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It is the task of the enlightened not only to ascend, to learning and to see the good, but to be 

willing to descend again to those prisoners and to share their troubles and their honors, 

whether they are worth having or not, and this thing must do even with the prospect of death. 

Plato 
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RESUMO 

A presente dissertação tem como objetivos principais a modelação e calibração da Ponte do Côa. Mais 

ainda, almeja a introdução às análises dinâmicas com a simulação da circulação do veículo de 

passageiros de alta-velocidade Alfa-Pendular sobre a ponte. Para tal, por um lado é abordado o 

comportamento estrutural de uma ponte em alvenaria de pedra e dos seus principais constituintes; por 

outro são explicitadas as questões normativas impostas a pontes reservadas à circulação ferroviária. 

A construção do modelo numérico consistiu em alterações geométricas feitas sobre um modelo da ponte 

já existente, subdividindo alguns conjuntos de elementos nos seus elementos constituintes, tendo sempre 

por base as peças desenhadas do projeto. Foi utilizada uma malha de elementos finitos tetraédricos, à 

qual se atribuiu propriedades físicas e mecânicas em congruência com os dados de projeto. A calibração 

do modelo fundou-se nos dados fornecidos por uma campanha de ensaios experimentais, que permitiram 

a recolha das frequências e as deformadas dos primeiros 7 modos transversais. Foi realizada uma análise 

de sensibilidade por forma a entender quais os parâmetros a considerar nas otimizações. Para a 

calibração foram realizadas três otimizações com 2100 indivíduos, divididos em setenta gerações de 

trinta indivíduos cada. 

Numa segunda abordagem, realizaram-se análises dinâmicas com interação e com cargas móveis. Estas 

análises fora feitas com recurso ao programa computacional TBI, que permitiu retirar respostas de 

acelerações e deslocamentos passiveis de comparar com as normas europeias. Foram ponderadas a gama 

de velocidades a utilizar, o incremento temporal necessário para uma boa representação da resposta, o 

número de modos de vibração a introduzir nas análises e a questão das irregularidades da via. Durante 

a realização das análises foi de fácil perceção a necessidade e a importância de uma boa gestão de 

recursos, assim como de um cuidado planeamento antes da execução. 

Para a possibilidade da realização de análises dinâmicas, utilizou-se um modelo simplificado já existente 

do alfa-pendular que já se encontrava modelado e calibrado, ao qual apenas se acrescentou os sistemas 

assento/passageiros. Foi executada esta alteração no modelo para ser possível a recolha de acelerações 

sentidas pelo assento e pelo passageiro durante a passagem do veículo sobre a ponte, a diversas 

velocidades. Deste modo compararam-se as acelerações sentidas com as limitadas regularmente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: calibração de modelos numéricos, algoritmos genéticos, pontes em alvenaria, 

análises dinâmicas, interação ponte-comboio.  
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ABSTRACT 

 

The following dissertation has as its main objectives the modeling and the calibration of Côa’s Bridge. 

Moreover, adventures in the introduction to dynamic analysis with the passage of high speed passengers’ 

vehicle Alfa-Pendular. To accomplish this, it is handled the structural behavior of a stone arch bridge 

and its main components, as well as it is discussed the normative questions that are imposed to a railway 

bridge. 

The modeling has consisted in geometric changes to a bridge’s model that it was already created, 

subdividing a few elements into their components, always having the data of the project as a guidline. 

It was used a tetrahedral finite element mesh, which was assigned with physical and mechanical 

properties in congruence with the project data. The model’s calibration was based on experimental 

campaigns, which allowed to achieve the frequencies and the displacement of the first seven transversal 

modes. It was made a sensibility analysis in order to understand which parameters should be included 

in the following optimizations. For the calibration it has been made three optimizations with 2100 

individuals each, divided in 70 generations of 30 individuals each.  

In a second approach, it has been made some dynamics analysis with interaction and moving loads. This 

analysis were performed using the computer software TBI, which allowed to obtain the responses in 

terms of accelerations and displacements to compare with the European Standards. It was been taken 

into consideration the range of velocities to use, the increment of time to assume, the number of 

numerical modes to consider and the irregularities issue.  During the performance of analysis it was 

easily perceptive the need and the importance of a great resource management, as well as careful 

planning before the execution.  

To be able to perform dynamic analysis, it was used a simplified model of the Alfa-Pendular already 

created. It was modeled and calibrated, to which only added the models seat and models passengers. 

This was made to obtain accelerations experienced by the seats and from the passengers during the 

passsage over the bridge at various speeds. Thus were compared the experienced accelerations with the 

limitations from the regulation. 

 

KEYWORDS: numerical model calibration, genetic algorithms, stone arch bridge, dynamic analysis, 

train-bridge interaction.  
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 INTRODUÇÃO 

1  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO TEMÁTICA 

A sociedade moderna vive hoje entraves ao seu desenvolvimento futuro, provocados por escolhas do 

seu passado. A elevada dependência no automóvel e na rede rodoviária como solução de transporte, não 

é mais hoje compatível com a escassez do petróleo nem é exequível aos olhos de Quioto. Existe uma 

necessidade global de reduzir as elevadas emissões de CO2 assim como a pegada ecológica resultante 

do uso abusivo do automóvel. No entanto, a esta preocupação ambiental acrescem preocupações 

financeiras e económicas resultantes da produtividade do sector. 

Na tentativa de mitigar os impedimentos acima mencionados, a Comissão Europeia estabelece em 2011 

objetivos e metas para o sector dos transportes. A ferrovia emerge assim como uma alternativa segura, 

limpa e eficiente. Está previsto para 2030 triplicar as linhas de alta velocidade na rede europeia e duplicar 

a carga transportada. Contudo, a rede ferroviária europeia atual não está preparada para um uso dinâmico 

sem fronteiras. Grande parte da rede atual apresenta limitações de velocidade e a grande maioria das 

pontes encontra-se próximo, ou ultrapassou mesmo, o fim do ciclo de vida. Com o aumento de fluxo 

surge ainda uma nova questão que se prende com a perda de competitividade associada à paragem 

forçada do serviço para manutenções de rotina. 

Em consequência, é imperativa uma política de previsão do comportamento estrutural no tempo. Já não 

é suficiente definir apenas o limite para parâmetros como velocidade e carga por parte do comboio ou 

limites estruturais por parte da infraestrutura, é necessário prever de uma forma dinâmica o caminhar 

para esse limite. É acima de tudo palavra de ordem a monotorização dinâmica do comportamento 

estrutural, para atuar sem desperdícios de recursos nos locais que realmente necessitam de intervenção. 

É nesta linha de atuação que surge o elevado relevo da calibração de modelos numéricos, no intuito de 

manter a resposta modelada constantemente atualizada, permitindo deste modo a correta avaliação das 

condições operacionais da infraestrutura. 
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1.2 OBJETIVOS 

O interesse na evolução e no aumento da rede ferroviária de alta velocidade europeia com características 

de interoperabilidade, aliado à falta de financiamento provocada pelo choque económico que abalou os 

mercados europeus, têm fomentado o desenvolvimento de investigações e o aprofundamento de 

conceitos de segurança estrutural de infraestruturas singulares, caso das pontes, quando solicitadas pela 

circulação do tráfego ferroviário. Deste modo, a presente dissertação surge de duas questões atuais 

representativas das dificuldades inerentes à compatibilização da rede já existente com as exigências da 

espectada. A primeira questão, objetivo principal do trabalho, prende-se com a modelação 

computacional de estruturas que já se encontram em funcionamento, uma vez que ao longo do seu 

período de vida alteraram o seu comportamento em relação ao de projeto. Assim, com a possibilidade 

de conhecer experimentalmente a resposta estrutural através de ensaios in situ e de laboratório, é 

exequível o ajuste do modelo numérico para que este corresponda à realidade existente. A segunda 

questão, objetivo secundário, relaciona-se com as exigências normativas atuais em relação à segurança 

estrutural, à integridade da via e do veículo e ao conforto do passageiro durante a passagem do comboio 

na ponte, para as quais as estruturas em funcionamento poderão não ter sido projetadas. A avaliação 

destes fatores é conseguida com a utilização de softwares de análise dinâmica e com verificações 

calculadas com os coeficientes e modelos das próprias normas. 

Em uma primeira fase, este trabalho compromete-se a calibrar um modelo numérico de uma ponte em 

alvenaria de pedra, com recurso a campanhas de ensaios experimentais e a programas computacionais. 

Em uma segunda fase, são efetuadas análises dinâmicas com comboios reais, avaliando as respostas 

dinâmicas da ponte e do comboio, em termos de acelerações e deslocamentos em pontos 

estrategicamente selecionados. Os valores obtidos serão comparados com os limites regulamentares 

impostos. 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO 

A estruturação deste trabalho foi realizada em nove capítulos, os quais são descritos seguidamente de 

uma forma sumária. 

O capítulo de introdução inicia-se por uma contextualização do tema em estudo, referindo a procura e 

as necessidades atuais da rede ferroviária em geral. Desenrola-se com a definição dos objetivos a que 

esta dissertação se propõe e é finalizado com a presente organização do trabalho realizado. 

O segundo capítulo principia-se com um resumo histórico da arte de construção de pontes em alvenaria 

de pedra, seguindo-se de uma definição geral dos elementos constituintes da infraestrutura ponte. O 

capítulo reúne os conceitos teóricos e a nomenclatura associados a uma ponte em alvenaria, constituindo 

deste modo uma abordagem ligeira mas importante para o entendimento dos capítulos seguintes. 

No terceiro capítulo são abordados os conceitos teóricos fundamentais para a correta compreensão do 

processo de calibração de modelos numéricos. São introduzidas noções de análise de sensibilidade, de 

algoritmo genético, de critério de garantia modal MAC e de garantia energética EMAC. O capítulo tem 

portanto como objetivo explicar os passos necessários para a calibração de um modelo numérico 

generalizado. 

No quarto capítulo são expostos os processos regulamentares aplicáveis às pontes ferroviárias em geral, 

assim como os empregáveis no caso de linhas de alta-velocidade. São definidos os modelos de carga 

preconizados nas normas europeias, os limites regulamentares para a dispensa de uma análise dinâmica 

e os requisitos obrigatórios para a segurança estrutural, para a estabilidade da via e do veículo, assim 

como para o nível de conforto dos passageiros.  
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O quinto capítulo reflete os fundamentos teóricos para a realização de uma análise dinâmica da resposta 

obtida pela passagem de um veículo na ponte. São contempladas as análises com e sem interação, sendo 

apresentados os métodos utilizados para a resolução dos problemas dinâmicos do veículo e da ponte, 

realizados em separado e compatibilizados pela condição de contacto roda-carril. São ainda 

contemplados os conceitos de amortecimento e de incremento de tempo. 

O sexto capítulo representa o ponto-chave deste trabalho, contemplando todo o processo de modelação, 

calibração e otimização da Ponte do Côa. São evidenciadas as alterações feitas ao modelo simplificado 

já existente, são enumerados os programas computacionais utilizados, assim como os passos dados em 

cada um. É evidenciado o procedimento de calibração, assim como os ganhos associados medidos em 

percentagem de erro de frequências e de MACs. 

No sétimo capítulo é explicada a modelação feita para o comboio, sendo definido o veículo de 

passageiros Alfa-Pendular. Esta modelação apenas será utilizada em análises de interação dinâmica, 

uma vez que para análises de cargas móveis apenas é necessário conhecer o esquema de cargas. 

No penúltimo capítulo são efetuadas diversas análises dinâmicas, com e sem cargas móveis, com e sem 

irregularidades e considerando diversas velocidades. Análises realizadas tendo em conta acelerações 

sentidas nas várias carruagens, quer pelo assento quer pelo passageiro e acelerações sentidas em diversos 

pontos da ponte. Fez-se ainda duas análises modo a modo, a primeira para concluir quais os modos que 

significativamente contribuem para a resposta e a segunda para averiguar a contribuição modal para o 

incremento das tensões dinâmicas, comparando-as com o carregamento estático. 

No capítulo final tecem-se as conclusões retiradas ao longo da dissertação, assim como 

desenvolvimentos futuros. 
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2 
 DESCRIÇÃO CONCEPTUAL DO 

COMPORTAMENTO DE UMA PONTE 
DE ALVENARIA DE PEDRA 

2  

 

2.1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, encontram-se em funcionamento permanente cerca de 1848 pontes ao serviço da REFER, 

sendo que 541 são materializadas em alvenaria de pedra (REFER, 2015). Este tipo de solução 

construtiva, muito popular na era Romana e Medieval, tem caído em desuso, tendo sido 

progressivamente substituída por soluções metálicas e mais recentemente por soluções de betão armado. 

A resposta da infraestrutura às ações que lhe são impostas depende essencialmente dos materiais que a 

constituem, da disposição dos seus elementos estruturais e da natureza e intensidade do carregamento 

(Costa, 2009). Particularizando o caso de pontes de alvenaria, os seus elementos são conjugados por 

forma a aproveitar a elevada resistência à compressão dos seus materiais. Assim, as soluções em 

alvenaria de pedra são em si muito similares, recorrendo sempre à disposição de elementos de arco e 

pilares.  

Neste capítulo aborda-se de uma forma condensada a evolução histórica das pontes realizadas em 

alvenaria de pedra, assim como os materiais constituintes, os elementos que a materializam e a sua 

disposição. 

 

2.2 RESENHA HISTÓRICA 

Desde os tempos primórdios que o Homem recorre à construção de estruturas para travessias de óbices, 

inicialmente materializadas por troncos, método inspirado pela própria natureza que criou as primeiras 

pontes com a queda de árvores e pedras. As técnicas evoluíram para a junção de pedras de forma 

aleatória, existindo ainda outras com recurso a fibras vegetais e troncos trabalhados pelo homem. Ao 

longo dos anos as soluções foram progredindo de forma a garantirem maior segurança e durabilidade, 

estendendo-se a pontes robustas de pedra com o arco como elemento estrutural principal. Apesar de 

existirem vestígios de pontes em arco à cerca de 4000 a.C, foi na época romana (500 a.C) que houve 

dedicação na construção de pontes de pedra em arco abobado, ainda que, alguns autores refiram o 

aparecimento das mesmas numa altura mais tardia (Rodrigues, 2011).  

A evolução de técnicas construtivas fez com que atualmente a edificação de pontes em arco de alvenaria 

seja substituída por soluções em betão armado, betão pré-esforçado ou em estruturas metálicas (Costa, 

2009).  
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Contemporaneamente, são muito escassas as pontes pré-históricas ainda existentes em todo o mundo, 

tendo desaparecido não só pela fragilidade estrutural mas por ações da natureza ou até mesmo do homem 

(em recurso a melhorias ou destruídas em batalha). Em Portugal, é possível encontrar um exemplo das 

“Pontes Celtas” na região de Castro Laboreiro (Figura 2.1), sendo considerada a única na Europa 

(Rodrigues, 2011). 

 

 

Figura 2.1 – Ponte de Portos, Melgaço. (Retirado de (acer-pt.otg, 2015)) 

 

Com o progresso industrial adveio um crescimento na construção de pontes e generalizou-se o uso das 

novas soluções. São várias as pontes criadas para diversos propósitos como pontes ferroviárias, 

rodoviárias, pedonais e oleodutos, e ainda pontes que foram adaptadas posteriormente para diferentes 

usos dos originalmente criados. 

 

 Arte Romana nas Pontes 

Com os romanos nascem os primeiros engenheiros da nossa civilização. Recorreram a soluções rápidas 

e eficientes sendo elas de madeira ou mistas (infra-estrutura fixa de pedra e superstrutura de madeira).  

A primordial ponte de pedra de arcos abobados é a ponte Aemilius, 142 a.C, ilustrada na Figura 2.2, da 

qual ainda existem vestígios atualmente, marcando o início da aplicação de pontes em arco (Pinto, 

1998). 

 

 

Figura 2.2 – Ponte Aemilius, Roma. (Retirado de (structurae.net, 2015)) 
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Os Romanos foram os cardeais na introdução do cimento, pela literatura é afirmado que criaram uma 

mistura de cal com cinzas vulcânicas (pozolana) finamente trituradas, processo que produz uma 

argamassa bastante resistente mesmo submersa, a qual pode ser visível na ponte referida anteriormente 

(Rodrigues, 2011). 

As pontes de pedra romanas exprimiam os grandes princípios da sua sociedade, sendo notória a 

preocupação pela simetria e pela beleza do conjunto. Vitrúvio, arquiteto romano que viveu durante o 

século I a.C, representa um exemplo robusto dos princípios concetuais da arquitetura clássica utilitas, 

venustas e firmitas (utilidade, beleza e solidez), segundo Costa (2009). 

Em Portugal, é possível ainda encontrar vários exemplares das pontes romanas, apesar de terem já 

sofrido algumas alterações, como a Ponte da Aldeia da Ponte em Sabugal, a Ponte de Vila Formosa em 

Portalegre ou a de Torre de Dona Chama, em Mirandela. Na Figura 2.3 são expostas as pontes referidas. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 2.3 – Pontes Romanas em Portugal: a) Aldeia da Ponte, Sabugal (retirado de (Origens.pt, 2015)); b) Vila 
Formosa, Portalegre (retirado de (rotasturisticas.com, 2015)); c) Torre de Dona Chama, Mirandela (retirado de 

(donachama.blogspot.pt, 2015)) 
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 A idade média e Renascentista 

Com a queda do Império Romano por volta de V d.C. observa-se um declínio na arte de construir pontes. 

No início da idade média volta a apreensão pelo sistema viário, recorrendo uma vez mais à construção 

de pontes em zonas económica e politicamente estratégicas (Rodrigues, 2011). Além de reconstrução 

de pontes romanas, onde se verifica uma diminuta acentuação ao embelezamento, sem preocupação com 

simetrias ou unidades, as pontes da Idade Média são mais estreitas e são edificadas com um menor 

número de fundações no leito do rio, o que obriga à inclinação do tabuleiro. Surgiram também pontes 

fortificadas, que abrigavam equipamentos e desenvolveu-se o gosto pelos arcos ogivais sem recurso a 

argamassa de consolidação. Como bons exemplos, chegaram até à atualidade a Ponte de Avignon 

(construída em 1188), em França (ver Figura 2.4) e a Ponte Vecchio (construída em 1345), em Florença 

(ver Figura 2.5). 

 

 

Figura 2.4 – Ponte d’Avignon, França. (Retirado de (viagem-fotos.1-my.com, 2015)) 

 

 

Figura 2.5 – Ponte Vecchio, Florença. (Retirado de (imgneed.com, 2015)) 

 

O período Renascentista encaminhou os primeiros avanços, desde o império romano, testando formas 

de alongar os arcos. 
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 A idade moderna 

Na era moderna foi extremamente notória a evolução nas pontes de alvenaria em arco. Com o 

aparecimento da rede ferroviária no século XIX e o seu uso como via de transporte, foi necessário criar 

novas alternativas, de forma a melhorar o suporte de cargas dinâmicas (exigidas pelas redes 

ferroviárias).  

Numa época de grandes avanços científicos e tecnológicos iniciou-se uma nova etapa na construção de 

pontes possibilitando criar vãos mais extensos e novos aperfeiçoamentos (Rodrigues, 2011).  

Com novas técnicas e novos casos surgiram diversos infortúnios, contudo, foi possível absorver novas 

preocupações como a ação do vento permitindo uma elevada evolução na construção de pontes. No final 

do século XIX começou a ser utilizado o betão armado e pré-esforçado, aplicação que se mantém até 

aos dias de hoje. Contudo, apesar da elevada evolução na construção de obras de arte, prolongou-se até 

hoje o uso de alvenaria de pedra na construção de pontes, diferenciando-se essencialmente das outras 

eras pelos seus pilares altos e esbeltos, maiores vãos e flechas de arcos muito menores (Costa, 2009).  

A ponte abordada neste estudo é um belo exemplo de uma das pontes desta era moderna com recurso a 

alvenaria de pedra. 

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DOS ELEMENTOS E SISTEMA ESTRUTURAIS DE UMA PONTE EM 

ARCO DE ALVENARIA DE PEDRA 

2.3.1 MATERIAIS CONSTITUINTES 

Uma ponte em arco de alvenaria de pedra tem a sua estrutura física estabelecida por dois materiais 

heterogéneos e anisotrópicos que carecem de resistência à tração, sendo eles a alvenaria e o enchimento 

(Costa, 2009). 

A alvenaria consiste na sobreposição de blocos de dimensões variadas, regulares ou irregulares, com o 

intuito de obter um elemento construtivo. A associação destes vários elementos dará lugar à construção. 

A ligação dos blocos poderá ser de junta seca, e como tal estes ficam em contacto, ou poderá realizar-

se com o preenchimento das juntas com argamassa, denominando-se de juntas argamassadas (Costa, 

2007). Neste tipo de edificações, os elementos estruturais principais são materializados em alvenaria 

(Costa, 2009). 

O enchimento é um aglomerado de materiais de origem pétrea com granulometria extensa, tendo como 

objetivos primordiais corporizar a forma da ponte e conduzir as cargas aplicadas no pavimento para o 

sistema estrutural (Costa, 2009). 

 

2.3.2 ELEMENTOS INTEGRANTES 

Os elementos constituintes deste tipo de pontes são inevitavelmente divididos em duas categorias, os 

elementos estruturais e os não estruturais; sendo que dentro dos estruturais podem ser classificados em 

principais ou secundários. Definem-se como elementos estruturais principais os arcos, os encontros, as 

fundações, as paredes de tímpano e os pilares; como elementos estruturais secundários os talhantes e os 

quebrantes; como elementos não estruturais as guardas laterais e o pavimento. 
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i) Arco 

O arco é um elemento estrutural principal decisivo na capacidade resistente da estrutura, sendo o 

mediador do caminho de forças, recebendo-as do tabuleiro e transportando-as para os pilares, que por 

sua vez as dirigem para as fundações. Tem como função vencer o vão e trabalha essencialmente à 

compressão. Pode apresentar variadas formas mas resulta sempre da sobreposição de cunhas de pedra 

que funcionam por gravidade, razões pelas quais a geometria e a massa serem os principais critérios de 

projeto (Costa, 2009). É de realçar a robustez e a durabilidade destes elementos, duas características 

notáveis que se refletem no número elevado de pontes históricas ainda em funcionamento. 

 

ii) Tímpanos 

Os tímpanos são os muros verticais que confinam os elementos de enchimento. Funcionam como 

elementos de contraventamento, resistindo às ações horizontais e descarregando as cargas recebidas pelo 

tabuleiro nos arcos e pilares. O seu paramento interior poderá ser em perfil inclinado, ou em degraus, 

por forma a resistir convenientemente ao impulso triangular lateral provocado pelo material do 

enchimento. 

Para vãos de elevada dimensão, o peso do muro poderá ser condicionante no comportamento estrutural, 

sendo deste modo aligeirado através da introdução de arcos menores. A ponte Adolphe, Luxemburgo, 

apresentada na Figura 2.6, é um exemplo vivo da utilização desta técnica. 

 

 

Figura 2.6 – Ponte Adolphe, Luxemburgo  

 

No caso de pontes sobre rios com elevada probabilidade de cheias, são abertos olhais para permitir uma 

maior secção de escoamento e aligeirar os esforços horizontais exercidos pela massa de água. Na Figura 

2.7 são visíveis estes elementos. 
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Figura 2.7 – Ponte de Monforte, Portalegre 

 

iii) Enchimento 

O enchimento representa a camada de material que preenche o esqueleto estrutural e concretiza o 

tabuleiro, contido pelos tímpanos e assente nos arcos e pilares. Elemento que recebe as cargas da via e 

as transmite aos arcos e tímpanos. Os enchimentos são usualmente compostos por materiais soltos de 

granulometria extensa (Costa, 2009). 

