kh44 kh44 kh44 kh44 kh79 kh49 kh49 kh49 kh49

45 5 3 2

46 kh80 kh83 kh83

47 4 5 7

48 kh84 kh84 7

GrupoBGRUPO A GrupoC Grupo D GRUPO E

camada c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12
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No Quadro A. 9, estão resumidos com a mesma cor, os valores apresentados na Figura A. 3 

para cada uma das doze camadas, identificando-se os vários números de coeficientes de 

reação calculados (cada um com um máximo e um mínimo), bem como a contabilização do 

número de vezes que cada valor se repete dentro de cada camada. Assim, foi possível criar 

alguns cenários para as  de c1 a c12 apresentadas no Quadro A. 10 como: o mínimo dos 

mínimos, o máximo dos máximos, o máximo dos mínimos, o mínimo dos máximos, a média 

dos mínimos, a média dos máximos e a média ponderada dos mínimos e a média ponderada 

dos máximos. É de referir que os valores apresentados no Quadro A. 10 correspondem aos 

valores atribuídos às molas nos modelos numéricos, considerando o espaçamento das molas 

de 0,5 m. 

Quadro A. 10. Cenários criados para o conjunto das doze camadas de kh criadas. 

camada 
kh MIN 

(kN/m) 

kh MAX 

(kN/m) 

kh MMIN 

(kN/m) 

kh MMAX   

(kN/m) 

kh PMIN 

(kN/m) 

kh PMAX 

(kN/m) 

c1 1,5229×10
4
 1,7573×10

5
 5,7765×10

4
 8,2173×10

4
 1,7978×10

4
 2,5112×10

4
 

c2 1,5229×10
4
 2,3885×10

5
 8,2653×10

4
 2,3885×10

5
 8,9929×10

4
 1,4271×10

5
 

c3 8,8690×10
4
 2,6692×10

5
 1,3239×10

5
 2,6692×10

5
 1,3333×10

5
 2,1350×10

5
 

c4 9,8517×10
4
 7,7182×10

5
 2,3564×10

5
 7,7182×10

5
 3,1252×10

5
 5,7085×10

5
 

c5 9,0661×10
3
 3,3111×10

5
 1,2022×10

5
 3,3111×10

5
 1,3683×10

5
 2,6068×10

5
 

c6 7,6202×10
3
 2,1721×10

4
 1,1425×10

4
 2,1721×10

4
 1,3961×10

4
 2,0116×10

4
 

c7 7,6202×10
3
 3,3111×10

5
 8,5741×10

4
 3,3111×10

5
 8,1351×10

4
 1,3082×10

5
 

c8 9,9313×10
4
 3,3111×10

5
 1,3991×10

5
 3,3111×10

5
 1,4707×10

5
 2,3973×10

5
 

c9 1,5583×10
5
 6,5781×10

5
 1,9982×10

5
 6,5781×10

5
 2,0569×10

5
 4,4481×10

5
 

c10 9,0661×10
3
 1,0494×10

4
 9,0661×10

3
 1,0494×10

4
 9,0661×10

3
 1,0494×10

4
 

c11 1,2942×10
5
 3,1749×10

5
 1,4699×10

5
 3,1749×10

5
 1,3930×10

5
 2,4687×10

5
 

c12 1,2632×10
5
 3,1749×10

5
 1,3716×10

5
 3,1749×10

5
 1,3514×10

5
 2,6246×10

5
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