 

iv) Pilares, fundações e encontros 

Os pilares são os elementos verticais que suportam as cargas transmitidas pelos arcos, encaminhando-

as para as fundações. Podem ter formas variadas, sendo que os fundados no leito do rio possuem 

talhantes a montante e quebrantes a jusante, elementos secundários que têm como função reduzir o 

impulso dinâmico provocado pela corrente. 

As fundações e os encontros são as ligações da ponte ao exterior, tendo como objetivo último a 

transferência do carregamento ao terreno.  



Calibração de Modelos Dinâmicos de Pontes Ferroviárias em Arco de Alvenaria de Pedra 
 

12   

  



Calibração de Modelos Dinâmicos de Pontes Ferroviárias em Arco de Alvenaria de Pedra 
 

  13 

 

 

 

 

3 
 CALIBRAÇÃO DE MODELOS 

NUMÉRICOS DE ELEMENTOS 
FINITOS 

3  

 

3.1 INTRODUÇÃO 

As ações transmitidas pelo tráfego ferroviário sobre a rede, em especial sobre as pontes, revela-se de 

uma extrema peculiaridade resultado das cargas móveis de carácter muito significativo 

(comparativamente com as cargas aplicadas pelo tráfego rodoviário), das velocidades elevadas de 

circulação e da cadência periódica da passagem das cargas associada à repetibilidade inerente da 

geometria das carruagens. As exigências atuais para o aumento do transporte de bens e pessoas, 

relacionadas com o incremento da procura da rede ferroviária, acarreta uma amplificação do 

carregamento em cima referido, conduzindo a efeitos dinâmicos consideráveis que tomam ainda mais 

relevo em fenómenos de ressonância. 

Para a análise de fenómenos dinâmicos são atualmente deveras utilizados modelos numéricos, em 

particular modelos de elementos finitos. No entanto, a modelação implica um conjunto de simplificações 

e pressupostos dependentes da discretização do problema que introduzirão erros na reprodução da 

realidade (Zabel and Brehm, 2009). Outra questão prende-se com a modelação de pontes já existentes, 

das quais existem incertezas quanto às propriedades mecânicas dos materiais, às características 

geométricas das secções ou às condições de apoio. Deste modo, a validação experimental do modelo 

revela-se como peça fundamental na sua exatidão. Pode ser feita através de medições dinâmicas, 

recorrendo a ensaios de vibração, ambiental ou forçada (Magalhães et al. (2007); Magalhães (2003)), 

ou através de medições estáticas, recorrendo a ensaios de carga (Ribeiro, 2012). Contudo, é importante 

referir que os resultados obtidos experimentalmente são também eles alvo de erros, relacionados com 

as condições ambientais em que foram realizados (a temperatura tem influência significativa) ou com 

erros na aquisição e processamento de dados (Ribeiro, 2012). Ainda assim, assume-se que os parâmetros 

experimentais são mais representativos da realidade quando comparados com os parâmetros numéricos, 

sendo que em casos de diferenças o modelo numérico deve ser calibrado (Yang and Chen, 2009). 

A calibração de modelos numéricos pode ser feita em função de parâmetros modais, como as frequências 

e os modos de vibração da estrutura (Ribeiro, 2012). Brehm (2011) distingue dois tipos de metodologias 

de calibração baseados em parâmetros modais: a metodologia direta e a metodologia indireta.  

A metodologia direta fundamenta-se na modificação direta dos termos das matrizes de massa e rigidez, 

existindo a vantagem de não necessitar de iterações, de modo que o consumo de recursos 

computacionais é menor (Yang and Chen, 2009). Em contrapartida Brehm (2011) e Ribeiro (2012) 

afirmam que esta metodologia pode retirar o significado físico às matrizes resultantes, conduzindo por 
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vezes a matrizes de massa não esparsas e a desrespeito de algumas relações de conectividade entre 

diferentes elementos. 

A metodologia indireta ou iterativa revê-se na minimização de uma função objetivo recorrendo para tal 

a um conjunto de interações sucessivas. Este tipo de metodologias tem a vantagem de a calibração ser 

realizada à custa de modificações de parâmetros modais do modelo numérico. Assim, as alterações feitas 

são fisicamente compreensíveis e facilmente controláveis (Ribeiro, 2012). Os métodos iterativos são 

divididos em dois grupos: métodos baseados em matrizes de sensibilidade e métodos baseados em 

algoritmos de otimização (Brehm, 2011). 

Neste capítulo serão abordados apenas os métodos iterativos baseados em algoritmos de otimização, 

algoritmos genéticos mais especificamente, devido à sua estreita relação com a presente dissertação. 

 

 

Figura 3.1 – Fluxograma representativo do método iterativo baseado em algoritmos de otimização (retirado de 
Ribeiro (2012)) 

 

3.2 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

Numa estrutura, o grau de complexidade que lhe é associado está estritamente relacionado com o 

número de parâmetros, mecânicos e geométricos, que de alguma forma influenciam a resposta. O 

objetivo primordial de uma análise de sensibilidade prende-se com a determinação de entre o conjunto 

total de parâmetros, aqueles que mais contribuem para essa resposta, reduzindo assim o número de 

variáveis a considerar e aumentando, desse modo, a eficiência da calibração. A somar, é de realçar que 

quanto mais sensível for o parâmetro, mais precisa será a sua estimativa (Ribeiro, 2012).  

A análise de sensibilidade pode ser do tipo local, na qual cada parâmetro varia intercalarmente, ou do 

tipo global, na qual todos os parâmetros variam simultaneamente. 
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3.2.1 TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM PARA UMA ANÁLISE GLOBAL 

As técnicas de amostragem têm como fundamento a obtenção de um grupo de amostras, cada uma 

definida por um conjunto de parâmetros do modelo numérico. Podem ser de dois tipos: estocásticas ou 

sistemáticas. 

3.2.1.1 Técnicas estocásticas 

Dois exemplos de técnicas estocásticas são as baseadas nos métodos Monte Carlo e Hipercubo Latino. 

Segundo Ribeiro (2012), no método de Monte Carlo é efetuada uma transformação de números 

pseudoaleatórios independentes com distribuição uniforme de ]0,1[ em valores dos parâmetros. Porém, 

é um método que, quando aplicado a um reduzido número de amostras poderá conduzir a clusters e a 

correlações indesejáveis entre os parâmetros de input. O número mínimo de amostras válido para um 

conjunto de parâmetros inferior a quarenta fica então limitado pela expressão (3.1), onde nP representa 

o número de parâmetros e nR o número de respostas (OptiSLang, 2008). 

 

 𝑁 = (𝑛𝑃 + 𝑛𝑅)
2 (3.1) 

 

Em relação ao método do Hipercubo Latino, Ribeiro (2012) afirma que requer um menor número de 

simulação comparando-o com o método anterior. Afirma também que o Hipercubo Latino permite, com 

o mesmo número de amostras, um melhor preenchimento do espaço amostral quando comparado com 

o método de Monte Carlo. O número mínimo de amostras para um conjunto inferior a quarenta 

parâmetros é dado pela expressão (3.2) (OptiSLang, 2008). 

 

 𝑁 = 2 × (𝑛𝑃 + 𝑛𝑅)  (3.2) 

 

3.2.1.2 Técnicas sistemáticas 

Ribeiro (2012) verifica que as técnicas sistemáticas conduzem geralmente a um número de amostras 

superior ao obtido pelas técnicas estocásticas. Nestas, a geração de amostras é concretizada segundo a 

expressão (3.3) (OptiSLang, 2008). 

 

 𝑥𝑛 = 𝑐𝑛 + 𝑓𝑛 × 𝑠 (3.3) 

 

Na equação (3.3), xn é uma matriz de dimensão (n∙N) que representa o número de amostras geradas (N) 

e os seus respetivos valores de parâmetros (n), cn tem a mesma dimensão de xn e contém repetida em 

todas as colunas a amostra central de parâmetros n, fn tem também ela a mesma dimensão das anteriores 

e fica definida pelos fatores de posição referentes às N amostras geradas, e por último s toma o valor do 

espaçamento entre amostras (Ribeiro, 2012). 
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3.2.2 CORRELAÇÃO 

A análise de correlação pode ser realizada com recurso a coeficientes de correlação paramétricos ou não 

paramétricos, como são os casos do coeficiente de Pearson e de Spearman respetivamente (Ribeiro, 

2012).  

O coeficiente estimado de Pearson, definido como rxy, caracteriza a correlação entre duas amostras 

vetoriais segundo a expressão (3.4), na qual x e y representam essas mesmas amostras, �̅� e �̅� reproduzem 

os valores médios amostrais e n o número de variáveis de uma amostra. 

 

 
𝑟𝑥𝑦 =

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)
𝑛
𝑖=1 (𝑦𝑖 − �̅�)

√∑ (𝑥𝑖 − �̅�)
2𝑛

𝑖=1 ∑ (𝑦𝑖 − �̅�)
2𝑛

𝑖=1

 (3.4) 

 

O coeficiente estimado de Spearman, definido como rxy
s, apenas difere do anterior na utilização dos 

vetores de ordenação R(xi) e R(yi) em vês da utilização dos próprios vetores. Estes derivam da ordenação 

dos elementos do vetor por ordem crescente, aos quais se atribui na mesma ordem um valor de 1 até n. 

Apresenta-se na expressão o coeficiente em cima referido. 

 

 
𝑟𝑥𝑦
𝑠 =

∑ (𝑅(𝑥𝑖) − �̅�(�̅�))
𝑛
𝑖=1 (𝑅(𝑦𝑖) − �̅�(�̅�))

√∑ (𝑅(𝑥𝑖) − �̅�(�̅�))
2𝑛

𝑖=1 ∑ (𝑅(𝑦𝑖) − �̅�(�̅�))
2𝑛

𝑖=1

 
(3.5) 

 

Para ambos os coeficientes, o intervalo de valores admissíveis é entre -1 e +1. Com valores superiores 

a 0,7 é considerada uma boa correlação, enquanto para valores inferiores a 0,3 é admitida uma fraca 

correlação. No presente trabalho adotou-se o coeficiente de Spearman, por ser considerado menos 

limitado (Ribeiro, 2012). 

 

3.3 EMPARELHAMENTO DE MODOS 

O emparelhamento de modos tem como principal objetivo comparar os valores modais experimentais 

com os numéricos, incorrendo na tentativa de criar uma correspondência. No entanto, os critérios 

associados ao emparelhamento tem de ser robustos e estáveis, características de difícil execução 

considerando que os modos experimentais são obtidos por um número muito reduzido de pontos, 

enquanto os modos numéricos são detentores de inúmeros graus de liberdade. Os critérios podem ser de 

carácter clássico (Allemang, 2003) ou de carácter energético (Brehm et al., 2010), sendo que estes 

últimos são mais atuais e permitem complementar os anteriores. 

 

3.3.1 PARÂMETRO DE GARANTIA MODAL (MAC) 

O parâmetro MAC é desenvolvido nos finais dos anos setenta do século XX com o intuito de substituir 

o critério da verificação da ortogonalidade dos vetores modais, uma vez que este acarretava vários erros 

na sua aplicação e era muitas vezes de natureza duvidável (Allemang, 2003). Ribeiro (2012) considera 

o parâmetro MAC como o critério mais utilizado atualmente em análises de correlação entre modos 
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numéricos e experimentais. Tem como vantagens não necessitar de informação experimental em todos 

os graus de liberdade da estrutura e ser facilmente utilizado (Brehm et al. (2010); Ribeiro (2012)).  

Proposto por Allemang and Brown (1982), o parâmetro pode ser obtido a partir da expressão (3.6). 

 

 
𝑀𝐴𝐶𝑖𝑗 =

(𝛷𝑖
𝑇𝛷𝑗)

2

(𝛷𝑖
𝑇𝛷𝑖)(𝛷𝑗

𝑇𝛷𝑗)
 (3.6) 

 

Em (3.6) estão representados os vetores numéricos Φj, apenas compostos pelos graus de liberdade 

experimentais, e os vetores experimentais Φi. Verifica-se que se o vetor modal j for igual ao vetor i, 

então o parâmetro tomará o valor unitário. No caso de os vetores serem completamente distintos, o 

resultado será nulo. Geralmente, para um valor de 0,8 ou superior já é considerada uma boa correlação 

dos modos, enquanto para um valor de MAC inferior a 0,2 é considerado que os modos não têm qualquer 

correlação (Ewins, 2000). 

 

3.3.2 PARÂMETRO DE GARANTIA ENERGÉTICA (EMAC) 

Apesar de extremamente robusto e da sua ampla utilização, o parâmetro MAC não é isento de erros de 

emparelhamento. Deste modo, Brehm et al. (2010) desenvolvem o critério EMAC que acrescenta ao 

critério matemático já existente uma componente de caráter físico. Na expressão (3.7) encontra-se 

definido o parâmetro de garantia energética. 

 

 𝐸𝑀𝐴𝐶𝑖𝑗𝑘 =∏ 𝑀𝐴𝐶𝑖𝑗
𝑗𝑘

 
(3.7) 

 

Neste critério, o parâmetro MAC é afetado por um coeficiente de ponderação que resulta da energia de 

deformação relativa de um modo, no caso de individualização dos graus de liberdade, ou de vários, 

designados por clusters (Ribeiro, 2012). 

Ao contrário do critério anterior, o critério EMAC necessita da normalização da matriz modal em relação 

à matriz de massa (3.8), e consequentemente verifica-se a expressão (3.9), onde wj
 representa a 

frequência angular do modo j.  

 

 𝛷𝑗
𝑇𝑀𝛷𝑗 = 1 (3.8) 

   

 𝛷𝑗
𝑇𝐾𝛷𝑗 = 𝑤𝑗

2 (3.9) 

 

A energia de deformação total MSEj vem definida na expressão (3.10). 

 

 𝑀𝑆𝐸𝑗 =
1

2
× 𝑤𝑗

2 (3.10) 
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Separando o vetor do modo numérico j em n clusters obtém-se (3.11). 

 

 𝛷𝑗
𝑇 = [𝛷𝑗1

𝑇  𝛷𝑗2
𝑇  𝛷𝑗3

𝑇 … 𝛷𝑗𝑛
𝑇 ]

𝑇
 (3.11) 

 

Na mesma linha de pensamento obtém-se a matriz K dividida em n por n submatrizes, sendo n o número 

total de clusters (3.12). A energia de deformação modal j em relação ao cluster k obtém-se pela 

expressão (3.13). 

 

 
K = [

𝐾11 ⋯ 𝐾1𝑛
⋮ ⋱ ⋮
𝐾𝑛1 ⋯ 𝐾𝑛𝑛

] (3.12) 

   

 
𝑀𝑆𝐸𝑗𝑘 =

1

2
∑𝛷𝑗𝑘

𝑇 𝐾𝑘𝑙𝛷𝑗𝑙

𝑛

𝑙=1

 (3.13) 

 

O processo acima descrito revela-se de extremo relevo uma vez que, ao comparar modos numéricos 

com modos experimentais a diferença de graus de liberdade é elevada. Deste modo, ponderar o critério 

MAC recorrendo à energia de deformação total do modo seria errado e desmedido, pois apenas será 

correto considerar a energia parcial do modo associada aos graus de liberdade do experimental, isto é, 

um cluster destes graus. Fica assim definido o escalar da energia de deformação relativa, que varia entre 

0 e 1 e está representado em (3.14). 

 

 
∏

𝑗𝑘
=
𝑀𝑆𝐸𝑗𝑘

𝑀𝑆𝐸𝑗
=
∑ 𝛷𝑗𝑘

𝑇 𝐾𝑘𝑙𝛷𝑗𝑙
𝑛
𝑙=1

𝛷𝑗
𝑇𝐾 𝛷𝑗

 (3.14) 
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3.4 OTIMIZAÇÃO 

A calibração de modelos numéricos, com o propósito de aproximar a resposta numérica com a medida 

experimentalmente, é conseguida através da fase de otimização. Como se constata pela Figura 3.2, a 

otimização do modelo de elementos finitos apenas é possível na presença de dados experimentais 

fidedignos, com a definição de uma função objetivo e com o modelo numérico parametrizado. 

 

 

Figura 3.2 – Procedimentos necessários para uma análise de otimização. (Adaptado de Horas (2011)) 

 

3.4.1 FUNÇÃO OBJETIVO 

A função objetivo é obtida para a soma das diferenças existentes entre o modelo numérico e o 

experimental, relativamente às respostas modais. A expressão (3.15) define a função objetivo f, 

dependente da resposta modal numérica R e experimental �̂�, para n modos de vibração e para um 

conjunto de parâmetros numéricos P (Ribeiro, 2012). 

 

 
𝑓(𝑃) =∑|𝑅𝑖(𝑃) − �̂�𝑖| =∑|𝑟𝑖(𝑃)|

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 (3.15) 

 

Na expressão anterior, ri significa o resíduo para uma determinada resposta modal. As frequências 

naturais e os modos de vibração são usualmente as mais usadas numa função objetivo. De modo a ser 

possível a atribuição do mesmo peso aos diferentes resíduos da mesma resposta modal, utiliza-se o 

resíduo relativo definido em (3.16). Na expressão, rf representa o resíduo relativo, em função da 

diferença relativa entre as frequências numérica f(P) e experimental 𝑓. 

 

 
𝑟𝑓(𝑃) = |

𝑓(𝑃) − 𝑓

𝑓
| (3.16) 

 

Os resíduos de frequências passam, deste modo, a variar entre os valores de zero e um. Brehm (2011) 

define um resíduo para os modos de vibração em congruência com a escala de valores mencionada para 

Dados  
Experimentais 

Parametrização 
do problema 

 

Função objetivo 
Método de 

otimização 

 

Otimização do 
modelo  



Calibração de Modelos Dinâmicos de Pontes Ferroviárias em Arco de Alvenaria de Pedra 
 

20   

o resíduo relativo de frequências. O resíduo do modo é calculado a partir da expressão (3.17), na qual 

depende apenas do parâmetro MAC. 

 

 𝑟𝑠(𝑃) = 1 −𝑀𝐴𝐶(𝛷, Φ̂) (3.17) 

 

Após a definição dos resíduos de todas as respostas modais, constituintes da função objetivo, existem 

dois caminhos a seguir. O primeiro prende-se com a atribuição de pesos a cada um dos componentes, 

método utilizado para resíduos relativos; o segundo define o escalamento dos resíduos e é mais 

conveniente para resíduos absolutos com elevada disparidade de valores. 

 

3.4.2 ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO 

Os algoritmos de otimização são divididos consoante a sua aptidão para encontrar o mínimo global, 

denominados portanto de globais, e a falta dessa, sendo apenas capazes de determinar o mínimo local 

mais próximo do ponto de partida, denominados de algoritmos locais. 

A robustez dos algoritmos de otimização global é, assim, deveras superior, visto não dependerem do 

ponto de partida para localizar o mínimo absoluto. Ainda assim, têm como desvantagem o consumo de 

recursos computacionais superiores aos algoritmos locais, uma vez que necessitam de avaliar a função 

objetivo num número elevado de pontos (Ribeiro, 2012).  

Pertencem ao grupo dos algoritmos globais os evolutivos e os baseados em superfícies de resposta. Um 

exemplo de um algoritmo local será o baseado em gradientes. 

 

i) Algoritmos Evolutivos 

Os algoritmos evolutivos têm por base as leis da evolução natural das espécies, no sentido de que são 

possuidores de processos de adaptação, seleção e variação. Em semelhança ao que acontece na natureza, 

também nestes algoritmos existe a fatídica conclusão de que apenas os mais adaptados sobrevivem. 

Os algoritmos evolutivos dividem-se em duas metodologias distintas, sendo que a principal diferença 

entre ambas é a forma como o critério de variabilidade é introduzido na população. Para os algoritmos 

genéticos, o cruzamento de genes é preponderante, raramente recorrendo ao processo de mutação 

genética; nas estratégias evolutivas apenas é utilizada a mutação genética como meio de evolução 

(Ribeiro, 2012).  

 

 

 

Figura 3.3 - Esquemas de algoritmos evolutivos: a) Algoritmos genéticos; b) Estratégias evolutivas. (adaptado de 
Ribeiro (2012)) 
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Segundo Ribeiro (2012), os algoritmos evolutivos têm como principais vantagens: a possibilidade de 

admitirem ensaios falhados, prosseguindo à procura da solução ótima mesmo quando a solução do 

problema não é contemplada pelo conjunto de varáveis aleatórias; o número de variáveis aleatórias, 

assim como o número de restrições pode ser elevado. 

A grande desvantagem apontada por Ribeiro (2012) está estritamente relacionada com o consumo de 

tempo computacional. 

 

3.5 ALGORITMOS EVOLUTIVOS GENÉTICOS 

As teorias evolutivas fundamentam-se no princípio de que apenas os adaptados sobreviverão. É nesta 

linha de pensamento que surgem os algoritmos genéticos, também eles com processos de seleção, 

adaptação e mutação dos indivíduos que em conjunto formam uma população. Analogamente às lutas 

entre indivíduos da mesma espécie, por alimento e território (nas quais o perdedor terá escassas 

hipóteses de sobreviver, assim como reduzidos descendentes para perpetuar a sua linha genética) 

também numa análise de otimização com recurso a algoritmos genéticos existem indivíduos formados 

por características mecânicas e geométricas que terão melhor ou pior código genético, tendo assim uma 

maior ou menor descendência, ditando deste modo a sua sobrevivência ou o seu esquecimento. Se o 

desenvolvimento do algoritmo for bem realizado, a população convergirá para a solução ideal do 

problema (Horas, 2011). 

Ribeiro (2012) explicita, pormenorizadamente, as etapas por detrás do algoritmo genético com recurso 

ao fluxograma exposto na Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 - Fluxograma de um algoritmo genético. (Retirado de Ribeiro (2012)) 
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Ainda assim, outro exemplo possível mas mais simplificado é o exposto por Horas (2011) apresentado 

neste trabalho com o auxílio da Figura 3.5.  

 

 

Figura 3.5 - Fluxograma simplificado de um algoritmo genético. (Retirado de Horas (2011)) 

 

Segundo o fluxograma da Figura 3.4, a etapa de inicialização baseia-se na geração aleatória de um 

número de indivíduos, que por sua vez são submetidos à etapa de avaliação. Neste passo, cada indivíduo 

é avaliado pelo valor da função de aptidão que possui, relacionada com a função objetivo global 

(Ribeiro, 2012). A título elucidativo, as restrições do problema são executadas através da penalização 

da função objetivo, apenas quando são quebradas, por forma a inviabilizar a sobrevivência do indivíduo. 

No passo seguinte, são selecionados de entre todos os indivíduos, os com a função de aptidão mais 

elevada, passando a fazer parte da população da geração 1. O objetivo subsequente passará por 

reproduzir as gerações futuras com recurso aos quatro operadores, sendo eles a seleção, a reprodução, a 

mutação e a substituição. De acrescentar o papel preponderante da bolsa de indivíduos que contém os 

melhores espécimes das gerações anteriores. 

O operador seleção tem como fim determinar quem pode ser reprodutor, sendo o processo responsável 

pela passagem das características virtuosas pelas diferentes gerações. O operador de reprodução é 

considerado por Horas (2011) como o principal operador de pesquisa deste tipo de algoritmos. Tem 

como objetivo combinar os diferentes indivíduos. Por fim, o operador de mutação introduz diversidade 
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às gerações, alterando aleatoriamente algumas características dos indivíduos, por forma a preparar a 

entrada dos novos da geração seguinte e permitindo evitar os mínimos locais. 
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4 
 PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS 

REGULAMENTARES NO 
DIMENSIONAMENTO DE PONTES 

FERROVIÁRIAS 
4  

 

4.1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, o conceito de efeito dinâmico associado à variação de uma solicitação no tempo está 

intrinsecamente presente no cálculo e no dimensionamento estrutural. Remetendo para as pontes 

ferroviárias, em 1979 é proposto na ficha UIC776-1R (1979) um coeficiente dinâmico Φ articulado com 

um modelo de cargas estático definido como UIC71 e atualmente designado de LM71 (Ribeiro, 2004). 

Estes efeitos tomam especial relevo para velocidades superiores a 200km/h devido a fenómenos de 

ressonância. 

Neste Capítulo serão abordadas as normas EN1991-2 (2003) e EN1990-A2 (2010) com o intuito de 

descrever os procedimentos regulamentares para a determinação da resposta dinâmica das pontes 

ferroviárias. Serão definidos os casos de carga a considerar quer como efeitos estáticos, quer como 

efeitos dinâmicos e serão indicadas as verificações indispensáveis para assegurar a segurança estrutural, 

a estabilidade da via e do material circulante e por último o conforto dos passageiros. 

 

4.2 AÇÕES 

4.2.1 EFEITOS ESTÁTICOS 

Por forma a obter a resposta estrutural de uma ponte à passagem do tráfego ferroviário, ficam definidos 

em EN1991-2 (2003) quatro tipos de carregamentos verticais representativos dessa mesma passagem: o 

LM71, os SW/0 e  SW/2 e ainda o modelo de carga “unloaded train”. Cada um destes modelos de carga 

é sumariamente descrito nos parágrafos seguintes, sendo especificados os seus campos de atuação. No 

entanto, na tentativa de mitigar as diferenças existentes entre a aplicação de cargas verticais estáticas e 

o dinamismo inerente à passagem de um comboio, a mesma norma propõe o uso de coeficientes 

majorativos que aproximam ambas as respostas. Ainda assim, a questão da ressonância e dos seus efeitos 

não fica contemplada neste tipo de análise, sendo para tal necessário considerar uma análise dinâmica 

descrita na secção 4.2.3. 

 

4.2.1.1 Modelo de carga LM71 

Na década de 70, a International Union of Railways (UIC) redige o folheto UIC776-1R (1979) onde, a 

partir de seis modelos de comboios considerados equivalentes do tráfego ferroviário, define um modelo 
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de carga único que reproduz esse mesmo tráfego. Fica então denominado de UIC-71, mais tarde referido 

em EN1991-2 (2003) como LM71. Este modelo é considerado representativo do tráfego ferroviário dito 

normal, e demonstra-se claramente vantajoso no processo de cálculo dos efeitos estáticos. 

O LM71 é composto por quatro forças concentradas (Qvk) de 250kN cada de valor característico 

espaçadas de 1,6 metros entre si, e por duas cargas uniformemente distribuídas (qvk) de 80kN/m de 

valor característico de dimensão indefinida. O esquema encontra-se contemplado na Figura 4.1. Este 

modelo de carregamento pode ser utilizado na sua globalidade ou, se porventura se demonstrar 

favorável, poder-se-á retirar a carga correspondente. 

 

Key 

(1) No limitation 

Figura 4.1 - Modelo de carga LM71 (adaptado de EN1991-2 (2003) 

 

Nas vias em que o tráfego ferroviário seja mais leve ou mais pesado que o dito normal, deverão 

multiplicar-se as cargas verticais pelo coeficiente α definido em EN1991-2 (2003); passam assim a 

designar-se de “cargas verticais classificadas”. Na Tabela 4.1 estão definidos os valores que α poderá 

tomar. 

 

Tabela 4.1- Valores do coeficiente α (EN1991-2, 2003) 

 Tráfego Ferroviário mais leve 
Tráfego 

Normal 
Tráfego Ferroviário mais pesado 

Fator α 0.75 0.83 0.91 1.00 1.10 1.21 1.33 1.46 

 

4.2.1.2 Modelos de carga SW/0 e SW/2 

Os modelos de carga SW/0 e SW/2 são uma alternativa ao LM71 mas, ao contrário deste, têm campos 

de aplicação restritos. O modelo SW/0 reproduz o efeito estático do tráfego ferroviário dito normal e 

apenas poderá ser aplicado a pontes de vigas contínuas; o modelo SW/2 é representativo do efeito 

estático do tráfego pesado. O esquema de cargas é exposto na Figura 4.2 com os valores característicos 

descritos na Tabela 4.2. O modelo de carga SW/0 é também ele afetado pelo coeficiente corretivo α. 

 

Figura 4.2 - Esquema dos modelos de carga SW/0 e SW/2 (adaptado de EN1991-2 (2003)) 
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Tabela 4.2 - Valores característicos para os carregamentos verticais dos modelos de carga SW/0 e SW/2 
(EN1991-2, 2003) 

Modelo de Carga Qvk [kN/m] a [m] c [m] 

SW/0 133 15.0 5.3 

SW/2 150 25.0 7.0 

 

4.2.1.3 Modelo de carga “unloaded train” 

Este modelo está associado à verificação da estabilidade lateral, aquando a atuação simultânea das ações 

do vento e do tráfego rodoviário (EN1990-A2 (2010) secção 2.2.4.2). É definida por uma carga vertical 

uniformemente distribuída de 10kN/m de valor característico de extensão indefinida. 

 

4.2.2 EFEITOS DINÂMICOS 

A resposta estrutural ao carregamento estático não coincide com a obtida pelas vibrações produzidas 

durante a passagem dos veículos. Por norma, estas vibrações conduzem a esforços ou deslocamentos 

superiores aos estaticamente previstos. Deste modo, os aspetos dinâmicos inerentes ao tráfego 

ferroviário são contemplados com a aplicação de coeficientes de amplificação das ações estáticas 

(Calçada, 1995). Ainda assim, fenómenos de ressonância não poderão ser tratados através deste 

processo, sendo necessário recorrer a uma análise dinâmica (secção 4.2.3). 

As vibrações e o comportamento dinâmico a elas associado dependem e são afetados por parâmetros 

divididos em quatro categorias: as características do veículo; as características da ponte; as 

irregularidades da via; outros (James, 2003). A título justificativo, indicam-se na Tabela 4.3 exemplos 

das categorias mencionadas. 

 

Tabela 4.3 - Categorias e seus exemplos 

Categorias Exemplos 

Características do comboio Variação da magnitude do carregamento por 

eixo; 

Espaçamento entre eixos; 

Velocidade do veículo; 

Características Estruturais Dimensão do vão; 

Frequências naturais; 

Amortecimento; 

Irregularidades Perfis das irregularidades; 

Outros Defeitos nas rodas; 
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4.2.2.1 Fator de amplificação φ 

Por forma a considerar os efeitos dinâmicos através de um coeficiente majorativo, a UIC define o fator 

φ como representado na expressão (4.1). Este fator depende da velocidade do veículo, do afastamento 

entre eixos, das irregularidades da via, etc., o que dificulta a sua correta definição. Recorrendo então a 

campanhas exaustivas, resulta uma formulação com menos de 5% de probabilidade de erro (Calçada, 

1995), representada na expressão (4.2). 

 

 𝑆𝑑𝑦𝑛 = (1 + 𝜑) × 𝑆𝑆𝑡𝑎 (4.1) 

   

 (1 + 𝜑) = 1 + 𝜑′ + 𝜆 × 𝜑′′ (4.2) 

 

Assim, φ’ reproduzirá a amplificação dinâmica correspondente a uma via perfeita, à qual serão somados 

os efeitos dinâmicos provocados pelas irregularidades da via definidos por φ’’, ajustados pelo 

coeficiente λ representativo do estado de conservação da mesma. 

O coeficiente φ’ depende do fator k segundo a expressão (4.3), sendo este por sua vez definido na 

expressão (4.4).  

 

 𝜑′ =
𝐾

1 − 𝐾 + 𝐾4
 (4.3) 

   

 𝐾 =
𝑣

2 × 𝐿𝛷 × 𝑛0
 (4.4) 

 

O parâmetro K fica portanto definido segundo a velocidade v a que circula o veículo (em m/s), segundo 

o comprimento “determinante” LΦ (em m) e segundo a frequência (em Hz) do primeiro modo de vibração 

vertical n0. O comprimento LΦ fica definido na Tabela 6.2 da EN1991-2 (2003). A título de exemplo, 

nas pontes de arco único LΦ vale metade do vão. 

O coeficiente φ’’ representativo das irregularidades da via é obtido pela aplicação da expressão (4.5). 

 

 
𝜑′′ =

𝛼

100
× [56 × 𝑒(

𝐿𝛷
10
)
2

+ 50 × (
𝐿𝛷 × 𝑛0
80

− 1) × 𝑒−(
𝐿𝛷
20
)
2

] ≥ 0 (4.5) 

 

O fator α depende diretamente da velocidade v, obedecendo ao sistema de dois ramos (4.6). 

 

 

𝛼 = {

𝑣

22
, 𝛼 ≤ 22 𝑚/𝑠

1, 𝛼 > 22 𝑚/𝑠

 (4.6) 
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Mais uma vez, estas relações apenas são possíveis na consideração de amplificações dinâmicas de 

efeitos de comboios reais em situações em que não exista ocorrência de fenómenos de ressonância. Mais 

ainda, estão definidos na Figura 4.3 os limites de n0, em função do comprimento do vão L (em m) para 

pontes simplesmente apoiadas ou do comprimento “determinante” LΦ para os restantes tipos, nos quais 

é passível aplicar o método descrito anteriormente. 

 

 

Figura 4.3 - Limites de n0 dependentes de L[m] definidos por EN1991-2 (2003) 

 

O limite superior rege-se pelas irregularidades da via e obtém-se a partir da expressão (4.7). 

 

 𝑛0 = 94.76 × 𝐿
−0.748 (4.7) 

 

O limite inferior é composto por dois tramos e rege-se pelo critério de impacto descrito em (4.8). 

 

 

𝑛0 = {

80

𝐿
, 4𝑚 ≤ 𝑥 ≤ 20𝑚

23.58 × 𝐿−0.592, 20𝑚 < 𝑥 ≤ 100𝑚

 (4.8) 

 

4.2.2.2 Fator de amplificação Φ 

Com a aplicação do caso de carga LM71, o coeficiente φ deixa de ser válido como fator de amplificação 

uma vez que este tem como objetivo majorar os efeitos tidos como estáticos provocados por um dado 

veículo real. Como o LM71 resulta do estudo de seis comboios tipo e como tal não tem sentido físico, 
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sendo apenas uma envolvente, a EN1991-2 (2003) define o fator Φ que majorará os efeitos estáticos 

provocados por este modelo de carga e que terá de cumprir a condição indicada na expressão (4.9). 

 

 𝛷 × 𝑆𝐿𝑀71 ≥ (1 + 𝜑)𝑖 × 𝑆𝑅𝑇,𝑖 (4.9) 

 

A letra i representa o índice de cada um dos seis veículos-tipo. 

Este fator não pode ser aplicado nos casos seguintes (EN1991-2, 2003): 

 Em carregamentos de comboios reais; 

 Em carregamentos à fadiga; 

 No modelo de carga HSLM; 

 No modelo de carga “unloaded train”. 

Dependendo do estado de manutenção da via, o fator Φ tomará o valor de Φ2 se for de manutenção 

cuidada ou Φ3 se for de manutenção corrente. Estes fatores estão intrinsecamente relacionados com o 

denominado comprimento “determinante” LΦ e podem ser calculados a partir das expressões (4.10) e 

(4.11). 

 

 𝛷2 =
1.44

√𝐿𝛷 − 0.2
+ 0.82 

(4.10) 

1.00 ≤ 𝛷2 ≤ 1.67   

   

 𝛷3 =
2.16

√𝐿𝛷 − 0.2
+ 0.73 

(4.11) 

1.00 ≤ 𝛷3 ≤ 2.00   

 

4.2.3 ANÁLISE DINÂMICA 

4.2.3.1 Requisitos para uma análise dinâmica 

Com o desenvolvimento tecnológico progressivo do veículo ferroviário, assim como com o aumento de 

fluxo da rede devido ao aumento da competitividade dos mercados, as respostas estruturais ao tráfego 

ferroviário são passíveis de sofrer elevadas amplificações que os fatores φ e Φ falham em reproduzir. 

Existe assim um incremento de vibrações e origina-se o fenómeno de ressonância. Este fenómeno 

acontece quando a frequência da ação, ou um múltiplo desta, coincide com uma das frequências naturais 

da estrutura. Em pontes ferroviárias a frequência da ação é determinada pela equação (4.12), na qual v 

representa a velocidade a que passa o veículo, D representa a distância entre eixos e i opera como um 

fator de escala, assumindo apenas valores inteiros. 

 

 𝑓 =
𝑣

𝐷
× 𝑖 (4.12) 
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Deste modo, é essencial definir a priori quando é necessário recorrer a uma análise dinâmica. Para tal, 

a EN1991-2 (2003) esquematiza num diagrama, representado na Figura 4.4, os fatores que decidem essa 

necessidade. 

 

 

Figura 4.4 - Fluxograma definidor da aplicabilidade de uma análise dinâmica (adaptado de EN1991-2 (2003) 
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Onde: 

V representa a velocidade máxima na linha (Km/h); 

L representa o comprimento do vão (m); 

n0 representa a frequência natural do primeiro modo de flexão da ponte considerando ações 

permanentes (Hz); 

nT representa a frequência natural do primeiro modo de torção da ponte considerando ações 

permanentes (Hz); 

v representa a velocidade nominal máxima (m/s); 

(v/n0)lim é definido no anexo F de EN1991-2 (2003); 

As notas indicadas no fluxograma entre ( ) são explicitadas na secção 6.4.4 de EN1991-2 (2003). 

Analisando o fluxograma podem retirar-se as seguintes conclusões: 

 Para velocidades inferiores a 200 km/h, em pontes contínuas é dispensável a 

análise dinâmica; 

 Para velocidades inferiores a 200 km/h, em pontes que não sejam contínuas mas 

que a frequência natural do seu primeiro modo de flexão (n0) esteja dentro dos 

limites definidos na Figura 4.3 é dispensável a análise dinâmica; 

 Para velocidades superiores a 200 km/h, em pontes com comportamento tipo viga 

ou laje simplesmente apoiada, com um L maior que 40m e com n0 dentro dos 

limites é dispensável a análise dinâmica; 

 Para velocidades superiores a 200 km/h em pontes estruturalmente complexas, é 

requerida a análise dinâmica. 

 

4.2.3.2 Casos de Carga reais 

A análise dinâmica deverá ser aplicada utilizando valores característicos de carga por eixo de comboios 

reais, especificados no projeto, que circulem a mais de 200km/h. Em pontes designadas para linhas 

internacionais nas quais o critério Europeu de interoperabilidade de alta velocidade seja aplicável, deve 

ser também considerado o modelo de carga HSLM (EN1991-2, 2003). 

Na Figura 4.5 estão esquematicamente representados os modelos de carga dos principais veículos de 

alta velocidade que circulam atualmente nas linhas europeias, estando definidos os valores de carga por 

eixo e a distância entre estes. 

 

 



Calibração de Modelos Dinâmicos de Pontes Ferroviárias em Arco de Alvenaria de Pedra 
 

  33 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 - Esquemas de comboios reais (retirado do anexo F de EN1991-2 (2003)) 
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Os veículos ferroviários europeus de alta velocidade em atual circulação estão divididos em três grandes 

grupos (Figura 4.6): 

 Articulados: Os bogies de dois eixos ficam localizados nas articulações das 

carruagens, sendo partilhados pelas mesmas; 

 Convencionais: Cada carruagem é detentora de dois bogies com dois eixos cada, 

que se localizam nas suas extremidades; 

 Regulares: É articulado mas não possui bogies, sendo que em cada articulação se 

situa um único eixo; 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 4.6 - Grupos de comboios europeus de alta velocidade reais: a) articulado; b) convencional; c) regular 
(retirado de EN1991-2 (2003)) 

 

Pode analisar-se na Tabela 4.4 uma associação entre os vários comboios europeus de alta velocidade e 

os grupos acima descritos. 

 

Tabela 4.4- Exemplos de comboios europeus de alta velocidade (Silva, 2010) 

Comboio Velocidade de circulação (Km/h) Grupo 

ICE 300 Convencional 

ETR 300 Convencional 

VIRGIN 225 Convencional 

ALFA 220 Convencional 

TGV 320 Articulado 

THALYS 300 Articulado 

EUROSTAR 300 Articulado 

TALGO 330 Regular 
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Em relação ao modelo de carga HSLM, este encontra-se dividido em dois “Comboios Universais”: 

HSLM-A e HSLM-B. Estes dois, em conjunto, representam os efeitos dinâmicos resultantes do 

carregamento de comboios de passageiros articulados, convencionais e regulares de alta velocidade. 

Estão assim de acordo com os requisitos das Especificações Técnicas de Interoperabilidade (ETI). Estas 

especificações traduzem-se numa uniformização dos fatores via, comboio e critérios de 

dimensionamento, por forma a garantir a livre circulação entre os diversos países. 

O HSLM-A define-se recorrendo a dez comboios universais esquematizados na Figura 4.7, com um 

número de carruagens intermédias (N), uma dimensão de carruagem (D (m)), um espaçamento entre 

eixos de bogie (d (m)) e com cargas por eixo (P (kN)) definidos na Tabela 4.5. 

 

 

Key 

(1) Locomotivas (idênticas) 
(2) Carruagens extremas (idênticas) 
(3) Carruagens intermédias 

Figura 4.7 - Esquema-tipo do modelo HSLM-A (adaptado de EN1991-2 (2003)) 

 

Tabela 4.5 - Características dos dez comboios do modelo HSLM-A (adaptado de EN1991-2 (2003)) 

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

A1 18 18 2.0 170 

A2 17 19 3.5 200 

A3 16 20 2.0 180 

A4 15 21 3.0 190 

A5 14 22 2.0 170 

A6 13 23 2.0 180 

A7 13 24 2.0 190 

A8 12 25 2.5 190 

A9 11 26 2.0 210 

A10 11 27 2.0 210 

 

O HSLM-B é composto por um número de cargas concentradas N de 170kN cada, distanciadas de d (m). 

O esquema de cargas está definido na Figura 4.8, e os valores de N e d estão expresso na Figura 4.9, 

dependentes do vão L (m). 



Calibração de Modelos Dinâmicos de Pontes Ferroviárias em Arco de Alvenaria de Pedra 
 

36   

 

Figura 4.8 - Esquema de cargas HSLM-B (retirado de EN1991-2 (2003)) 

 

 

Figura 4.9 - Relações entre d e N com o vão L (retirado de EN1991-2 (2003)) 

 

A existência de dois casos de carregamento para o mesmo modelo de carga prende-se com o facto de o 

caso HSLM-A não conseguir representar os efeitos dos comboios reais para pontes de pequeno vão 

(L<7m). Isto porque, nestas pontes o comprimento de onda condicionante é a distância entre eixos do 

bogie, e não o comprimento das carruagens (D) (Ribeiro, 2004). 

O EN1991-2 (2003) define as condições de aplicação dos casos HSLM-A e HSLM-B, indicando que para 

vãos inferiores a sete metros em tramos simplesmente apoiados utiliza-se o HSLM-B; para vãos 

superiores a sete metros simplesmente apoiados ou para estruturas complexas de qualquer vão usa-se o 

HSLM-A. 

 

4.2.3.3 Parâmetros do cálculo dinâmico 

A somar aos modelos de carga, é necessário ter em consideração no cálculo dinâmico parâmetros 

associados ao comboio, como a velocidade, e parâmetros associados à estrutura, como a sua massa, a 

sua rigidez e o seu amortecimento. 

 

i) Gama de velocidades aplicáveis: 

Após a definição em projeto da velocidade máxima em circulação é necessário analisar, tanto para os 

comboios reais como para o modelo de carga HSLM, uma gama de velocidades que terá como limites 

os 40m/s (≈144 km/h) e 1,2 vezes a velocidade de projeto. O coeficiente majorativo tem como objetivo 

mitigar algumas incertezas na frequência natural da estrutura e consequentes incertezas na velocidade 

de ressonância. 
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De realçar que para pontes com comportamento de vigas simplesmente apoiadas, a velocidade de 

ressonância é dada pela expressão (4.13). 

 

 𝑣𝑟𝑒𝑠 = 𝑛0 × 𝜆𝑖 (4.13) 

 

Na qual n0 representa a frequência natural do primeiro modo de vibração de flexão da estrutura e λi 

representa o comprimento de onda principal da excitação, que se obtém pela expressão (4.14). 

 

 𝜆𝑖 =
𝐷

𝑖
 (4.14) 

 

Em D representa a distância entre grupos de eixos e i representa uma variável de proporção. 

 

ii) Rigidez do elemento estrutural 

A rigidez revela-se um parâmetro crítico na obtenção das frequências naturais da estrutura e, por sua 

vez, mostra-se um parâmetro decisivo na análise dinâmica. Porventura, evidencia-se de difícil precisão, 

dependendo das características geométricas da estrutura, das ligações desta com o exterior e das 

características mecânicas do material que a constitui. É de referir que este parâmetro estará ainda 

dependente dos comportamentos dos materiais que concretizam a ponte, a título de exemplo, numa ponte 

de alvenaria de pedra a sua rigidez depende diretamente não só das propriedades mecânicas da alvenaria, 

mas também da disposição dos blocos de pedra e da forma como estão interligados. 

Como definido nas equações (4.12) e (4.13), o pico de ressonância ocorre para frequências de ação, ou 

um dos seus múltiplos, coincidentes com a frequência natural da estrutura. Deste modo, devido à 

proporcionalidade entre rigidez e frequência natural de vibração, uma sobrevalorização da rigidez 

conduzirá a uma sobrevalorização da frequência natural de vibração; por sua vez, a frequência da ação 

causadora do pico de ressonância para esta frequência natural terá erroneamente uma velocidade de 

circulação superior à que realmente irá originar o pico. Assim, a EN1991-2 (2003) define que deverá 

ser usada uma estimativa mais redutora da rigidez para, num processo inverso ao descrito em cima, obter 

de forma conservativa uma velocidade de ressonância inferior à real. 

 

iii) Massa 

A massa da estrutura tem um papel fundamental na frequência natural de vibração, no entanto esse papel 

é inverso ao da rigidez. Logo, uma subestimação do valor da massa conduzirá a um aumento da 

frequência natural de vibração e, por seu modo, a uma velocidade errónea e não conservativa da situação 

real. Ainda assim, em caso de ressonância, as acelerações verticais do tabuleiro serão também elas 

inversamente proporcionais à massa, o que permitirá com uma estimativa redutora obter um valor 

conservativo das acelerações verticais (EN1991-2, 2003). 
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Conclui-se portanto que: 

 A sobrestimação da massa conduz a frequências naturais de vibração inferiores, 

o que levará a picos de ressonância para velocidades inferiores. Deve portanto 

usar-se na análise conservativa da velocidade; 

 A subestimação da massa conduz a frequências naturais de vibração superiores, 

o que conduzirá a acelerações verticais máximas superiores. Deve portanto 

utilizar-se na análise conservativa das acelerações máximas; 

 

iv) Amortecimento 

O amortecimento é o reflexo da capacidade que uma estrutura possui para dissipar a energia mecânica 

que lhe é transmitida. O amortecimento global, associado à estrutura como um sistema, depende dos 

amortecimentos locais dos seus constituintes. Deste modo, é de extrema complexidade a determinação 

com precisão do amortecimento estrutural pois depende dos elementos estruturais, dos não estruturais, 

da ligação entre elementos e da conservação destes. Como se pode constatar a comissão D124 do ERRI 

apurou uma possível relação entre o amortecimento da estrutura e a sua tipologia estrutural ou vão. 

No entanto, com a constatação de uma relativa dispersão dos resultados, a EN1991-2 (2003) define uma 

curva para cada um de três tipos de materiais que relaciona o limite inferior do amortecimento crítico 

com o vão da ponte. As equações estão descritas na Tabela 4.6 e graficamente representadas na Figura 

4.10. É importante referir a falta de documentação normativa relativa às pontes construídas em alvenaria, 

um material pouco abordado pelas normas e do qual é insuficiente a documentação. 

 

Tabela 4.6 - Relação de ζ(%) com o material e o vão da ponte (adaptado de EN1991-2 (2003)) 

Tipo de ponte 
ζ Limite inferior em percentagem do amortecimento crítico [%] 

Vão L < 20m Vão L ≥ 20m 

Aço e compósitos ζ = 0.5+0.125 (20 – L) ζ = 0.5 

Betão Pré-esforçado ζ = 1.0+0.07 (20 – L) ζ = 1.0 

Filler beam e RC ζ =1.5+0.07 (20 – L) ζ = 1.5 
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Figura 4.10 - Representação gráfica da Tabela 4.6 

 

De realçar que uma estimativa mal calculada do amortecimento altera, a resposta estrutural à ação 

dinâmica. Em boa verdade, em situação de ressonância o amortecimento tem um papel preponderante 

na amplificação dinâmica do deslocamento estático (Chopra, 1995), podendo verificar-se pela Figura 

4.11, pelo que a EN1991-2 (2003) define valores muito conservativos para este fator. Pela observação 

do gráfico da Figura 4.10, pode ainda concluir-se que o amortecimento global da estrutura reduz-se com 

o aumento do vão e é substancialmente inferior para pontes em aço com vão superior a vinte metros, em 

relação aos outros dois materiais. 

 

 

Figura 4.11 - Fator de amplificação da resposta dinâmica e ângulo de fase para os vários amortecimentos 
(Chopra, 1995) 

 



Calibração de Modelos Dinâmicos de Pontes Ferroviárias em Arco de Alvenaria de Pedra 
 

40   

A norma EN1991-2 (2003) define, para análises dinâmicas de pontes com vão inferior a trinta metros, 

um método simplificado alternativo à interação veículo-ponte. Este método consiste em introduzir um 

coeficiente de amortecimento adicional (Δζ) que somará ao já existente ζ. A expressão (4.15) definida 

em EN1991-2 (2003) e representada na Figura 4.12 é função do comprimento do vão L (m) para pontes 

simplesmente apoiadas, sendo que em pontes contínuas o vão a utilizar será o que conduzirá a um valor 

de Δζ mais baixo. 

 

 

𝛥𝜁 =
0.0187 × 𝐿 − 0.00064 × 𝐿2

1 − 0.0441 × 𝐿 − 0.0044 × 𝐿2 + 0.000255 × 𝐿3
 (%) (4.15) 

 

 

 

Figura 4.12 - Gráfico representativo da variação de Δζ [%] com o vão L [m] (adaptado de EN1991-2 (2003)) 

 

Deste modo, conclui-se que para análises dinâmicas nas quais se dispense a interação ponte-comboio, o 

valor total do amortecimento será função da soma do valor ζ retirado da Tabela 4.6 com o valor Δζ 

retirado da equação (4.15). 

 

4.3 VERIFICAÇÃO DOS ESTADOS LIMITES 

As normas EN1991-2 (2003) e EN1990-A2 (2010) definem critérios particularizados para as 

verificações de segurança de pontes ferroviárias. Estes critérios prendem-se com as questões: estrutural, 

segurança da via e conforto dos passageiros. 

 

4.3.1 SEGURANÇA ESTRUTURAL 

O caso das estruturas ferroviárias é de uma particularidade extrema a nível de carregamento, uma vez 

que este fica definido por uma periocidade de cargas de elevada dimensão contribuindo de forma 

dinâmica para a resposta estrutural como nenhum outro o faz. 

Por forma a verificar a segurança estrutural em estado limite último (ELU), considera-se o valor mais 

desfavorável entre uma análise estática e uma dinâmica, no caso de esta ser necessária. Descrevem-se 
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em seguida dois métodos de cálculo para averiguar os valores das duas análises por forma a concluir 

qual o mais desfavorável. 

 Cálculo estático recorrendo aos modelos LM71 e SW/0 (no caso de pontes 

contínuas) majorados pelo coeficiente Φ definido em 4.2.2.2; 

 Cálculo dinâmico utilizando os veículos reais ou o modelo de carga HSLM (se 

indicado) conforme a expressão (4.16). 

 

 (1 + 𝜑′
𝑑𝑦𝑛

+ 𝜆 × 𝜑′′) × (

𝐻𝑆𝐿𝑀
𝑜𝑢

𝑉𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜
𝑅𝑒𝑎𝑙

) (4.16) 

 

Na expressão anterior, ϕ’dyn representa o fator de amplificação da resposta dinâmica e pode ser obtido 

pela aplicação da expressão (4.17), na qual ydyn representa a resposta dinâmica máxima para um dado 

local da estrutura e ysta representa a correspondente resposta estática. 

 

 𝜑′
𝑑𝑦𝑛

= 𝑚𝑎𝑥 |
𝑦𝑑𝑦𝑛

𝑦𝑠𝑡𝑎
| − 1 (4.17) 

 

Por sua vez, a última parcela da expressão (4.16) representa o acréscimo de resposta dinâmica provocado 

pelas irregularidades da via, já exposto na secção 4.2.2.1.  

Para o caso de a análise dinâmica poder ser dispensada, a verificação de segurança estrutural faz-se com 

recurso a uma análise estática majorada pelo fator de amplificação dinâmica (1+ϕ), como definido em 

4.2.2.1. 

 

4.3.2 SEGURANÇA E ESTABILIDADE DA VIA 

A verificação da estabilidade da via e da sua segurança prende-se com critérios de controlo associados 

à instabilidade do balastro, à perda de contacto roda-carril, aos deslocamentos do tabuleiro ou à sua 

torção (Meixedo, 2012). Contudo, no seguimento deste trabalho apenas serão abordadas as questões da 

verificação das acelerações e das deformações verticais do tabuleiro. 

 

4.3.2.1 Deformações verticais do tabuleiro 

A alteração da geometria da via e do seu traçado, provocada por excessivas deformações, conduz a um 

aumento desmesurado das vibrações da estrutura, um efeito tanto maior quanto mais perto o veículo 

circular da velocidade ressonante. Estas vibrações poderão levar à instabilidade do balastro, à redução 

do contacto roda-carril e a condições de carregamento agravadas (EN1990-A2, 2010). 

Deste modo, a norma EN1990-A2 (2010) define como limite, para qualquer deflexão vertical ao longo 

da via, L/600. Contudo, as verificações e as exigências para o conforto dos passageiros são usualmente 

mais restritas do que este limite. 
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4.3.2.2 Acelerações verticais do tabuleiro 

Excessivas acelerações verticais do tabuleiro estão associadas a instabilidades do balastro, conduzindo 

a uma redução de resistência lateral da via. No caso de vias não balastradas, estas acelerações podem 

provocar a perda de contacto roda-carril. 

Deste modo, a norma EN1990-A2 (2010) define como limites da aceleração vertical 3,5m/s2 para vias 

balastradas e 5m/s2 para vias não balastradas. Confina ainda que a verificação deverá ser feita até à maior 

frequência correspondente entre 30Hz e 1,5 a 2,0 vezes a frequência natural do primeiro modo de 

vibração, incluindo pelo menos os três primeiros modos. 

 

4.3.3 CONFORTO DOS PASSAGEIROS 

O nível de conforto dos passageiros está intrinsecamente relacionada com as acelerações verticais 

sentidas dentro da carruagem (bv). Deste modo, a norma EN1990-A2 (2010) estabelece limites para esta 

aceleração associados a níveis de conforto (Tabela 4.7). 

 

Tabela 4.7 – Níveis indicativos de conforto (EN1990-A2, 2010) 

Nível de conforto Aceleração vertical bv (m/s2) 

Muito bom 1.0 

Bom 1.3 

Aceitável 2.0 

 

A norma EN1990-A2 (2010) permite, alternativamente a uma análise dinâmica de interação ponte-

comboio, definir os limites da aceleração bv através da limitação da flecha vertical δ ao longo do eixo. 

Este deslocamento é função do comprimento do vão (L) em m, da velocidade de circulação do comboio 

(V) em km/h, do número de vãos e da configuração estrutural da ponte (viga simplesmente apoiada, viga 

continua). 

A deflexão δ deve ser determinada com recurso ao modelo de carga LM71 definido em 4.2.1.1, 

multiplicado pelo fator Φ por forma a ter em conta os efeitos dinâmicos, conforme exposto em 4.2.2.2, 

considerando α unitário em paralelismo com o descrito na norma EN1991-2 (2003). Para pontes com 

duas ou mais vias, apenas uma poderá ser carregada. Para pontes fora do comum, como pontes de viga 

continua com vãos de comprimento ou rigidez muito diferentes, deverá ser feito um cálculo dinâmico 

especifico (EN1990-A2, 2010). 

Está representada na Figura 4.13 a relação entre o parâmetro δ e o vão L para uma gama de diferentes 

velocidades. Os valores do gráfico são válidos para as seguintes situações (EN1990-A2, 2010): um nível 

de conforto muito bom, sendo que para outros níveis de conforto os valores de L/δ deverão ser divididos 

pela aceleração bv associada (Tabela 4.7); pontes de vigas simplesmente apoiadas com três ou mais vãos 

sucessivos, sendo que para pontes de um vão ou dois sucessivos de vigas simplesmente apoiadas ou de 

dois vãos contínuos o valor de L/δ deverá ser multiplicado por 0,7 e para pontes de viga contínua de três 

ou mais vãos por 0,9 (estes fatores corretivos não são aplicáveis ao limite do gráfico); vãos com 

comprimento máximo de 120m, sendo que para vãos superiores deve recorrer-se a uma análise mais 

específica. 
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L/δ = 600 - limite 

Figura 4.13 – Valores máximos de δ para gamas de velocidades diferentes (EN1990-A2, 2010) 
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5 
 ANÁLISE DINÂMICA DO SISTEMA 

PONTE-COMBOIO 
5  

 

5.1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a resposta de estruturas ferroviárias à circulação do tráfego tem sido alvo de 

estudos avançados por forma a compreender este fenómeno complexo. Os efeitos dinâmicos envolvem 

o comportamento estrutural de um corpo imóvel (ponte) sob excitação de um corpo móvel (estrutura), 

e podem ser avaliados segundo as quatro metodologias descritas seguidamente de forma sumária. 

 

i) Metodologia Analítica 

As metodologias analíticas permitem entender as questões conceptuais do problema dinâmico. No 

entanto, são dotadas de elevada complexidade de formulação e de resultados pelo que apenas se aplicam 

a casos simplistas. Um exemplo da aplicação deste método a uma viga simplesmente apoiada sob a 

passagem de uma carga móvel pode ser encontrado em Frýba (1996). 

 

ii) Metodologia Empírica 

Nestas metodologias, recorre-se a campanhas de exploração de pontes reais para se extrapolar resultados 

para a ponte em estudo. No entanto, este método é extremamente limitado pois apenas pode ser aplicado 

a pontes com características similares às usadas nas campanhas, assim como a circulação ferroviária que 

terá de ser forçosamente semelhante. 

 

iii) Metodologia Simplificada 

Recorrendo à metodologia analítica aplicada a uma viga simplesmente apoiada, desenvolveram-se 

metodologias simplificadas para resolver o problema dinâmico. A título de exemplo mencionam-se o 

método de Decomposição da Excitação em Ressonância (DER) e o método da Linha de Influência 

Residual (LIR). 

 

iv) Metodologia Numérica 

Este tipo de metodologias é atualmente o mais utilizado por ser facilmente aplicável e por reproduzir o 

comportamento dinâmico complexo de sistemas contínuos através de modelos discretos, como é o caso 

do método dos elementos finitos. Têm a vantagem da sua sistematização em programas de cálculo 



Calibração de Modelos Dinâmicos de Pontes Ferroviárias em Arco de Alvenaria de Pedra 
 

46   

estrutural corrente. Aplicando ao sistema ponte-comboio surgem dois tipos de análise segundo este 

método: 

 Método com base em cargas móveis sem interação; 

 Método com interação ponte-comboio; 

As desvantagens destas metodologias são o consumo desmedido de tempo de análise e a espera morosa 

de extração de resultados devido à necessidade de realizar inúmeras análises dinâmicas, o que por vezes 

dificulta e limita a otimização. Contudo, a evolução exponencial da computação permite hoje mitigar 

grande parte desse problema.  

Dar-se-á ênfase em 5.2 às metodologias numéricas por terem sido as utilizadas no decorrer deste 

trabalho. 

 

5.2 METODOLOGIA DE ANÁLISE NUMÉRICA 

Para o estudo do comportamento dinâmico de uma ponte à passagem de um veículo ferroviário podem 

ser consideradas dois tipos de situações. A primeira prende-se com a consideração de que o comboio 

pode ser representado por um conjunto de cargas que se move ao longo do eixo da via, provocando 

efeitos dinâmicos na estrutura sem considerar os efeitos provocados no comboio por essa mesma 

passagem; a segunda tem em consideração que a circulação de um veículo ferroviário sobre a estrutura 

representa um sistema e, como tal, é necessário considerar a interação ponte-comboio obtendo assim 

nos resultados os efeitos na estrutura e no próprio comboio, permitindo por exemplo verificar o conforto 

dos passageiros. É de fácil entendimento que a segunda situação será mais representativa da realidade, 

mas será também ela mais complexa. 

 

5.2.1 ANÁLISE DINÂMICA SEM INTERAÇÃO 

5.2.1.1 Equação de equilíbrio dinâmico 

Pela aplicação das leis Newtonianas, o conjunto de forças atuantes sobre um determinado corpo devem 

permanecer em equilíbrio. Transportando para a situação de um corpo em movimento, a soma das forças 

internas e externas terá valor nulo para qualquer instante de tempo (5.1). Considerando o sistema massa-

mola-amortecedor, definem-se como forças internas o somatório da força elástica da mola, da força de 

amortecimento do amortecedor e da força de inércia associada à massa. A força de inércia resulta das 

considerações d’Alembert que identifica uma força fictícia proporcional à massa e à aceleração com a 

qual o sistema fica em equilíbrio. Estas forças estão expressas nas equações seguintes, das quais resulta 

a equação (5.7), denominada de equação fundamental da dinâmica das estruturas. 

 

 ∑𝑓𝑖𝑛𝑡(𝑡) +∑𝑓𝑒𝑥𝑡(𝑡) = 0 (5.1) 

Como forças internas:   

Força elástica 𝑓𝑒 = 𝑘 × 𝑢(𝑡) (5.2) 

Força de amortecimento 𝑓𝑎 = 𝑐 × �̇�(𝑡) (5.3) 

Força de inércia 𝑓𝑖 = 𝑚 × �̈�(𝑡) (5.4) 
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Como forças externas:   

 𝑓(𝑡) (5.5) 

No seguimento de (5.1)   

 −𝑓𝑒 − 𝑓𝑎 − 𝑓𝑖 + 𝑓(𝑡) = 0 (5.6) 

   

Resulta a Equação Fundamental da Dinâmica das Estruturas:  

 

 𝑚 × �̈�(𝑡) + 𝑐 × �̇�(𝑡) + 𝑘 × 𝑢(𝑡) = 𝑝(𝑡) (5.7) 

 

Aplicada a uma estrutura de n graus de liberdade:  

  

 𝑀 × �̈�(𝑡) + 𝐶 × �̇�(𝑡) + 𝐾 × 𝑢(𝑡) = 𝑝(𝑡) (5.8) 

 

As matrizes de massa, de amortecimento e de rigidez têm a ordem do número de graus de liberdade da 

estrutura. Entenda-se a equação (5.8) como um sistema deveras complexo de um n número de equações 

diferenciais a n incógnitas, que para n elevados se torna muito moroso de resolver. Porém, nas secções 

5.2.1.3 e 5.2.1.5 são expostos métodos de integração numérica para resolver o sistema. 

 

5.2.1.2 Cargas Móveis 

O método das cargas móveis consiste na conceptualização de que o veículo ferroviário é apenas uma 

ação dinâmica atuante, não sendo por isso necessário considerar uma interação ponte-comboio. Deste 

modo, fica dispensada a modelação do veículo, sendo uma clara vantagem em questões de consumo de 

tempo e de recursos. Tem também como vantagem a sua aplicabilidade em programas de análise 

computacional correntes. Porém, ao abdicar de uma interação ponte-comboio é desprezada a massa do 

veículo que, se considerada, alteraria a massa do sistema e, por conseguinte, as suas frequências de 

vibração, os seus modos e o seu amortecimento. Nutre ainda como desvantagens não ser capaz de 

reproduzir a resposta do comboio e, por sua vez, de determinar as acelerações sofridas por este, o nível 

de conforto dos passageiros e o possível risco de perda de contacto roda-carril. 

O método consiste num conjunto de forças pontuais representativas das cargas por eixo, que se movem 

segundo um percurso de carga. Para a aplicação deste conceito ao problema dinâmico é necessário 

definir funções de carregamento temporal nos nós do percurso de carga. Para o instante de tempo t, o 

valor da função de carregamento em cada nó define a força nodal equivalente às cargas móveis atuantes 

(Ribeiro, 2004). 

Por forma a determinar as funções de carregamento temporal devem ser definidos preliminarmente quais 

os nós a considerar no caminho de carga. Após esta definição é essencial caracterizar, para o instante 

inicial (t0), a posição de cada carga (Pj) em relação ao ponto de partida (xj(0)). Com recurso à posição 

inicial, somando a distância percorrida no intervalo (t-to), obtém-se a posição de cada carga em função 

de t. Esta relação encontra-se expressa na equação (5.9). 

 

 𝑥𝑗(𝑡) = 𝑥𝑗(0) + 𝑣 × (𝑡 − 𝑡0) (5.9) 
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Para obter as forças nodais equivalentes às cargas móveis no instante t, recorre-se ao conceito de função 

de forma. Esta é calculada de forma genérica para cada um dos n nós de um elemento unidimensional 

através da expressão (5.10), onde xi representa a posição do nó considerado e xk a posição de cada um 

dos restantes nós.   

 

 
𝑁𝑖(𝑥) = ∏

(𝑥 − 𝑥𝑘)

(𝑥𝑖 − 𝑥𝑘)

𝑛

𝑘=1
(𝑘≠𝑖)

 
(5.10) 

 

As forças nodais equivalentes serão obtidas pela equação (5.11), na qual Fi representa o vetor das foças 

nodais equivalentes, NT o vetor das funções de forma transposto e F o vetor das forças concentradas 

aplicadas ao elemento. 

 

 𝐹𝑖 = 𝑁
𝑇 × 𝐹 (5.11) 

 

Especificando para o caso linear, resultam as funções de forma expressas em (5.12) e (5.13), assim como 

as forças nodais equivalentes expressas em (5.14) e (5.15).  

 

 𝑁1 =
𝑥 − 𝑥2
𝑥1 − 𝑥2

 (5.12) 

 𝑁2 =
𝑥 − 𝑥1
𝑥2 − 𝑥1

 (5.13) 

   

 𝐹1 = 𝑁1 × 𝐹 (5.14) 

 𝐹2 = 𝑁2 × 𝐹 (5.15) 

 

Aplicando ao método das cargas móveis, a força nodal equivalente para o nó genérico i resulta da 

equação (5.16). 

 

 𝑃𝑖 = 𝑁𝑖(𝑥𝑗) × 𝑃𝑗 (5.16) 

  

Na qual Ni tomará o valor obtido pela resolução da equação (5.17) de dois ramos. 

 

 

𝑁𝑖(𝑥𝑗) =

{
 
 

 
 
𝑥𝑗 − 𝑥𝑖−1

𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1
, 𝑥𝑖−1 ≤ 𝑥𝑗 ≤ 𝑥𝑖

𝑥𝑗 − 𝑥𝑖+1

𝑥𝑖 − 𝑥𝑖+1
, 𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑗 ≤ 𝑥𝑖+1

 (5.17) 

Representa-se graficamente na Figura 5.1 as equações anteriores. 
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Figura 5.1 – Representação gráfica da equação (5.17) (adaptado de Ribeiro (2004)) 

 

5.2.1.3 Sobreposição Modal 

Considerando a equação de equilíbrio dinâmico em vibração livre, para n graus de liberdade com 

amortecimento desprezável, resulta a equação (5.18). 

 

 𝑀 × �̈�(𝑡) + 𝐾 × 𝑢(𝑡) = 0 (5.18) 

 

Representa-se a deformada por uma função sinusoidal (5.19), na qual a primeira parcela representa a 

forma e não varia com o tempo. Deste modo, derivando duas vezes chega-se a (5.20). 

 

 𝑢 = 𝛷 sin𝑤𝑡 (5.19) 

   

 �̈� = −𝛷𝑤2sin𝑤𝑡 (5.20) 

 

Substituindo as equações (5.19) e (5.20) na equação fundamental da dinâmica, em movimento livre sem 

amortecimento, consegue-se a equação (5.21) da qual resulta o problema de valores e vetores próprios 

explicitado nas equações (5.22) e (5.23). 

 

 −𝑀 × 𝛷𝑤2sin𝑤𝑡 + 𝐾 × 𝛷 sin𝑤𝑡 = 0 (5.21) 

   

  (𝐾 − 𝑤2𝑀) × 𝛷 = 0 (5.22) 

   

 𝑑𝑒𝑡(𝐾 − 𝑤2𝑀) = 0 (5.23) 
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Solucionando o problema dos valores e vetores próprios alcançam-se os valores das frequências e das 

formas modais. 

A cada vetor próprio está associado um modo de vibração estrutural. Desta forma, a deformada final 𝑢 

fica genericamente definida pela expressão (5.24). 

 

 
𝑢 = 𝛷1𝑦1 +𝛷2𝑦2…⇔𝑢 =∑𝛷𝑖𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

 (5.24) 

 

Considerando dois modos de vibração distintos, para cada modo é válida a equação (5.25).  

 

 𝐾 × 𝛷𝑖 = 𝑤𝑖
2 ×𝑀 ×𝛷𝑖 (5.25) 

   

As forças de inércia resultam da equação (5.26).  

  

 𝑤𝑖
2 ×𝑀 × 𝛷𝑖 = 𝑓𝑖 (5.26) 

   

Aplicando o teorema de Betti, advém (5.27).  

   

 𝑓𝑛
𝑇𝛷𝑚 = 𝑓𝑚

𝑇𝛷𝑛 (5.27) 

   

Substituindo (5.26) em (5.27) obtém-se (5.28).  

   

 (𝑤𝑛
2 ×𝑀 ×𝛷𝑛)

𝑇
× 𝛷𝑚 = (𝑤𝑛

2 ×𝑀 ×𝛷𝑛)
𝑇
×𝛷𝑛⇔ 

(5.28) 
 ⇔ (𝑤𝑛

2 −𝑤𝑚
2 ) × 𝛷𝑛

𝑇 ×𝑀 ×𝛷𝑚 = 0 

   

Deste modo, para um modo n diferente de m, conclui-se (5.29).  

   

 

{

𝛷𝑛
𝑇 ×𝑀 × 𝛷𝑚 = 0

𝛷𝑛
𝑇 × 𝐾 × 𝛷𝑚 = 0

 (5.29) 

   

Esta propriedade é denominada de condição de ortogonalidade.  

 



Calibração de Modelos Dinâmicos de Pontes Ferroviárias em Arco de Alvenaria de Pedra 
 

  51 

Retomando à equação (5.18), considerando agora que se encontra em vibração forçada mas que continua 

sem amortecimento, e substituindo a resposta u pela expressão (5.24), obtém-se (5.30). 

 

 𝑀 × �̈�(𝑡) + 𝐾 × 𝑢(𝑡) = 𝑝(𝑡) ⇔ 

(5.30)  
⇔𝑀 × (∑𝛷𝑖�̈�𝑖

𝑁

𝑖=1

) + 𝐾 × (∑𝛷𝑖𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

) = 𝑝(𝑡) 

   

Multiplicando (5.30) à esquerda por Φn
T, resulta (5.31).  

   

 
𝛷𝑛
𝑇𝑀 × (∑𝛷𝑖�̈�𝑖

𝑁

𝑖=1

) + 𝛷𝑛
𝑇𝐾 × (∑𝛷𝑖𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

) = 𝛷𝑛
𝑇𝑝(𝑡) (5.31) 

   

Aplicando a condição de ortogonalidade a (5.31), conclui-se (5.32).  

  

 𝛷𝑛
𝑇 ×𝑀 × 𝛷𝑛 × �̈�𝑛 + 𝛷𝑛

𝑇 × 𝐾 × 𝛷𝑛 × 𝑦𝑛 = 𝛷𝑛
𝑇 × 𝑝(𝑡) (5.32) 

   

Ficam assim definidas a força, a massa e a rigidez generalizadas do nó n em (5.33).  

   

 

{
  
 

  
 𝑀𝑛 = 𝛷𝑛

𝑇 ×𝑀×𝛷
𝑛
−𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑛

𝐾𝑛 = 𝛷𝑛
𝑇 ×𝐾×𝛷

𝑛
− 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑛

𝐹𝑛 = 𝛷𝑛
𝑇 × 𝑝(𝑡)− 𝑓𝑜𝑟ç𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑛

 (5.33) 

 

Com o exposto em (5.33), constata-se a redução do sistema de N equações diferenciais a N incógnitas 

para um sistema de N equações desligadas de uma incógnita cada (5.34). 

 

 𝑀𝑛�̈�𝑛 + 𝐾𝑛𝑦𝑛 = 𝐹𝑛(𝑡) (5.34) 

 

As conclusões para a matriz de amortecimento são em tudo semelhantes. 

 

5.2.1.4 Matriz de Amortecimento 

Para uma situação geral, poder-se-á considerar como matriz de amortecimento a matriz de Rayleigh. A 

matriz de amortecimento de Rayleigh define-se como proporcional à matriz de massa e à matriz de 

rigidez, do modo descrito na expressão (5.35). 
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 𝐶 = 𝛼 ×𝑀 + 𝛽 × 𝐾 (5.35) 

   

Pelo referido por Chopra (1995), as constantes expostas em (4.16) são obtidas através da resolução do 

sistema de equações (5.36). 

  

 
[
𝜉𝑚
𝜉𝑛
] =

1

2
[
1
𝑤𝑚⁄ 𝑤𝑚

1
𝑤𝑛⁄ 𝑤𝑛

] [
𝛼
𝛽] (5.36) 

 

Considerando apenas o modo n, resulta a equação (5.37). 

 

 𝜉𝑛 =
1

2
(
𝛼

𝑤𝑛
+ 𝛽𝑤𝑛) (5.37) 

 

Admitindo α igual a zero, obtém-se uma relação linear entre o coeficiente de amortecimento e a 

frequência angular do modo. Essa relação é representada na Figura 5.2. Se por outro lado for admitido 

um β nulo, obtém-se uma relação de proporcionalidade inversa presente na Figura 5.3. 

 

 

Figura 5.2 – Relação linear entre ξ e w para α=0 
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Figura 5.3 – Relação entre ξ e w para β=0 

 

Resolvendo em ordem a α e β, resulta o sistema (5.38). 

 

 
[
𝛼
𝛽] = 2

𝑤𝑚𝑤𝑛
𝑤𝑛
2 − 𝑤𝑚

2
[
𝑤𝑛 −𝑤𝑚

−1
𝑤𝑛⁄ 1

𝑤𝑚⁄
] [
𝜉𝑚
𝜉𝑛
] (5.38) 

 

m e n representam os índices dos modos de vibração, w a frequência angular e ξ coeficiente de 

amortecimento. Aplicando o sistema (5.38) e sobrepondo as Figuras (Figura 5.2 e Figura 5.3), resulta a 

Figura 5.4. 

 

 

Figura 5.4 – Relação entre ξ e w  

 

Fixando dois coeficientes de amortecimento para duas frequências angulares é possível determinar os 

coeficientes α e β e resolver a matriz de amortecimento. Constata-se que, para frequências contidas no 

intervalo definido pelos pontos escolhidos, o amortecimento fica limitado por esses valores. Fora do 

intervalo, os coeficientes de amortecimento são de caráter crescente.  
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5.2.1.5 Métodos de Integração Direta 

Os métodos de integração direta dividem-se em Explícitos e Implícitos consoante a inversão da matriz 

de rigidez seja requerida ou não, respetivamente. Formulam-se partindo da subdivisão de um intervalo 

de tempo t em um número de intervalos de tempo Δt, para os quais se estabelecem condições de 

velocidade e aceleração. Deste modo, conhecidos os valores da resposta dinâmica num instante tn 

(𝑢𝑛, �̇�𝑛, �̈�𝑛) podem obter-se os valores no instante tn+Δt (𝑢𝑛+1, �̇�𝑛+1, �̈�𝑛+1). 

 

i) Método de Wilson-θ 

Partindo da hipótese de que a variação de acelerações entre os intervalos de tempo t e t+θΔt é linear 

(com θ>1), e considerando o acréscimo de tempo τ de tal forma que t<τ≤t+θΔt, resulta a equação (5.39), 

graficamente representada em Figura 5.5. 

 

 �̈�𝑡+𝜏 = �̈�𝑡 +
𝜏

𝜃𝛥𝑡
× (�̈�𝑡+𝜃𝛥𝑡 − �̈�𝑡) (5.39) 

 

 

Figura 5.5 – Gráfico da variação linear de acelerações no tempo 

 

Integrando a equação anterior, obtém-se a equação (5.40). Integrando por sua vez a equação obtida, 

chega-se à equação (5.41). 

 

 
�̇�𝑡+𝜏 = �̇�𝑡 + �̈�𝑡𝜏 +

𝜏2

2𝜃𝛥𝑡
× (�̈�𝑡+𝜃𝛥𝑡 − �̈�𝑡) (5.40) 

   

 
𝑢𝑡+𝜏 = 𝑢𝑡 + �̇�𝑡𝜏 +

1

2
�̈�𝑡𝜏

2 +
𝜏3

6𝜃𝛥𝑡
× (�̈�𝑡+𝜃𝛥𝑡 − �̈�𝑡) (5.41) 

 

Substituindo τ por θΔt nas equações anteriores, obtém-se a equação (5.42). 
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{
 
 

 
 �̇�

𝑡+𝜃𝛥𝑡
= �̇�

𝑡
+
𝜃𝛥𝑡

2
× (�̈�

𝑡+𝜃𝛥𝑡
+ �̈�

𝑡
)

𝑢
𝑡+𝜃𝛥𝑡

= 𝑢
𝑡
+ 𝜃𝛥𝑡�̇�

𝑡
+
𝜃2𝛥𝑡2

6
× (�̈�

𝑡+𝜃𝛥𝑡
+ 2�̈�

𝑡
)

 (5.42) 

 

A partir das equações (5.42), adquirem-se o vetor de velocidades e o vetor de acelerações no acréscimo 

de tempo t+θΔt em função do vetor de deslocamentos desse acréscimo. 

Deste modo, o equilíbrio fica estabelecido nesse instante, requerendo para tal a projeção do vetor das 

ações atuantes para o mesmo instante (5.43), considerando a mesma variação linear que foi considerada 

para as acelerações. 

 

 𝑝𝑡+𝜃𝛥𝑡 = 𝑝(𝑡 + 𝜃𝛥𝑡) = 𝑝(𝑡) + 𝜃 (𝑝(𝑡 + 𝛥𝑡) − 𝑝(𝑡)) (5.43) 

 

Considerando a equação de equilíbrio dinâmico no instante t+θΔt, e substituindo os vetores aceleração, 

velocidade e deslocamento como definido em (5.42), tendo em conta a transformação referida para obter 

acelerações e velocidades em função dos deslocamentos, obtém-se os valores dos deslocamentos para 

este instante. Substituindo em (5.42), define-se o vetor das acelerações. Substituindo este nas equações 

(5.39), (5.40) e (5.41) (considerando τ = Δt) determinam-se para esse instante os vetores de acelerações, 

velocidades e deslocamentos. 

A resolução do problema dinâmico por este método envolve a inversão da matriz de rigidez, sendo por 

isso um método implícito. Este método tem a vantagem de não necessitar de considerações especiais 

para iniciar uma vez que a determinação das acelerações, velocidades e deslocamentos, no instante 

pretendido, apenas depende do conhecimento dessas mesmas grandezas no instante anterior. 

Em consideração ao valor de θ a adotar, a escolha prende-se com a estabilidade do processo de 

integração que para θ<1,37 ocorre risco de instabilidade. Aconselha-se o uso de θ=1.4. 

 

ii) Método de Newmark 

O método de Newmark é de igual forma um método de integração direta implícito e, analogamente ao 

método de Wilson-θ, admite uma variação linear das acelerações. Esta variação fica descrita pela 

expressão (5.44), da qual resultam por integração as equações (5.45). 

 

 �̈�𝑡 + 𝛿 × (�̈�𝑡+𝛥𝑡 − �̈�𝑡) (5.44) 

   

 

{
 
 

 
 �̇�

𝑡+𝛥𝑡
= �̇�

𝑡
+ [(1 − 𝛿)�̈�𝑡 + 𝛿�̈�𝑡+𝛥𝑡]𝛥𝑡

𝑢
𝑡+𝜃𝛥𝑡

= 𝑢
𝑡
+ �̇�

𝑡
𝛥𝑡 + [(

1

2
− 𝛽) �̈�

𝑡
+ 𝛽�̈�

𝑡+𝛥𝑡
]𝛥𝑡2

 (5.45) 

 



Calibração de Modelos Dinâmicos de Pontes Ferroviárias em Arco de Alvenaria de Pedra 
 

56   

Os parâmetros δ e β utilizam-se por forma a controlar a estabilidade e a precisão da análise. O método 

é incondicionalmente estável para valores de δ≥1/2, e tem precisão de 2ª ordem para o valor de 1/2 

(Faria, 1994). O valor de β fica definido pela expressão (5.46). 

 

 

𝛽 =
(𝛿 +

1
2
)
2

4
 (5.46) 

 

Admitindo δ=0.5 e β=0.25, exprimem-se os vetores de acelerações e velocidades no instante t+Δt em 

função do vetor de deslocamentos nesse instante, impondo-se o equilíbrio dinâmico obtém-se o vetor 

de deslocamentos. Conhecidos os deslocamentos, fica definida a resposta nesse instante, podendo 

avançar para o seguinte.  

Retendo em mente que os primeiros modos de vibração serão os que mais influenciarão a resposta, é 

necessário garantir a sua correta definição. Para tal, a ERRI D214/RP9 (2001) define critérios para a 

escolha de incrementos de tempo Δt, indicando que este deve assumir o mínimo valor entre os obtidos 

nas equações (5.47) e (5.48). 

 

 𝛥𝑡 =
1

8𝑓𝑚𝑎𝑥
 (5.47) 

 

fmax representa a frequência de vibração mais alta a considerar na resposta. 

 

 𝛥𝑡 =
𝐿

4𝑛𝑣𝑚𝑎𝑥
 (5.48) 

 

L representa o vão, n define o número de modos que se pretende considerar na resposta e vmax toma o 

valor da velocidade máxima do veículo ferroviário. 

O primeiro critério prende-se com a questão da correta representação de um ciclo do movimento 

sinusoidal de maior frequência, visando reproduzi-lo com recurso a pelo menos oito pontos. O segundo 

critério tem fundamento na necessidade de caracterizar com rigor a excitação. Neste, o incremento de 

tempo fica definido como a subdivisão do tempo de percurso do veículo em 4n intervalos (5.49). 

 

 
𝑣𝑚𝑎𝑥 =

𝐿

𝛥𝑇
 →  𝛥𝑇 =

𝐿

𝑣𝑚𝑎𝑥
 →  𝛥𝑡 =

𝛥𝑇

4𝑛
=

𝐿

4𝑛𝑣𝑚𝑎𝑥
 (5.49) 

 

Porém, Ribeiro (2004) conclui, através de comparações da resposta obtida para diferentes incrementos 

de tempo, que para uma melhor caraterização dos campos de acelerações o valor do incremento deve 

resultar da equação (5.50). 
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 𝛥𝑡 =
1

20𝑓𝑚𝑎𝑥
 (5.50) 

 

5.2.2 ANÁLISE COM INTERAÇÃO PONTE-COMBOIO 

A resposta dinâmica de uma ponte à circulação de veículos ferroviários só pode ser corretamente 

simulada com a consideração da interação intrínseca entre estes dois elementos constituintes do sistema 

em análise. O método das cargas móveis falha nessa representação, levando a um 

sobredimensionamento da estrutura pois neste método não é considerada a dispersão da energia 

transmitida à ponte, através dos amortecedores primários do veículo. Essa transmissão contribui para o 

aumento do amortecimento global da resposta dinâmica (é por esta razão que em 4.2.3.3 para análises 

em que não seja considerada a interação veículo-ponte, deve ser considerado um aumento de 

amortecimento Δζ). A análise com interação surge então como uma análise mais realista, tendo ainda 

como vantagem a possibilidade de calcular as acelerações sentidas pelos passageiros durante a 

circulação na ponte. 

A análise com interação tem sido alvo de forte investigação pela comunidade académica (Cruz (1994); 

Calçada (1995); Ribeiro (2004); Montenegro et al. (2013)). Deste modo, no presente trabalho será 

abordado uma metodologia descrita por Cruz (1994) que tem como princípio base a hipótese de que a 

interação é apenas de carácter vertical e tem apenas um único ponto de contacto. Tem também como 

fundamento que durante a circulação as rodas do comboio estão sempre em contacto com a via, existindo 

assim compatibilidade de deslocamentos verticais. 

Nesta metodologia, as duas substruturas são modeladas de forma independente mas calculadas em 

simultâneo ao longo do tempo sendo que, em cada incremento de Δt utiliza-se um processo iterativo 

com o intuito de compatibilizar ambos os sistemas estruturais, relativamente à componente dinâmica da 

força de interação e dos deslocamentos da ponte sobre as cargas móveis (Ribeiro, 2004). 

As equações de equilíbrio dinâmico ficam definidas em (5.51), na qual a primeira linha representa a 

resposta da ponte e a segunda a resposta do comboio. 

 

 
[
𝑀𝑝

𝑀𝑐
] [
�̈�𝑝(𝑡)

�̈�𝑐(𝑡)
] + [

𝐶𝑝
𝐶𝑐
] [
�̇�𝑝(𝑡)

�̇�𝑐(𝑡)
] + [

𝑀𝑝

𝑀𝑐
] [
𝑢𝑝(𝑡)

𝑢𝑐(𝑡)
] = [

𝐹𝑝(𝑡)

𝐹𝑐(𝑡)
] (5.51) 

 

Segundo Calçada (1995) e Cruz (1994), o processo iterativo utilizado para obter a compatibilização dos 

sistemas segue os seguintes passos em cada iteração i: 

 Aplicam-se as cargas rolantes (Fp(t)) correspondentes aos eixos do veículo 

ferroviário e obtém-se cada uma das cargas a partir da expressão (5.52). 

 

 𝐹𝑝(𝑡) = 𝐹𝑠𝑡𝑎(𝑡) + 𝐹𝑑𝑦𝑛
𝑖−1(𝑡) (5.52) 

   

Nesta, Fsta representa a parcela estática calculada como uma carga móvel e a 

segunda parcela representa a componente dinâmica da iteração anterior. 

Resolvendo a equação de equilíbrio obtém-se a resposta da ponte (up) para a 

iteração i; 
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 Em simultâneo, impõe-se ao veículo assentamentos de apoio em conformidade 

com os deslocamentos da ponte (up), calculados na iteração anterior. Resolvendo 

o equilíbrio dinâmico do comboio resulta, para cada eixo, forças Fc(t) que serão 

as forças de interação a considerar na iteração seguinte; 

 No fim de cada iteração (i) calcula-se o quociente (5.53) e compara-se com o 

critério de convergência adotado. Se o valor calculado for maior que o critério, 

realiza-se a iteração seguinte (i+1); se o valor for inferior, significa que os 

sistemas estão compatibilizados, avançando-se assim para o instante de tempo 

seguinte; 

 

 𝐹
𝑑𝑦𝑛

𝑖 (𝑡) − 𝐹
𝑑𝑦𝑛

𝑖−1(𝑡)

𝐹
𝑑𝑦𝑛

𝑖−1(𝑡)
 (5.53) 

 

O processo instaura-se considerando que as forças de interação inicial são nulas. Na Tabela 5.1 

representa-se esquematicamente a metodologia descrita. 

 

Tabela 5.1 – Tabela representativa da metodologia iterativa (retirado de (Jorge, 2013)) 

 

 

A somar ao já referido, é ainda necessário considerar as irregularidades existentes na via, que podem 

ser consideradas pela metodologia de interação desde que sejam do tipo: trapezoidais; sinusoidais; lidas 

a partir de um ficheiro; geradas a partir de um determinado espectro de potência (Meixedo, 2012). 
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6 
 MODELAÇÃO NUMÉRICA E 

CALIBRAÇÃO EXPERIMENTAL DA 
PONTE DO CÔA 

6  

 

6.1 INTRODUÇÃO 

A modelação da Ponte do Côa, assim como a calibração desse mesmo modelo, formam em conjunto o 

objetivo principal da presente dissertação. O atual capítulo inicia-se por uma breve descrição da Ponte 

do Côa, referindo de forma resumida a sua história, as suas características geométricas e os seus diversos 

elementos constituintes. De seguida são explicados os processos utilizados para construir o modelo de 

elementos finitos, referindo o modelo simplificado já existente, descrevendo as considerações 

geométricas adotadas na alteração do mesmo e expondo os vários passos dados através dos programas 

AutoCad, Gid e Ansys. Concluído o modelo final, é detalhado o ensaio experimental realizado e avaliam-

se os resultados recolhidos. Posteriormente, procede-se a uma comparação entre os três exemplos 

representativos da ponte em relação a frequências e MACs. Após esta comparação, é explicitada a 

calibração realizada, que se iniciou por uma análise de sensibilidade com o intuito de compreender quais 

os parâmetros a considerar, seguiu para 3 otimizações através de algoritmos genéticos e ficou finalizada 

com uma análise de correlação. 

 

6.2 A PONTE DO CÔA 

Ao ponto quilométrico 238+286 da Linha da Beira Alta, no troço Pampilhosa – Vilar Formoso no 

concelho de Almeida, distrito da Guarda, é construída, com o intuito de cruzamento ferroviário do Rio 

Côa, a Ponte do Côa. É uma ponte materializada em alvenaria de pedra granítica, construída nos anos 

40 do século XX com o propósito de substituir uma ponte ferroviária já existente. A ponte anterior data 

de 1882 e foi um projeto da casa Eiffel. Na Figura 6.1 é exposta a sua disposição construtiva, com um 

tabuleiro de 207 metros e quatro pilares metálicos com altura máxima de 47 metros, assentes em bases 

e encontros de alvenaria de pedra. 
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Figura 6.1 – Antiga ponte metálica do Côa (REFER, 1944) 

 

A título de curiosidade, ainda hoje é possível encontrar no local, ao lado da Ponte do Côa, as bases dos 

pilares e dos encontros (Figura 6.2). 

 

 

Figura 6.2 – Antigos encontros e bases de pilares da ponte metálica 

 

A Nova Ponte do Côa possui oito arcos, sete de 20 metros e um de 38 metros de vão, sendo que o maior 

foi construído sobre o fundo do leito do rio, podendo ser considerado como o arco central. A delimitação 

dos arcos é feita com recurso a sete pilares e dois encontros, possuindo deste modo um comprimento 

total de 237,59 metros e uma altura máxima de 56 metros. Estando construída no alinhamento reto da 

via, a ponte é dotada de um perfil de tabuleiro retilíneo e horizontal com 4,8 metros de largura, servindo 

apenas uma via única. Os paramentos exteriores são inclinados de 4% na direção transversal e no caso 
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dos pilares, estes apresentam um jorramento de 2,857%. Os dados geométricos referidos no presente 

parágrafo foram retirados do desenho nº15, exposto na Figura 6.3. 

 

 

Figura 6.3 – Desenho nº 15 da nova ponte do Côa (REFER, 1944) 

 

Após consulta da Memória Descritiva e do Caderno de Encargos (REFER, 1944), no âmbito do projeto 

StonArcRail (FCT, 2013), concluiu-se que os vários elementos constituintes da ponte são formados por 

diferentes tipos de materiais. Os arcos, as fundações e a zona inferior dos pilares centrais são 

materializados em alvenaria emparelhada. A zona superior dos pilares centrais, os restantes pilares, os 

tímpanos, as zonas de reforço dos arcos e os encontros são concretizados em alvenaria de enchimento. 

Contidas pelos dois muros de tímpano encontram-se duas camadas de enchimento, uma inferior 

composta por pedra bastante irregular e argamassa, e uma superior composta por pedra seca. Estes dois 

elementos são separados por nove centímetros de chapa hidráulica. A divisão dos pilares centrais é feita 

aos dezoito metros, em congruência com a Figura 6.3. A título de curiosidade, realça-se que durante a 

execução da obra os arcos menores foram realizados com cimbre ao arco, ao contrário do arco desigual 

que foi cimbrado ao solo. Este pormenor é ainda hoje vislumbrável, uma vez que apenas os arcos iguais 

apresentam saliências (cachorros), já o paramento do arco maior é de superfície lisa (Figura 6.4). 

 

 

Figura 6.4 – Detalhe dos vestígios dos cimbres utilizados 
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6.3 MODELO SIMPLIFICADO (MODELO A) 

O modelo numérico simplificado, levado a cabo por Costa et al. (2013) foi disponibilizado para a 

execução da presente dissertação através do projeto StonArcRail (FCT, 2013). 

Foi realizado no programa de Cálculo CAST3M um modelo 3D com recurso a elementos finitos de 

volume de quatro nós, sendo dividido em 5 zonas: Balastro, Tímpanos e enchimento, Arcos, Pilares e 

Fundações. A divisão foi feita com o propósito de permitir atribuir, a cada zona, propriedades mecânicas 

e materiais distintos. Foi efetuado uma homogeneização dos materiais, sendo que um único material 

passou a caracterizar o comportamento atribuído ao conjunto constituído pelos blocos de pedra, 

argamassa e interfaces. As condições de fronteira foram impostas por apoios rígidos colocados nas 

fundações. Na Figura 6.5 representa-se o modelo acima descrito. 

 

 

Figura 6.5 – Modelo A 

 

Para o modelo foram adotados como valores de peso volúmico e módulos de elasticidade os indicados 

na Tabela 6.1. Para o coeficiente de Poisson (υ) determinou-se que seria o mesmo para todos os 

elementos constituintes da ponte e que tomaria o valor de 0.2.  

 

Tabela 6.1 – Parâmetros dos materiais constituintes (Costa et al., 2013) 

 Peso Volúmico (γ) 

[kN/m3] 

Módulo de Elasticidade  (E) 

[GPa] 

Balastro 20 0.145 

Tímpanos e Enchimento 23.4 10 

Arcos, Pilares e Fundações 24.25 15.3 

 

Foram realizadas análises modais com o auxílio do programa de cálculo computacional CAST3M, 

obtendo-se os valores de frequência naturais para os dezoito primeiros modos de vibração. Estes valores 

Model                                                                           
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são apresentados na Tabela 6.2 com pequenas flutuações em relação aos obtidos em Costa et al. (2013), 

o que resulta do uso do programa ANSYS para a realização da análise modal ao invés do programa 

CAST3M. Neste trabalho, optou-se por incluir apenas valores retirados em ANSYS com a finalidade de 

possibilitar a comparação de resultados de diferentes modelos e análises sem depender das pequenas 

flutuações inerentes ao uso de diferentes programas de cálculo computacional. 

 

Tabela 6.2 – Frequências e tipos de modos de vibração numéricos 

Modo Tipo Frequência 

[Hz] 

Modo Tipo Frequência 

[Hz] 

1 Transversal 1.120 10 Vertical (local) 5.406 

2 Transversal 1.641 11 Transversal 5.445 

3 Transversal 2.306 12 Transversal 6.056 

4 Transversal 2.975 13 Vertical + 

Longitudinal 

(local) 

6.520 

5 Longitudinal 3.195 14 Transversal 6.840 

6 Transversal 3.682 15 Vertical + 

Longitudinal 

(local) 

6.852 

7 Transversal 4.692 16 Transversal 7.813 

8 Vertical 5.098 17 Longitudinal + 

Vertical 

8.514 

9 Transversal 5.354 18 Transversal 8.686 

 

 

6.4 MODELO DETALHADO (MODELO B) 

Para a realização da presente dissertação, optou-se por construir um segundo modelo mais detalhado 

que fosse mais realista e pudesse ser usado em aplicações mais complexas. O Modelo B tem como 

diferenças principais a reestruturação dos elementos da ponte, a colocação da via-férrea e a densificação 

da malha. A modelação desenvolveu-se por etapas, iniciando-se pela construção do modelo geométrico, 

com recurso ao programa de desenho assistido por computador AutoCad, seguindo-se pela partição 

desse mesmo modelo em blocos volumétricos, utilizando para tal o programa GID, à qual se sucedeu a 

criação de uma malha de elementos tetraédricos no mesmo programa. Por último, exportou-se o modelo 

malhado para o programa ANSYS, no qual se atribuíram propriedades mecânicas aos diversos elementos 

estruturais constituintes e se definiram as condições de apoio. Os passos apresentados serão detalhados 

seguidamente.  

A construção do Modelo B contou com o apoio do grupo do projeto StonArcRail e com desenhos em 

AutoCad fornecidos pela REFER. 
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6.4.1 PROCESSO DE MODELAÇÃO 

6.4.1.1 Construção do modelo geométrico 3D 

Numa tentativa de melhor compreender a resposta estrutural da ponte em estudo, foi necessária uma 

atualização pormenorizada do modelo existente começando pelo seu caráter geométrico. Foram 

fornecidos pela REFER (1944) os perfis longitudinais e transversais, a planta e os alçados da ponte, o 

que permitiu definir a geometria detalhada dos seus diversos elementos constituintes. Optou-se por 

considerar no modelo apenas os elementos estruturais, o balastro e a via. As guardas foram ponderadas 

como massas aplicadas à ponte, não tendo forma geométrica associada. Relativamente às juntas de 

dilatação, não foram consideradas por simplificação. Na Figura 6.6 apresenta-se um dos alçados cotados 

referidos, retirados do projeto. 

 

 

Figura 6.6 – Alçado cotado do 2º Pilar Central (retirado de REFER (1944)) 

 

O processo de pormenorização geométrica principiou-se com a individualização da zona “tímpanos e 

enchimento” do modelo A em elementos de tímpano, enchimento superior, enchimento inferior, 

encontros e reforços de arco. Para tal, foram lidas as variações de cota do enchimento superior, assim 

como a pendente interna dos muros de tímpano. As alterações foram realizadas no ficheiro de AutoCad 

já existente e utilizado para o modelo simplificado. Relativamente aos muros de tímpano, os degraus 

interiores foram simplificados e substituídos por uma linha média que se encontra definida na Figura 

6.7. 
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Figura 6.7 – Definição da linha média do paramento interior dos muros de tímpano 

 

No que respeita ao enchimento, como já foi referido este é subdividido em dois tipos de enchimento 

sobrepostos. Uma vez que o material de cada enchimento tem características e comportamento mecânico 

de ordem de grandeza diferentes, considerou-se que a sua divisão teria um impacto significativo na 

resposta da estrutura, em particular nas frequências dos primeiros modos de vibração. Assim, 

considerou-se a sua divisão, divisão essa feita de acordo com o projeto (REFER, 1944), e disposta na 

Figura 6.8. 

 

 

Figura 6.8 - Linha de separação de enchimentos (a vermelho) 

 

Seguidamente, foram efetuadas as divisões do reforço dos arcos e separados os encontros. Note-se na 

Figura 6.8 que os pilares centrais acabam na segunda linha horizontal a preto, sendo que o volume entre 

os arcos central e adjacentes é materializado pelo elemento de reforço. Na Figura 6.9 está esquematizada 

a solução de elementos adotada para o arco maior. 

 

 

Figura 6.9 - Divisão do bloco Tímpanos e Enchimento nos vários elementos 
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De acordo com os dados de projeto, os pilares centrais são materializados em alvenaria emparelhada até 

à cota de 18 metros, seguindo até ao topo em alvenaria de enchimento. Esta diferenciação foi tida em 

consideração no modelo, dividindo os pilares à cota referida.  

A via-férrea foi introduzida no modelo geométrico em AutoCad com a consideração das travessas e dos 

carris. As travessas têm uma dimensão de 0,1 metros de altura e 0,2 metros de base, já os carris foram 

modelados à distância da bitola ibérica (1,668 metros) e com as características do carril UIC60 (Tabela 

6.3). Em relação ao material, estes foram modelados com o valor de 210 GPa de módulo de elasticidade 

e 7850 kg/m3 de massa volúmica. 

 

Tabela 6.3 - Características do carril 

Área  76,70 cm2 

 

Inércia 

Iy 3038,3 cm4 

Ix 512,3 cm4 

 

 

6.4.1.2 Modelação 

Findada a etapa de detalhe geométrico, procedeu-se à modelação em elementos finitos. Para tal, 

recorreu-se a um processo muito específico que intercala diversos programas computacionais. O 

primeiro passo consistiu em exportar, por camadas (layers do AutoCad), os dados dos diversos 

elementos para o programa GID. Isto é, subdividiu-se o modelo AutoCad em 75 camadas, cada uma 

contendo um elemento da ponte (por exemplo o arco 1 ou o enchimento superior do arco 7) e 

exportaram-se esses dados para formato GID. Este processo teve como finalidade a criação de volumes 

a partir de desenhos 2D, por forma a ser possível a aplicação do MEF (Método de Elementos Finitos). 

Na Figura 6.10 encontra-se representado o processo executado para o arco 5. 

 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 6.10 - Processo para construção do modelo de volumes: a) arco desenhado em AutoCad; b) arco obtido 
em GID 
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Após a definição do modelo global de volumes da ponte, utilizou-se o GID como software de criação 

de malha e foi assim realizada uma malha tetraédrica para o modelo numérico. Por fim, exportou-se o 

modelo já malhado para o ANSYS. 

No modelo ANSYS decidiu-se usar como tipo de elementos o solid92, um sólido tetraédrico com pontos 

intermédios nas arestas, possuindo assim o total de 10 nós (Figura 6.11).  

 

 

Figura 6.11 - Representação do elemento solid92 

 

O modelo foi subdividido em conjuntos, aos quais foram atribuídos pesos volúmicos (γ) e módulos de 

elasticidade (E) consoante o exposto na Tabela 6.4. 

 

Tabela 6.4 - Propriedades mecânicas adotadas 

Elemento Módulo de Elasticidade (GPa) Densidade (kN/m3) 

Fundações 15,3 24,25 

Fundações encontros 15,3 24,25 

Encontros 15,3 24,25 

Zona inferior dos pilares 

centrais 

15,3 24,25 

Zona Superior dos pilares 

centrais e restantes pilares 

15,3 24,25 

Arcos 15,3 24,25 

Tímpanos 15,3 24,25 

Enchimento inferior 1,5 19,60 

Enchimento superior (pedra-

seca) 

0,15 19,60 

Balastro 0,145 20 

Travessas 36,0 0,294 

Carril 210 0,80 
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Na  

Figura 6.12 pode ver-se o modelo finalizado. 

 

 

Figura 6.12 - Representação do modelo detalhado 

 

6.4.1.3 Ensaio de Vibração Ambiental 

O ensaio de vibração ambiental feito em 2012 é sumariamente descrito em Costa et al. (2013) e em 

Lopes (2012). Foi realizado com recurso a doze acelerómetros piezométricos, seis setups e vinte e cinco 

pontos de amostragem, sendo os pontos 6, 14 e 18 de referência. O ensaio teve como finalidade 

determinar experimentalmente as frequências naturais, os modos de vibração e os coeficientes de 

amortecimento globais. 
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Os acelerómetros foram presos ao local por intermédio de pequenas cantoneiras ou chapas metálicas, 

fixadas no passeio esquerdo (considerando como referência a direção Guarda-Vilar Formoso). As séries 

temporais foram adquiridas por períodos de dez minutos, com frequência de amostragem de 2000 Hz. 

O esquema de Setups encontra-se na Figura 6.13. 

 

 

Figura 6.13 - Setups do ensaio de vibração ambiental 

  

No ensaio foram usados três tipos de excitação: 

 Vibração ambiental; 

 Vibração forçada por saltos com pessoas; 

 Vibração forçada com passagem de comboios. 

Para o 1º Setup, foram recolhidas respostas para todos os tipos de vibração em cima descritos, sendo 

que para o comboio a velocidade de registo foi de 97km/h e sentido V.Formoso-Guarda. Só se voltou a 

recolher respostas à passagem de comboios nos setups 5 e 6. De notar que para uma das respostas no 

setup5, o comboio circulou no sentido Guarda-V. Formoso. 

O tratamento dos dados recolhidos foi feito com o auxílio do software ARTEMIS, no qual foi aplicado 

às várias respostas o método EFDD (método melhorado da decomposição no domínio da frequência), 

por forma a identificar os picos de frequência. Foram assim obtidos os valores experimentais indicados 

na b) 
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Figura 6.14. 

 

a) 

 

 

1,14 Hz 

 

1,56 Hz 

 

2,12 Hz 

 

2,74 Hz 

 

3,39 Hz 

 

7,01 Hz 

 

7,75 Hz 

b) 

 

Figura 6.14 -Dados experimentais: a) Espectro do método EFDD; b) Frequências e modos de vibração 
experimentais (Retirado de Costa et al. (2013)) 

 

Após a identificação dos principais modos de vibração e respetivas frequências naturais, procedeu-se à 

análise das respostas de diversos acelerómetros à passagem dos vários comboios com o intuito de, 

utilizando apenas o período em vibração livre, retirar o valor do amortecimento para alguns dos modos. 

Assim, foi necessário, antes de tudo, separar a parcela em vibração livre do resto da resposta. 

Considerou-se para tal a velocidade do veículo e a distância do acelerómetro ao ponto de saída da ponte. 
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Deste modo, calculou-se o tempo de saída e a partir deste retirou-se portanto o período de tempo desde 

o instante inicial até ao pico de acelerações mais o tempo calculado. Foi utilizado um filtro FFT (Fast 

Fourier Transform) para identificar no registo global em vibração livre, os picos de frequência 

associados à resposta. Após selecionadas as frequências, utilizou-se um filtro passa-banda para isolar a 

sua resposta. Aplicando à resposta isolada o método do decremento logarítmico, obteve-se o valor do 

amortecimento. Apresenta-se na Figura 6.15, um gráfico exemplificativo deste processo. 

 

 

Figura 6.15 - Obtenção do valor de amortecimento pelo método do decremento logarítmico 

 

Foram usados os amortecimentos do decremento logarítmico para as frequências possíveis de 

determinar, os amortecimentos retirados do método EFDD para os restantes modos experimentais e 

considerou-se 1% para todos os outros modos. Esta consideração advém de Caglayan et al. (2012), que 

para uma ponte extremamente semelhante e em condições similares obteve amortecimentos desse valor. 

Na Tabela 6.5 são listados modos identificados experimentalmente e respetivos amortecimentos e 

frequências. 

 

Tabela 6.5 - Frequências e Amortecimento dos 1os modos de vibração 

Modo Frequência 

(Hz)  

Amortecimento 

(%) 

1T 1.140 3.44 

2T 1.560 2.71 

3T 2.120 1.930 

4T 2.740 1.920 

5T 3.390 1.560 

6T 4.100 1.450 

7T 7.010 1.080 
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1V 7.750 1.380 

6.4.2 COMPARAÇÃO ENTRE MODELOS 

Considerando os três modelos de estudo (experimental, modelo A e modelo B), conclui-se que o modelo 

experimental será o mais próximo da realidade e, como tal, será utilizado como modelo referência. Deste 

modo, é possível comparar os modelos A e B entre si e com o valor de referência, possibilitando a 

identificação de ganhos e de perdas em relação ao real. 

Na Tabela 6.6, estão identificadas as frequências para os primeiros dezoito modos numéricos dos dois 

modelos. 

 

Tabela 6.6 - Frequências dos 18 primeiros modos dos modelos numéricos A e B 

Modelo A Modelo B 

Nº do Modo Frequência (Hz) Nº do Modo Frequência (Hz) 

Modo 1 1.120 Modo 1 1.0351 

Modo 2 1.641 Modo 2 1.4970 

Modo 3 2.306 Modo 3 2.0780 

Modo 4 2.975 Modo 4 2.6824 

Modo 5 3.195 Modo 5 2.8357 

Modo 6 3.682 Modo 6 3.2723 

Modo 7 4.692 Modo 7 4.1366 

Modo 8 5.098 Modo 8 4.5891 

Modo 9 5.354 Modo 9 4.6763 

Modo 10 5.406 Modo 10 4.8054 

Modo 11 5.445 Modo 11 4.8694 

Modo 12 6.056 Modo 12 5.4534 

Modo 13 6.520 Modo 13 5.7074 

Modo 14 6.840 Modo 14 6.0115 

Modo 15 6.852 Modo 15 6.0848 

Modo 16 7.813 Modo 16 6.6865 

Modo 17 8.514 Modo 17 7.3073 

Modo 18 8.686 Modo 18 7.4096 

 

Constata-se uma tendência clara para as frequências do modelo simplificado serem superiores às do 

modelo detalhado. 

No entanto, para entender se de facto o detalhe dado ao modelo justificou o gasto temporal, comparam-

se os ganhos e as perdas em relação a frequências e modos (MACs). Como se verifica na Tabela 6.7, o 
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erro de frequências para o modelo B diminui para mais de metade em seis dos oito modos avaliados. 

Verifica-se ainda que existe uma perda mínima no valor dos primeiros cinco MACs, compensada pelos 

aumentos dos MACs dos modos 6 e 7 transversais. De um modo geral o modelo B já demonstra uma 

boa aproximação do experimental, com MACs acima de 0.9. 

 

Tabela 6.7 - Comparação de frequências e modos de vibração entre os 3 modelos 

 Frequências (Hz) MACs Diferenças 

Modos Vib Exp Núm A Núm B MAC A MAC B %dif A %dif B 

1T 1,140 1,120 1,035 0,97 1,00 -1,75% -9,22% 

2T 1,560 1,641 1,496 0,99 0,91 5,19% -4,11% 

3T 2,120 2,305 2,076 0,96 0,97 8,73% -2,06% 

4T 2,740 2,975 2,679 0,98 0,96 8,58% -2,23% 

5T 3,390 3,682 3,268 0,97 0,96 8,61% -3,59% 

1V 4,100 5,354 4,584 - 0,55 30,59% 11,82% 

6T 7,010 7,813 6,671 0,85 0,91 11,46% -4,84% 

7T 7,750 8,686 7,281 0,85 0,96 12,08% -6,06% 

 

Como se averigua pela observação das Figuras (Figura 6.16 e Figura 6.17), o erro de frequências em 

valor absoluto é de facto bastante inferior para o modelo detalhado e os MACs são bastante semelhantes 

à exceção do MAC 6. 

 

 

Figura 6.16 - Comparação do erro de frequências entre os dois modelos numéricos A e B 
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Figura 6.17 - Comparação entre os MACs dos dois modelos numéricos A e B 

 

As matrizes do parâmetro MAC para o modelo B encontra-se representada na Figura 6.18. 

 

 

Figura 6.18 - Matriz MAC para o modelo B 
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6.5 CALIBRAÇÃO DO MODELO NUMÉRICO 

6.5.1 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

Para uma correta calibração e de modo a que seja eficiente, é necessário realizar a priori uma análise de 

sensibilidade para compreender a importância da variação dos parâmetros nas respostas modais. Assim, 

realizou-se uma análise de sensibilidade considerando os parâmetros e as respostas indicadas na Tabela 

6.8. 

 

Tabela 6.8 - Parâmetros e Respostas para a análise de sensibilidade 

Parâmetros Respostas 

Frequências  MACS 

Módulo de Elasticidade da 

Alvenaria Emparelhada 

Frequência do 1º modo 

transversal 

MAC do 1º modo 

transversal 

Módulo de Elasticidade da 

Alvenaria de Enchimento 

Frequência do 2º modo 

transversal 

MAC do 2º modo 

transversal 

Razão dos Módulos de 

Elasticidade dos Enchimentos 

Frequência do 3º modo 

transversal 

MAC do 3º modo 

transversal 

Densidade da Alvenaria 

Emparelhada 

Frequência do 4º modo 

transversal 

MAC do 4º modo 

transversal 

Densidade da Alvenaria de 

Enchimento 

Frequência do 5º modo 

transversal 

MAC do 5º modo 

transversal 

Densidade do Enchimento 

Superior 

Frequência do 6º modo 

transversal 

MAC do 6º modo 

transversal 

Densidade do Enchimento 

Inferior 

Frequência do 7º modo 

transversal 

MAC do 7º modo 

transversal 

 

Na Tabela 6.8 constata-se que um dos parâmetros de análise é a razão dos módulos de elasticidade dos 

enchimentos. Esta adoção de uma proporcionalidade direta entre os módulos de elasticidade advém da 

falta de informação experimental. Isto é, apenas existe como dados experimentais as respostas captadas 

pelos acelerómetros colocados no tabuleiro. Deste modo, apenas existe conhecimento dos 

deslocamentos de vários pontos no tabuleiro, ao longo do tempo. Assim sendo, conhecem-se os pontos 

de partida da deformada, as fundações, e os pontos de chegada, os deslocamentos dos vários pontos do 

tabuleiro, mas não é possível saber o comportamento estrutural entre estes dois limites. Na Figura 6.19 

ilustra-se esta questão. 
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Figura 6.19 - Ilustração representativa da impossibilidade de definição do comportamento estrutural 

 

Os valores adotados para os vários parâmetros foram os valores do modelo B, sendo que para o 

parâmetro de proporcionalidade entre enchimentos (K) adotou-se assim o valor de 1. 

Após uma primeira análise, excluíram-se os parâmetros das densidades pois não representavam qualquer 

sensibilidade. Deste modo foram fixadas e optou-se por fazer uma segunda análise mas apenas com os 

parâmetros dos módulos de elasticidade, obtendo-se a matriz de sensibilidade apresentada na Figura 

6.20. 

 

Figura 6.20 - Matriz de sensibilidade pelos coeficientes de Spearman 
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Na análise de sensibilidade foram excluídas as amostras com MACs inferiores a 0,5 e foram retirados 

do gráfico os coeficientes de correlação localizados no intervalo de -0,3 a 0,3. 

A matriz demonstra que os parâmetros são altamente sensíveis, sendo que o parâmetro K (parâmetro de 

proporcionalidade entre enchimentos) define quase sozinho a resposta MAC 6. 

Na Figura 6.21 pode constatar-se a diferença entre uma correlação forte e uma correlação fraca de 

parâmetros e respostas. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 6.21 - Gráficos de Anthill: a) Correlação muito forte entre o módulo de elasticidade da alvenaria de 
enchimento e a frequência do modo 3; b) Correlação muito fraca entre o coeficiente K e a frequência do modo 2 

 

Os limites utilizados para cada um dos parâmetros são descritos na Tabela 6.9. 

 

Tabela 6.9 - Valores de referência e limites utilizados para os parâmetros da análise de sensibilidade 

 Valor de 

referência 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Módulo de Elasticidade da Alvenaria 

Emparelhada 
15,3 (GPa) 10,0 (GPa) 30,0 (GPa) 

Módulo de Elasticidade da Alvenaria de 

Enchimento 
15,3 (GPa) 10,0 (GPa) 18,2 (GPa) 

Razão dos Módulos de Elasticidade dos 

Enchimentos 
1,000 0,267 6,667 
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6.5.2 OTIMIZAÇÃO 

Para a otimização do modelo B, o processo computacional adotado fica definido na Figura 6.22, com a 

pequena diferença de a análise e os parâmetros modais serem retirados do ANSYS e não do MatLab. 

 

 

Figura 6.22 - Método usado para a resolução do problema de otimização. (Retirado de Ribeiro (2012)) 

 

A função objetivo fica, por sua vez, determinada pelos resíduos de frequência e de MACs. Os resíduos 

utilizados são expressos pelas equações (6.2) e (6.3) e a função é descrita pela expressão (6.1). 

 

 𝑓 = 1,0 ∗ 𝑟𝑓 + 1,0 ∗ 𝑟𝑀𝐴𝐶 (6.1) 

   

   

 
𝑟𝑓 = |

𝐹𝑟𝑒𝑞. 𝑁𝑢𝑚 − 𝐹𝑟𝑒𝑞. 𝐸𝑥𝑝.

𝐹𝑟𝑒𝑞. 𝐸𝑥𝑝.
| (6.2) 

   

   

 𝑟𝑀𝐴𝐶 = (1 −𝑀𝐴𝐶) (6.3) 

 

O Algoritmo genético foi construído com uma população inicial de 30 indivíduos e um número total de 

70 gerações, perfazendo um total de 2100 indivíduos. A população inicial foi gerada de forma aleatória 

pelo método do hipercubo latino, sendo o número de elites e de indivíduos substitutos considerado 1. A 

taxa de cruzamento tomou o valor de 50% e a taxa de mutação o valor de 15% com um desvio padrão a 

variar ao longo da otimização no intervalo de 0.1 a 0.01. 

Foram executadas 3 otimizações, das quais os valores de resíduos e da função objetivo estão expostos 

na Tabela 6.10. 
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Tabela 6.10 - Valores da função objetivo e dos resíduos para as três otimizações 

 Resíduo de 

frequências 

Resíduo de MACs Função Objetivo 

GA1 0,05607 0,25286 0,30893 

GA2 0,05846 0,25082 0,30928 

GA3 0,05550 0,25354 0,30904 

 

A função objetivo de cada uma das três otimizações apresenta valores bastante baixos, o que se revela 

extremamente positivo. Avaliando o resíduo de frequências, constata-se que o valor é da ordem dos 6%, 

o que representa que os resultados estão bastante próximos dos valores de ensaio. Mais ainda, a primeira 

frequência contribui, para as três otimizações, com um resíduo da ordem dos 4%. Deste modo é possível 

inferir que o resíduo de frequências fica quase que definido pelo resíduo da primeira, sendo que os 

restantes terão valores abaixo de 1% (Figura 6.23).  

 

 

Figura 6.23 - Erros de frequência em percentagem para as três otimizações 

 

As três otimizações detêm valores bastante semelhantes, o que demonstra que o algoritmo é bastante 

robusto, com resultados bastante positivos para as frequências. Na Figura 6.24 ilustram-se as variações 

muito reduzidas dos parâmetros para as diferentes otimizações, bem como os rácios em relação aos 

limites da Tabela 6.9. 
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Figura 6.24 - Rácio em relação aos limites para os parâmetros em percentagem para as três otimizações 

 

Na Figura 6.25 pode consultar-se o gráfico relativo aos valores dos MACs para as diferentes otimizações. 

Constata-se mais uma vez a robustez do algoritmo genético, pois para além dos valores serem bastante 

semelhantes para as três otimizações, os valores por si são bastante elevados com apenas o MAC 2 a 

ficar abaixo dos 0,95. 

 

 

Figura 6.25 - Valores dos MACs para as três otimizações 

 

A otimização com função objetivo mínima será a GA1. O melhor indivíduo tem como valores de 

parâmetros os indicados na Tabela 6.11. Na Tabela 6.12 apresentam-se os valores das propriedades 

mecânicas do modelo calibrado. 
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Tabela 6.11 - Valores do melhor indivíduo de GA1 

 
Valor de 

Referência  

Limites Inferior e 

Superior 

Valores de 

GA1 

Módulo de Elasticidade da Alvenaria 

Emparelhada 
15,30 (GPa) 10,00/30,00 (GPa) 18,33 (GPa) 

Módulo de Elasticidade da Alvenaria de 

Enchimento 
15,30 (GPa) 10,00/18,20 (GPa) 13,49 (GPa) 

Razão dos Módulos de Elasticidade dos 

Enchimentos 
1,000 0,267/6,667 2,301 

 

 

Tabela 6.12 - Propriedades mecânicas do modelo calibrado 

Elemento Módulo de Elasticidade (GPa) Densidade (kN/m3) 

Fundações 18,33 24,25 

Fundações encontros 18,33 24,25 

Encontros 18,33 24,25 

Zona inferior dos pilares 

centrais 

18,33 24,25 

Zona Superior dos pilares 

centrais e restantes pilares 

13,49 24,25 

Arcos 18,33 24,25 

Tímpanos 18,33 24,25 

Enchimento inferior 3,452 19,60 

Enchimento superior (pedra-

seca) 

0,3452 19,60 

Balastro 0,145 20 

Travessas 36,0 0,294 

Carril 210 0,80 

 

6.5.3 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO 

Numa análise de correlação considerando o melhor indivíduo da primeira otimização, obtém-se os 

gráficos seguintes (Figura 6.26 e Figura 6.27). Conclui-se que, em termos de deformada, o ganho foi 

relativamente pouco visto que o modelo B já possuía MACs elevados. No entanto, o ganho no erro de 

frequências foi elevadíssimo, o que justifica a eficiência do algoritmo e a necessidade da calibração 

efetuada. 
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Figura 6.26 - Comparação de valores de MAC para o modelo B e para o modelo calibrado 

 

 

Figura 6.27 - Comparação dos erros de frequência em percentagem para o modelo B e para o modelo calibrado 

 

Na Tabela 6.13 são indicadas as frequências finais calibradas. 

 

Tabela 6.13 - Frequências do modelo calibrado 

Modo de Vibração Frequência 

1T 1,0905 

2T 1,5479 

3T 2,1200 

4T 2,7422 

5T 3,3957 

6T 7,0241 

7T 7,7465 

 

  



Calibração de Modelos Dinâmicos de Pontes Ferroviárias em Arco de Alvenaria de Pedra 
 

  83 

 

 

 

 

7 
 MODELAÇÃO NUMÉRICA DO 

COMBOIO ALFA PENDULAR 
7  

 

7.1 INTRODUÇÃO 

Para uma correta análise dinâmica, tendo em vista a realização de uma interação ponte-comboio, é de 

extrema importância e uma mais-valia a modelação não só da estrutura mas também do próprio 

comboio. Acresce ainda, a necessidade de calibrar ambos os modelos numéricos por forma a prover de 

realismo os resultados obtidos das análises.  

Admitindo a internacionalidade da linha do Côa, aliada ao crescimento exponencial espectável da rede 

europeia de linhas de alta-velocidade, considerou-se conveniente a modelação do comboio convencional 

de passageiros Alfa-Pendular (AP) com vista a uma simulação da sua passagem na via.  

Neste capítulo descrever-se-á concisamente o AP, mencionando de forma breve a sua história em 

Portugal e referindo as suas características geométricas e o seu desempenho funcional. Seguidamente, 

definir-se-á o modelo numérico de uma das carruagens, considerado representativo de qualquer uma das 

constituintes do comboio. Por último, abordar-se-á a calibração do modelo numérico. De realçar a já 

existência de um modelo numérico simplificado, materializado por corpos rígidos, nomeadamente por 

elementos de barra, aos quais se associam massas concentradas. Este modelo foi fornecido para a 

realização da presente dissertação, ao qual foram acrescentados os assentos e os passageiros. 

 

7.2 ALFA-PENDULAR 

7.2.1 CARACTERIZAÇÃO 

O comboio de alta velocidade Alfa Pendular (AP), com nome técnico CPA série 4000, entrou em 

circulação em Portugal no ano de 1999 praticando a ligação entre Braga e Faro, passando pelo Porto e 

pela Capital (Meixedo, 2012) . Atualmente existem 10 unidades deste veículo ao serviço da empresa 

portuguesa de transportes ferroviários, Comboios de Portugal (CP). Consiste num comboio elétrico com 

um comprimento total de 158,9 metros, que funciona através de um sistema de pendulação ativa, 

constituído por quatro veículos motores (BAS, BBS, BBN e BAN) divididos entre a primeira, a segunda 

e as duas últimas carruagens, respetivamente, e por dois reboques (RNB e RNH). Na Figura 7.1 é possível 

ter uma perspetiva das carruagens com a sua identificação. Este veículo tem uma velocidade máxima de 

220 km/h (CP, 2015). 
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Figura 7.1 - Alfa-Pendular; Motores e Reboques definidos pelas siglas 

 

7.2.1.1 Esquema de Cargas 

O convencional (AP), apesar da sua simetria geométrica, tem ligeiras variações no seu esquema de 

cargas para condições de uso normais, muito devido à atribuição da classe de conforto às carruagens 

BAS e BBS e da classe de turismo às restantes. Cada carruagem possui dois bogies, os quais são 

compostos por um eixo motor e um eixo livre no caso dos veículos motores, e por dois eixos livres nos 

restantes veículos. Na Figura 7.2 estão representadas a vermelho as cargas aplicadas pelos eixos 

motores, apresentando um valor superior às aplicadas pelos eixos livres, representadas a preto. Os 

valores expressos estão em kN. 

 

 

Figura 7.2 - Modelo de cargas do Alfa-Pendular (Retirado de Ribeiro (2012)) 

 

7.2.1.2 Assinatura Dinâmica 

O conceito de assinatura dinâmica surge da necessidade de comparar a agressividade provocada pelo 

carregamento de diferentes comboios, independentemente da estrutura considerada. Esta conceção 

advém do conceito de espetro do comboio, no qual se considera nulo o valor do amortecimento estrutural 

e se levanta a indeterminação com recurso a uma série de Taylor (Jorge, 2013). Assim, alcança-se um 

mecanismo prático que apenas depende das propriedades do veículo e que permite avaliar, não só a 

agressividade deste, mas também os comprimentos de onda para os quais esta tem uma maior 

predisposição. A assinatura dinâmica poderá ser definida como uma transformada de Fourier da ação 
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imposta pelas cargas transmitidas pelo comboio e obtém-se aplicando a equação (7.1), onde N representa 

o número de cargas do veículo, Pk está associado ao valor da carga do eixo k, λ exprime o comprimento 

de onda da excitação e xk reproduz a distância da carga do eixo k à primeira do comboio. 

 

 

𝑆0(𝜆) =  
𝑀𝑎𝑥

𝑖 = 1, 𝑁
√[∑𝑃𝐾 ∗ cos (

2𝜋𝑥𝑘
𝜆
)  

𝑖

𝑘=1

]

2

+ [∑𝑃𝐾𝑠𝑒𝑛 (
2𝜋𝑥𝑘
𝜆

)  

𝑖

𝑘=1

]

2

 (7.1) 

 

Apresenta-se na Figura 7.3 a assinatura dinâmica do comboio AP, para um comprimento de onda de 4 

a 30 metros, na qual foram assinalados os três picos mais “agressivos”, associados a comprimentos de 

onda de 6,5 metros, 8,7 metros e 25,4 metros. 

 

 

Figura 7.3 - Assinatura Dinâmica do Comboio Convencional Alfa-Pendular 

 

Sobrepondo as características geométricas e a assinatura, é possível afirmar que o pico mais elevado 

corresponde à distância entre grupos de dois bogies de carruagens diferentes. O pico do meio pode ser 

atribuído à metade da distância entre os bogies da mesma carruagem, já o pico mais baixo fica definido 

pela distância entre bogies de veículos diferentes. Ribeiro (2012) afirma que as pequenas diferenças, 

entre os valores do gráfico e as distâncias assinaladas, são resultado de “pequenas variações dos 

comprimentos de onda dominantes”. 
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7.2.2 VEÍCULO BBN 

Os seis veículos constituintes do comboio AP têm características geométricas bastante semelhantes, o 

que permite considerar apenas uma das carruagens e replicar o modelo numérico para as restantes, 

simplificando deste modo os tempos de modelação. Por conseguinte, optou-se pela modelação do 

veículo BBN, o qual tem as suas características expressas na Tabela 7.1. Este tem a particularidade de 

ser um veículo de classe turística com uma capacidade de 62 lugares sentados, divididos em 4 fileiras, 

2 de 16 lugares cada e mais duas de 15.  

 

Tabela 7.1 - Características do veículo BBN (Valores retirados de Ribeiro et al. (2013)) 

Comprimento total 25 Metros 

 Entre eixos de bogies 19 Metros 

 Entre eixos dos rodados 2,7 Metros 

Comprimento de filadas de assentos 16,04 Metros 

Massa total 52,200 Toneladas 

 Caixa 35,640 Toneladas 

o Estrutura 6,770 Toneladas 

o Equipamentos 28,870 Toneladas 

 Bogies 16,560 Toneladas 

Massa total em condições normais de carga 55,000 Toneladas 

 

Na Figura 7.4 estão representados um alçado e a planta interior do veículo BBN, nos quais foram 

marcadas as medidas referidas na Tabela 7.1.  

 

 

Figura 7.4 - Alçado e Planta Interior do veículo BBN (Retirado de Ribeiro et al. (2013)) 
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Numa tentativa de melhor descrever o veículo, este pode ser subdividido em dois elementos principais, 

sendo eles a caixa e os bogies. No entanto, por simplicidade o modelo numérico terá como princípio a 

consideração da caixa como um corpo rígido, desprezando a sua deformabilidade. Deste modo revela-

se desnecessária uma descrição detalhada deste elemento, referindo apenas que é materializado por uma 

estrutura tubular em liga de alumínio e que os bancos estão diretamente fixos à mesma por ligadores 

metálicos (Ribeiro, 2012). 

Relativamente ao elemento bogie, o veículo BBN possui dois motores, particularidade já referida 

anteriormente. Cada um destes elementos dispõe de um eixo motor e um eixo livre, sendo que o primeiro 

é detentor de um grupo redutor e dois discos de frenagem e o segundo de três discos. O esquema de um 

bogie motor encontra-se exposto na Figura 7.5, assim como pode ser consultada a sua legenda na Tabela 

7.2. 

 

 

Figura 7.5 - Esquema de um bogie motor (Retirado de Ribeiro (2012)) 

 

Tabela 7.2 - Legenda dos componentes de um bogie motor (adaptado de Ribeiro (2012)) 

Índice Descrição do Elemento 

1 Longarinas 

2 Travessas Tubulares 

3 Eixos (motor e livre) 

4 Discos de Frenagem 

5 Grupo Redutor 

6 Caixas de Eixo 

7 Biela de Guiamento Inferior 

8 Biela de Guiamento Superior 

9 Suspensão Primária (composta por duas molas 

helicoidais) 

10 Amortecedor 

11 Blocos Elásticos de Apoio 
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7.2.3 MODELAÇÃO DO VEÍCULO REPRESENTATIVO 

O modelo numérico simplificado do veículo em estudo teve por base elementos finitos de natureza 

diversa e foi realizado com o auxílio do software ANSYS. Foram utilizados elementos finitos de viga 

(BEAM44) para representar a caixa e a maior parte dos chassis dos bogies, sendo que para as suspensões, 

as bielas, os amortecedores e o sistema de pendulação foram utilizados elementos de mola-amortecedor 

(COMBIN14). As massas foram modeladas através de elementos de massa (MASS21) e o sistema 

assento/passageiro ficou representado pelo conjunto de uma massa sobre um elemento de mola-

amortecedor, no qual se considerou o valor de 80 quilogramas para a massa do passageiro. Com vista a 

obter leituras globais em diversos pontos da carruagem durante as análises dinâmicas foram modelados 

6 sistemas assento/passageiro, distanciados a 1 metro do eixo da caixa e contando com este como eixo 

de simetria. Os seis sistemas foram distribuídos desta forma em duas filas longitudinais, com 3 lances 

na transversal. O primeiro e o último lances encontram-se a 4,8 metros do início e do fim da carruagem 

e a 3,15 metros do primeiro e do último eixo, já o lance do meio localiza-se no centro da carruagem a 

7,70 metros dos outros. A distribuição espacial dos sistemas foi realizada de uma forma coerente mas 

simplificada, reduzindo deste modo os elevados tempos de modelação e de análise de resultados que 

seriam necessários para os 62 lugares. Na Figura 7.6 está representado o modelo numérico final do 

veículo BBN. 

 

 

Figura 7.6 - Modelo numérico simplificado (com passageiros) do veículo BBN 

 

7.2.3.1 Bogie Motor 

O modelo numérico, ainda que simplificado, teve uma elevada consideração na correta representação 

dos bogies motores. Deste modo, todos os elementos do mesmo foram modelados com as secções, as 

características geométricas e os parâmetros de modelação descritos no Capítulo 6 de Ribeiro (2012). 

Ribeiro (2012) expõe ainda que as condições de apoio modeladas para o bogie possibilitam a sua 

translação apenas numa direção, na vertical, e a sua rotação em torno dos eixos x e z.  

A esquematização do modelo numérico do bogie motor pode ser visualizada na Figura 7.7, com a 

identificação por cores dos diferentes componentes. 
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Figura 7.7 - Esquema representativo dos vários componentes do bogie (retirado de Ribeiro (2012)) 

 

Na Tabela 7.3 são expostos os valores adotados para cada um dos parâmetros da modelação, retirados 

de Ribeiro (2012) e calculados a partir de curvas de força-deslocamento (para a rigidez da suspensão 

primária), de elementos de projeto (para a constante de amortecimento) e a partir do modelo e da mola 

de Hertz (para o contacto roda carril). 

O contacto entre o carril e os rodados do veículo é um fenómeno de elevada dificuldade de explicação 

e de uma complexidade extrema de correta definição. A superfície de contacto gerada, assim como a 

distribuição de tensões provocadas pela pressão exercida entre o contacto dos dois corpos, podem ser 

descritas através do modelo de Hertz ou através do método dos elementos finitos (Calçada (1995); Jorge 

(2013)). Nesta dissertação apenas será abordado o modelo de Hertz, uma vez que foi a este que se 

recorreu para a modelação do fenómeno.  

O modelo de Hertz define que o contacto entre a roda do veículo e o carril acarreta uma deformação 

elástica do metal, a qual origina uma superfície de contacto elíptica. Esta superfície terá a sua dimensão 

dependente da força normal exercida no contacto e a sua forma, assim como a proporção entre os seus 

dois eixos, será dependente da curvatura do perfil, da curvatura da roda e da localização do contacto na 

cabeça do perfil (Esveld, 2001). Representa-se na equação (7.2) a expressão que conduz à tensão 

máxima existente no meio do diagrama de distribuição de tensões, na qual Q representa a força normal 

exercida pelo rodado e a e b são as dimensões dos eixos normais da elipse, definida pela superfície de 

contacto. 

 

 𝜎𝑚𝑎𝑥 =
3𝑄

2𝜋𝑎𝑏
 (7.2) 

 

A partir do modelo de Hertz é possível obter a denominada mola de Hertz, uma rigidez linearizada do 

contacto entre a roda e o carril, que toma a expressão definida em (7.3). Nesta, Q representa a carga 

vertical transmitida pela roda, E define o módulo de elasticidade do aço, υ representa o coeficiente de 

Poisson, rc será o raio da curvatura da cabeça do carril e rr será o raio da roda do veículo. 
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𝑘ℎ = √
3E2Q√𝑟𝑐𝑟𝑟

2(1 − 𝜐2)2

3

 (7.3) 

 

Tabela 7.3 - Valores adotados para os parâmetros da modelação numérica do bogie (adaptado de Ribeiro 
(2012)) 

Parâmetro Designação Valor adotado Unidade 

Kp Rigidez da suspensão primária 564 kN/m 

cp Amortecimento da suspensão primária 18 kNm/s 

Kbls 

Rigidez da biela caixa de eixo 

Superior 6,5 

MN/m 

Kbli Inferior 25 

Kh Rigidez da ligação roda-carril 1,5674x109 N/m 

 

7.2.3.2 Ensaios 

Com a finalidade de calibrar o modelo numérico simplificado, por forma a aproximar os resultados 

retirados das análises modais com a realidade, foram realizados ensaios dinâmicos a um bogie motor e 

a um sistema assento/passageiro (Ribeiro, 2012). Na Figura 7.8 a) pode ser visto o bogie ensaiado e na 

Figura 7.8 b) apresenta-se o esquema do ensaio. O ensaio recorreu a 8 acelerómetros piezoelétricos para 

a aquisição de resultados e a martelos com ponteiras de borracha para excitar o bogie. Foram realizadas 

séries temporais de 5 minutos, com uma frequência de amostragem de 2000 Hz, as quais foram 

posteriormente decimadas para uma frequência de valor dez vezes inferior (Ribeiro, 2012). 

 

  

Figura 7.8 - a) Bogie preparado para o ensaio; b) Esquema do ensaio do bogie  

(Retirado de Ribeiro (2012)) 

 

O ensaio do sistema assento/passageiro foi realizado com recurso a um acelerómetro instalado na 

almofada do assento, de forma circular e achatada. O ensaio foi de vibração forçada, com a excitação 
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provocada por um grupo de pessoas que saltaram de forma aleatória junto do assento. A massa do 

passageiro durante o ensaio tinha um valor próximo de 80 quilogramas (Ribeiro, 2012). A Figura 7.9 é 

representativa das condições do ensaio. 

 

 

Figura 7.9 - Ensaio do assento (Retirado de Ribeiro (2012)) 

 

7.2.4 CALIBRAÇÃO DO BOGIE 

A calibração do modelo numérico, em particular do bogie, foi realizada através do processo descrito no 

capítulo 3. Realizou-se numa primeira fase uma análise de sensibilidade por forma a entender os 

parâmetros que de facto influenciavam a resposta dinâmica, numa segunda abordagem foi realizada uma 

otimização do modelo e posteriormente foi feita uma análise de correlação. A análise de sensibilidade 

contou com 500 amostras geradas pelo método do Hipercubo Latino, com a exclusão gráfica dos 

coeficientes de correlação situados no intervalo de [-0,25;0,25]. A otimização do modelo numérico 

recorreu a 10 parâmetros numéricos e a 16 resultados modais, relacionados com frequências de vibração 

e parâmetros de garantia modal (MACs). A função objetivo teve em igual consideração os pesos 

atribuídos às frequências e aos parâmetros MAC, sendo que foram considerados 8 modos de vibração. 

O algoritmo genético utilizado para a otimização contou com uma população inicial de 30 indivíduos e 

foram consideradas 250 gerações, com um total de 7500 indivíduos. O número de elites e de indivíduos 

de substituição foi considerado igual a 1, foram ponderadas uma taxa de cruzamento no valor de 50% e 

uma taxa de mutação de valor igual a 15% (Ribeiro, 2012). Na Figura 7.10 estão representados em a) 

os erros relativos de frequência antes/após a calibração, e em b) o mesmo em relação aos MACs. 
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a) 

 

b) 

Figura 7.10 - a) Comparação de frequências antes/depois da calibração; b) Comparação dos parâmetros MACs 

antes/após calibração 

(Retirado de Ribeiro (2012)) 

 

Na  

 

Tabela 7.4 apresentam-se os valores finais obtidos pela calibração do modelo, para as frequências dos 3 

modos do bogie. Para as mesmas frequências, podem ser consultados os modos de vibração expostos na 

Figura 7.11. 

 



Calibração de Modelos Dinâmicos de Pontes Ferroviárias em Arco de Alvenaria de Pedra 
 

  93 

 

 

Tabela 7.4 - Frequências modais após a calibração (adaptado de Meixedo (2012)) 

Modo Natureza do modo de vibração Frequência amortecida 

[Hz] 

1B  Translação 9,18/9,20 

2B Corpo rígido Rotação em x 7,27/7,66 

3B  Rotação em z 14,17/14,10 

 

 

 

 

Figura 7.11 - Modos de vibração numéricos do bogie (retirado de Ribeiro (2012)) 
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Calibração de Modelos Dinâmicos de Pontes Ferroviárias em Arco de Alvenaria de Pedra 
 

  95 

 

 

 

 

8 
 ANÁLISES DINÂMICAS COM 

INTERAÇÃO VEÍCULO-ESTRUTURA 
8  

 

8.1 INTRODUÇÃO 

Nos capítulos anteriores foram expostos e sintetizados os fundamentos teóricos necessários para uma 

correta compreensão do processo pelo qual se rege uma análise dinâmica de uma estrutura, submetida a 

tráfego ferroviário de alta velocidade. 

Neste capítulo serão apresentadas as análises dinâmicas realizadas na Ponte Ferroviária do Côa, 

resultantes da passagem do comboio de passageiros convencional Alfa-Pendular. 

Relativamente às análises concretizadas, foram realizadas análises do tipo Cargas Móveis e do tipo 

Interação ponte-comboio, ambas já descritas e explicitadas nos capítulos anteriores. Para tal, utilizou-

se o programa TBI, resumido em 8.2. 

Deste modo, o presente capítulo inicia-se com a explicação do programa TBI, seguido da definição das 

grandezas a introduzir (inputs) assim como a definição das grandezas a extrair (outputs) do mesmo. 

Seguidamente, são expostas as considerações feitas relativamente à gama de velocidades a analisar, ao 

número de modos de vibração a considerar e aos incrementos de tempo a utilizar. Dar-se-á particular 

relevo à justificação dos parâmetros adotados relativos aos dois intervenientes, quer à ponte quer ao 

veículo, assim como uma especial atenção às questões dos amortecimentos modais da ponte e às 

irregularidades da via. 

Logo após, foram analisados os resultados obtidos para os meios vãos dos oito arcos, considerados como 

representativos do comportamento dinâmico da ponte, assim como os resultados obtidos para três 

carruagens, a carruagem de entrada, uma central e a carruagem de saída, consideradas como 

representativas dos efeitos sofridos pelo comboio. Estes resultados foram comparados para diferentes 

incrementos de tempo, para Cargas Móveis e Interação sem irregularidades, para Interação com e sem 

irregularidades e para limites superiores da frequência de 30 e 60 Hz. Por último realizou-se uma análise 

dinâmica modo-a-modo para avaliar o incremento de tensões, assim como, a sua evolução. 
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8.2 TBI - TRAIN-BRIDGE INTERACTION 

8.2.1 DEFINIÇÕES INICIAIS 

Para a resolução do problema dinâmico provocado pela passagem do veículo de passageiros na ponte, 

recorreu-se ao programa de cálculo computacional TBI desenvolvido por Ribeiro (2012). Uma das 

grandes vantagens do programa é a separação das equações de equilíbrio dinâmico em dois subsistemas, 

compatibilizados entre si a cada instante de tempo, uma metodologia numérica iterativa já descrita em 

(5.2.2.). Outra será a aplicação do método da sobreposição modal (retratado em 5.2.1.3) para a resolução 

do subsistema relativo à ponte; assim, o programa ganha eficiência no tratamento de dados, reduzindo 

substancialmente os tempos de cálculo. Contudo, o problema dinâmico do comboio é resolvido através 

de um método de integração direta, mais especificamente através do método de Newmark (retratado em 

5.2.1.5ii)), isto porque a presença de amortecedores localizados impede o correto desacoplamento das 

equações de equilíbrio. Por outro lado, o TBI permite ainda a separação do sistema referente ao comboio 

em blocos autónomos (Figura 8.1), compostos por veículos ou grupos de veículos, dividindo assim as 

matrizes do comboio em submatrizes de menor dimensão, posteriormente assembladas nas matrizes 

completas. Este processo permite reduzir ainda mais os tempos de cálculo. 

 

 

Figura 8.1 - Exemplo da divisão de um comboio convencional por blocos, em função do tipo de veículos 
(Retirado de Ribeiro (2012)) 

 

8.2.2 ESTRUTURA 

8.2.2.1 Organização 

O programa foi desenvolvido em MatLab, com um ficheiro principal em linguagem .m, que para correr 

necessita de uma elaborada estrutura de pastas e ficheiros de input. A lógica do programa está exposta 

no esquema da Figura 8.2. Como se pode verificar, é necessária uma pasta raiz que por predefinição é 

denominada de Source, na qual é obrigatório existirem 4 pastas com os nomes especificados no 

esquema: ANSYS_Connection, Functions, General_Inputs e Output_Cycle_Run. A primeira deverá 

permanecer vazia no início de cada corrida do programa, pois será esta a pasta onde o TBI guarda os 

ficheiros temporários, criados em plataforma com o programa ANSYS. A segunda aloca todas as funções 

que o TBI precisa para resolver o problema dinâmico em causa. A terceira deverá ser preenchida com 3 

ficheiros de texto de formato .dat, cada um com a informação relativa aos amortecimentos modais, ao 

perfil de irregularidades da ponte e aos modos de vibração da ponte a considerar, respetivamente. A 

quarta deverá manter-se desocupada no início de cada corrida sendo nela onde o programa guarda os 

resultados finais que foram pedidos. Ainda dentro da pasta raiz deverão estar os modelos ANSYS do 

veículo e da ponte, em formato .db e com os nomes de block1.db e Model.db, respetivamente. 
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Figura 8.2 - Esquema explicativo da estruturação do programa computacional TBI 

 

8.2.2.2 Lógica do Programa 

O TBI está estruturado em 5 rotinas fundamentais, principiando-se pela definição dos dados iniciais do 

problema (1ª rotina), sendo de seguida importados os dados do programa ANSYS (2ª rotina) (de frisar 

a elevada dependência, nesta fase do TBI, na interligação entre os programas ANSYS e MatLab), 

finalizada a rotina anterior o TBI realiza a análise modal da ponte (3ª rotina), passando de seguida para 

a resolução do problema pelo método iterativo (4ª rotina) e finalizando todo o processo com a extração 

dos resultados (5ª rotina). 

Deste modo, é na primeira rotina que são definidos os parâmetros específicos do problema, assim como 

os critérios do programa, imprescindíveis à execução do TBI. Ribeiro (2012) esclarece os dados 

seguintes: 

 

 Nomes dos ficheiros ANSYS da ponte e do(s) bloco(s) que constituem o 

comboio; 

 Incremento de tempo (Δt), número máximo de iterações (niter), tolerância do 

critério de convergência (ε) e parâmetros de Newmark (β e γ); 

P
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Pasta 

ANSYS_Connection

Armazenamento 
temporário dos ficheiros 
de conexão entre TBI e 

ANSYS

Pasta Functions Todas as funções 
utilizadas pelo TBI

Pasta General_Inputs 3 ficheiros de input em 
formato .dat

Ficheiros de texto em formato 
.dat com os amortecimentos 

modais, perfil de 
irregularidades e modos de 

vibração da ponte

TBI.m

Pasta 
Output_Cycle_Run

2 subpastas relativas ao 
veículo e à ponte Resultados pedidos ao 

programa

Ficheiros ANSYS do 
modelo da ponte

O ficheiro principal terá o 
nome de Model e será de 

formato .db

Ficheiros ANSYS do 
modelo do Veículo

O ficheiro principal terá o 
nome de Block1 e será de 

formato .db
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 Número de modos de vibração (n), e respetivos amortecimentos modais (ξn), a 

considerar na análise da ponte. Permite elaborar uma listagem dos modos a incluir 

na análise (indicando o número de ordem de cada modo); 

 Tipo de problema dinâmico, podendo ser plano (apenas um trajeto de cargas) ou 

tridimensional (dois trajetos de cargas); 

 Coordenadas dos três eixos cartesianos dos nós de início e fim do(s) trajeto(s) de 

cargas, em concordância com o sistema de eixos adotado no modelo numérico da 

ponte (em ANSYS). É ainda definida a posição relativa do comboio em 

conformidade com o início do trajeto de cargas (Li); 

 Perfis de irregularidades da via, definidos com base num ficheiro de texto que 

inclui, em colunas separadas, a informação das coordenadas e amplitudes das 

irregularidades do(s) trajeto(s) de cargas; 

 Número, ordenação e posição dos blocos que constituem o comboio; 

 Velocidade do comboio (v); 

 Eixo cartesiano correspondente à direção de interação (normalmente em 

correspondência com o eixo vertical); 

 

Findada a primeira fase o TBI segue para a segunda rotina, na qual faz a importação dos dados do 

programa ANSYS para o programa MatLab. Com recurso a uma interface em modo ‘batch’, totalmente 

autónoma, realiza-se a troca de informações entre os dois programas a partir de ficheiros de texto. Deste 

modo, são importados do modelo numérico da ponte, as matrizes de massa e rigidez, uma listagem dos 

nós do(s) trajeto(s) e o mapa dos graus de liberdade. Do modelo numérico do veículo importam-se as 

matrizes de massa, rigidez e amortecimento, o mapa dos graus de liberdade e uma listagem dos nós de 

contacto. 

Na terceira rotina, realiza-se a análise modal da ponte, resolvendo o problema de valores e vetores 

próprios por forma a obter as frequências e os modos naturais de vibração normalizados em relação à 

matriz de massa (ωn e φn). A quarta rotina, a última fase do sistema de análise, resulta no processo 

iterativo exposto em 5.2.2. 

Finalmente, no pós-processamento é possível obter os resultados da análise para os pontos previamente 

definidos. Os resultados podem ser muito variados, desde acelerações a tensões segundo x, dependendo 

da resposta que se deseja avaliar. 

 

8.3 CONCRETIZAÇÃO DOS PARÂMETROS A UTILIZAR NAS ANÁLISES DINÂMICAS 

A avaliação do comportamento dinâmico de uma estrutura já existente, submetida a ações destintas das 

que já se encontra sujeita, apenas representará a realidade (ou algo confundível com esta) se por um lado 

os modelos numéricos relativos à ponte e ao comboio estiverem calibrados, e por outro, se existir 

coerência na adoção dos parâmetros influenciadores da resposta (que não sendo contemplados pelas 

calibrações) necessitam de ponderação, por forma a otimizar o tempo de cálculo e a fiabilidade dos 

resultados. 
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8.3.1 OUTPUTS DA RESPOSTA DA ANÁLISE DINÂMICA 

As análises dinâmicas concretizadas nesta dissertação apenas tiveram em consideração interações de 

caráter vertical e por conseguinte, apenas se avaliaram as respostas na direção vertical, não sendo 

discutidos os parâmetros de resposta transversal. Deste modo, foram extraídos os seguintes parâmetros: 

 Ponte do Côa: 

 Deslocamentos verticais nos meios vãos dos 8 arcos; 

 Acelerações verticais nos meios vãos dos 8 arcos; 

 Tensões nas direções x,y e z nos meios vãos dos 8 arcos; 

 Tensões nas direções x,y e z em 10 pontos do maior arco, metade no intradorso e 

os restantes no extradorso; 

 Comboio AP: 

 Deslocamentos verticais em 3 carruagens diferentes para 6 passageiros, 6 

assentos e 3 pontos da caixa cada; 

 Acelerações verticais em 3 carruagens diferentes para 6 passageiros, 6 assentos e 

3 pontos da caixa cada; 

 

8.3.1.1 Ponte do Côa 

Nas fases de modelação e de calibração do modelo, nos ensaios experimentais e na literatura, a Ponte 

do Côa demonstrou estar em boas condições de funcionamento, ser robusta e estável. Dito isto, não 

existiam a priori pontos específicos para quais fosse obrigatória uma recolha de respostas. Por outro 

lado, sendo uma ponte em alvenaria extremamente robusta, considerou-se que as respostas em termos 

de acelerações e velocidades ficariam caracterizadas apenas com a recolha de informação nos meios 

vãos dos arcos. Tal ponderação refletiu-se numa redução substancial do volume de informação 

recolhido, reduzindo significativamente o tempo de tratamento e pós-processamento dos dados. Na 

Figura 8.3 estão representados os pontos admitidos, assim como a designação que será dada a cada arco. 

 

 

Figura 8.3 - Numeração dos arcos e esquema dos pontos escolhidos 

 

Em relação à resposta em termos de tensões, considerou-se de particular interesse avaliar as tensões de 

tração que poderiam ser originadas pela passagem do comboio. Para tal, foram contemplados os meios 

vãos dos intradorsos de todos os arcos, considerados os elementos críticos da ponte. A somar, tiveram-
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se ainda em conta 10 pontos do arco maior, 5 no intradorso e 5 no extradorso. Na Figura 8.4 expõe-se o 

esquema dos pontos retirados para o arco 5. 

 

 

Figura 8.4 - Esquema dos pontos escolhidos para a recolha de resultados de tensões no Arco 5 

 

8.3.1.2 Veículo 

A avaliação da resposta dinâmica da ponte do Côa realizada neste estudo, apenas reflete situações de 

simulação, nas quais se recorreu ao modelo calibrado do veículo BBN. Os comboios que realmente 

circulam na linha do Côa são de caracterização complexa devido à sua composição heterogénea em 

veículos, em número e em carga transportada, o que impossibilitou este trabalho de efetuar validações, 

assim como de utilizar modelos numéricos calibrados dos comboios que verdadeiramente circulam 

sobre a ponte para realizar simulações. A simulação, com o modelo calibrado do veículo real AP, tem 

como principal objetivo perceber a possibilidade de aproveitar a vantagem da internacionalidade da 

linha, à qual a ponte pertence, para a passagem de veículos de alta velocidade.  

Por simplificação, o comboio será estabelecido como um conjunto de seis veículos BBN (Figura 8.5). 

Foi admitido que a resposta do comboio ficaria bem definida com a recolha dos resultados apenas nas 

carruagens de entrada, numa central e na de saída, isto posto foi escolhida a terceira carruagem como 

representativa de uma central. Na Figura 8.5 estão assinaladas a laranja as carruagens das quais foram 

extraídos resultados. 

 

 

Figura 8.5 - Esquema do comboio utilizado nas análises dinâmicas 

 

Para cada uma das 3 carruagens foram recolhidos resultados relativos a 3 filas de passageiros e assentos, 

assim como a pontos da caixa por baixo destes. Na Figura 8.6 estão representadas duas vistas do modelo, 

nas quais em a) são legendados os 3 elementos do comboio em análise e em b) são identificadas as três 

filas de passageiros/assentos em análise. 
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a) 

 

b) 

Figura 8.6 - a) Modelo em perspetiva com legenda explicativa dos elementos em análise; b) Modelo em alçado 
com a identificação das 3 filas de assentos/passageiros 

 

8.3.2 GAMA DE VELOCIDADES 

A velocidade a que o comboio circula sobre a ponte é um dos fatores determinantes para a resposta do 

sistema, estando intrinsecamente ligada a amplificações de resposta e fenómenos de ressonância. Por 

conseguinte, devem ser tidas em consideração não só a velocidade máxima a que o veículo consegue 

circular, mas também a velocidade limite para a qual a estrutura permite circulação. 

No caso da ponte do Côa, as velocidades de circulação rondam os 100 km/h, um valor irrisório perante 

a velocidade máxima atingida pelo Alfa Pendular. Por outro lado, retendo em mente a ideia de uma linha 

internacional de alta velocidade, o AP fica muito aquém dos comboios de alta velocidade europeus. 

Assim, considerou-se uma gama de velocidades compreendidas entre os 100 e os 400 km/h, 

contemplando por um lado a banda imposta pela regulamentação (EN1991-2, 2003) de 40 m/s (cerca de 

145 km/h) e 1,2 vezes a velocidade máxima de circulação (cerca de 265 km/h, considerando a velocidade 

máxima do AP). Por outro lado, mantendo a possibilidade de num futuro próximo comboios 

convencionais de características semelhantes circulem na linha férrea a velocidades francamente 

superiores. 

Foi adotado um incremento de 10 km/h, avaliado como suficiente e em congruência com os recursos 

computacionais disponíveis. 

 

8.3.3 PERFIS DE IRREGULARIDADES 

Na modelação da ponte do Côa, a via-férrea foi traçada para a situação de projeto. No entanto, a via 

possui irregularidades que por si só representam uma ação aplicada ao sistema dinâmico durante a 

passagem do comboio, a qual terá um efeito que deve ser quantificado. Deste modo, por forma a avaliar 

esse efeito foram considerados os perfis de irregularidades reais, quer para o alinhamento esquerdo, quer 

para o alinhamento direito, fornecidos pela REFER (Figura 8.7). Estas irregularidades são obtidas 

através de um veículo de inspeção que regista, de 25 em 25 centímetros, as variações geométricas 

existentes relativamente à cotagem de projeto, para comprimentos de onda de 3 a 70 metros. 
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Figura 8.7 - Perfis de irregularidades da ponte do Côa 

 

Na introdução das irregularidades no cálculo dinâmico, é correto considerar o efeito relativo das mesmas 

e não o seu contributo absoluto, isto é, devem ser iniciadas com o valor de zero e os restantes valores 

deverão estar em correspondência. Esta translação dos perfis no eixo dos yy evita impactos bruscos na 

entrada do comboio na ponte. Na Figura 8.8 encontram-se representados os autoespetros relativos aos 

dois perfis, em função do número de onda (inverso do comprimento de onda). Uma vez que as 

irregularidades tidas em consideração devem-se a comprimentos de onda entre 3 e 70 metros, os gráficos 

da Figura 8.8 encontram-se em correspondência com estes valores. 

 

 

Figura 8.8 - Autoespetros das irregularidades da via 

 

Avaliando os picos dos gráficos é possível concluir que os comprimentos de onda que mais contribuem 

para as irregularidades encontrar-se-ão entre os 35 e os 55 metros, para os dois perfis. 
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8.3.4 INCREMENTOS DE TEMPO (ΔT) 

Conforme referido em 5.2.1.5, para uma adequada aplicação do método direto e uma correta 

representação do problema é imprescindível uma avaliação cuidada sobre o incremento de tempo a 

considerar. Por outro lado, na literatura são definidas equações simples que possibilitam balizar um 

intervalo de incrementos, sendo que poderão não ser conservativas essas mesmas equações. Ribeiro 

(2004) afirma ser insuficiente a consideração da expressão (5.47), assegurando ser mais fiável a 

ponderação da expressão (5.50). Deste modo, para a determinação do valor de Δt calculado para as 

análises realizadas foram avaliadas as expressões ((5.47), (5.48) e (5.50)) expostas na Tabela 8.1. 

 

Tabela 8.1 - Equações de Δt 

𝛥𝑡 =
1

8𝑓𝑚𝑎𝑥
 (5.47) 

𝛥𝑡 =
𝐿

4𝑛𝑣𝑚𝑎𝑥
 (5.48) 

𝛥𝑡 =
1

20𝑓𝑚𝑎𝑥
 (5.50) 

 

A frequência máxima admitida resultou dos valores estipulados na EN1990-A2 (2010), já descritos em 

4.3.2.2. A frequência de 30 Hz demonstrou ser a mais elevada, no entanto, é exposto por Zacher and 

Baeßler (2008) que a consideração de 30 Hz pode não ser conservativa, devendo aumentar-se esse valor 

para o dobro. Por forma a avaliar esta questão consideraram-se os dois cenários, sendo que para cada 

um estão associados 87 e 271 modos, respetivamente. Para os dois panoramas balizou-se a velocidade 

máxima de circulação aos 400 km/h e foram escolhidos os dois comprimentos de vão existentes, 20 e 

38 metros. Mais ainda, calculou-se a frequência máxima relativa às irregularidades da via, quando 

considerada a velocidade máxima de circulação. Este valor apenas se refletiu no cálculo do incremento 

de tempo para o primeiro cenário, uma vez que os comprimentos de onda das irregularidades não 

contemplam frequências muito superiores a 30 Hz. Definidos os parâmetros adotados, obteve-se a 

Tabela 8.2. O valor obtido pela aplicação da equação (5.48), para uma frequência limite de 60 Hz e para 

o vão menor, foi descartado e substituído por 1 ms. Tal substituição foi feita por dois motivos: primeiro 

porque existe na tabela um valor inferior, o que permite manter o intervalo de incrementos; segundo 

porque para comparar os resultados entre 30 e 60 Hz seria necessário um valor de incremento de tempo 

igual nos dois casos. A comparação entre os diversos incrementos de tempo foi realizada com recurso a 

análises de cargas móveis, numa gama de velocidades entre os 100 e os 400 km/h, com um intervalo de 

10 km/h. 
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Tabela 8.2 - Diferentes incrementos de tempo calculados 

Equação 30 Hz 60 Hz 

𝛥𝑡 =
1

8𝑓𝑚𝑎𝑥
 4,2 ms 2,1 ms 

𝛥𝑡 =
𝐿1

4𝑛𝑣𝑚𝑎𝑥
 1,7 ms 0,83 ms 

𝛥𝑡 =
𝐿2

4𝑛𝑣𝑚𝑎𝑥
 1 ms 0,32 ms (substituído por 1 ms) 

𝛥𝑡 =
1

20𝑓𝑚𝑎𝑥
 0,5 ms 0,17 ms 

𝛥𝑡 =
1

20𝑓max(𝑖𝑟𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠)
 1,4 ms - 

vmax = 111,11 m/s; n = 87 e 271; L1 = 38 m; L2 = 20 m; fmax = 30 e 60 Hz; fmax (irregularidades) = 37,04 Hz 

 

Os vão que se revelaram mais determinantes, por um lado devido à resposta em termos de aceleração, 

por outro em termos de deslocamentos, foram os arcos 1 e 5. Por conseguinte, apresentam-se na Figura 

8.9 as duas respostas de ambos os arcos, no primeiro caso de estudo. Os restantes arcos apresentam 

respostas muito semelhantes em acelerações e deslocamentos, sendo que o arco 8 exibe um 

comportamento em acelerações análogo ao do arco 1. Deste modo, os restantes gráficos serão remetidos 

para anexo. 

 

 

a) 

 

b) 

 

Figura 8.9 - Acelerações para os vários incrementos de tempo e flim = 30 Hz  
a) Acelerações máximas absolutas no ponto A1; b) Acelerações máximas absolutas no ponto A5 
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a) 

 
b) 

 
Figura 8.10 - Deslocamentos para os vários incrementos de tempo e flim = 30 Hz  

a) Deslocamentos máximos absolutos no ponto A1; b) Deslocamentos máximos absolutos no ponto A5 

 

Para uma frequência máxima de 30 Hz verifica-se uma elevada semelhança na resposta estrutural em 

termos de deslocamentos, qualquer que seja o incremento de tempo considerado. De frisar que o 

intervalo de incrementos de tempo é de franca amplitude, o que permite afirmar que para a determinação 

dos deslocamentos estruturais provocados pela passagem do comboio bastaria adotar o valor de 4,2ms 

para o incremento temporal, reduzindo drasticamente os tempos de cálculo. Em contrapartida, em 

termos de acelerações, constata-se uma discrepância acentuada entre o incremento de 4,2ms e os 

restantes. Ainda assim, pode afirmar-se existir uma relação muito próxima entre os restantes 

incrementos, observando-se a elevada proximidade entre os incrementos de 0,5 e 1ms. Deste modo, é 

possível concluir-se que a consideração de 1ms para as análises dinâmicas revela-se adequada, 

diminuindo substancialmente os tempos de cálculo relativamente aos de 0,5ms. 

As características geométricas do arco 1, nomeadamente a sua menor dimensão e a sua maior robustez 

(transmitida pelo encontro), conduzem a que a sua resposta apresente valores de aceleração superiores 

aos restantes arcos com exceção do arco 8, que também ele beneficia das mesmas condições geométricas 

com a agravante de ser um arco mais curto (Figura 8.11). Mais ainda, a grande peculiaridade do arco 1 

reside na concordância entre o pico de acelerações registado e a velocidade máxima associada à 

circulação do AP. 
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Figura 8.11 - Comparação geométrica entre o arco 1 e o arco 8 

 

Na Figura 8.12 expõem-se os mesmos gráficos, agora para uma frequência limite de 60 Hz, sendo que 

os restantes gráficos poderão ser consultados nos anexos. 

 

 

a) 

 

b) 

 

Figura 8.12 - Acelerações para os vários incrementos de tempo e flim = 60 Hz 
a) Acelerações máximas absolutas no ponto A1; b) Acelerações máximas absolutas no ponto A5 
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a) 

 

b) 

 

Figura 8.13 - Deslocamentos para os vários incrementos de tempo e flim = 60 Hz 
a) Deslocamentos máximos absolutos no ponto A1; b) Deslocamentos máximos absolutos no ponto A5 

 

Para o panorama de uma frequência limite de 60 Hz, as conclusões afastam-se um pouco das retiradas 

para uma frequência de 30 Hz. Constata-se que, em termos de acelerações, a curva referente a um 

incremento temporal de 1ms se desvia, de uma forma pouco expressiva, das curvas definidas para 

análises com incrementos de tempo inferiores. Tal situação permite questionar a adequabilidade deste 

valor como representante das análises para frequências de 60 Hz. Ainda assim, a curva mantém uma 

forma coerente e as diferenças mais significativas estão maioritariamente pelo lado da segurança. Por 

outro lado, em termos de deslocamentos a utilização de um incremento temporal de 2,1ms permite 

resultados em tudo semelhantes aos retirados para um incremento 10 vezes inferior. Por conseguinte, se 

o objetivo das análises apenas passasse pela avaliação do comportamento dinâmico em termos de 

deslocamentos, um valor de 2,1ms seria mais que suficiente para caracterizar com fiabilidade a resposta 

estrutural, dotando o cálculo computacional de uma rapidez apreciável. 

Em jeito conclusivo, admitiu-se suficientemente expressivo o valor de 1ms para o incremento temporal. 

Contudo, na secção seguinte dar-se-á especial atenção à escolha da frequência limite, realizando uma 

análise comparativa entre as respostas de 30 e 60 Hz, assim como será ponderada a questão do número 

de modos a considerar nas análises dinâmicas. 

 

8.3.5 NÚMERO DE MODOS A CONSIDERAR NAS ANÁLISES 

No método da sobreposição modal, a resposta de uma estrutura é obtida pela soma ponderada dos 

contributos dos diferentes modos de vibração. Assim, por forma a descrever com exatidão a resposta da 

ponte à passagem do comboio é forçoso considerar todos os modos de vibração da mesma. Por outro 

lado, o número exato de modos de uma ponte nunca será alcançado por um modelo numérico de 
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elementos finitos, pois por mais detalhado que este seja, será sempre um conjunto discreto de graus de 

liberdade. No entanto, a contribuição de cada modo para a resposta estrutural não é de todo a mesma. 

Facilmente se verifica pela análise dos registos experimentais esta mesma discrepância, sendo que a sua 

interpretação apenas permite identificar alguns dos primeiros modos de vibração. A ausência de modos 

de vibração mais elevados permite concluir que a sua contribuição é prescindível, e por conseguinte, é 

possível inferir que a consideração de um número ponderado de modos garante uma correta 

aproximação da realidade. 

A questão reside no número de modos a utilizar para a obtenção de uma resposta fidedigna, sem riscos 

de perda de eficiência. Como já referido anteriormente, é normativo considerar (para este caso em 

específico) frequências de vibração até 30 Hz, ainda que na literatura seja referido o valor de 60 Hz. 

Com o intuito de compreender o número de modos a considerar, realizaram-se análises de cargas móveis 

modo-a-modo para a velocidade máxima real de circulação que o AP atinge, 220 km/h. Mais ainda, 

sobrepuseram-se os gráficos de velocidades resultantes das análises de cargas móveis para frequências 

até 30 e 60 Hz, com um incremento temporal de 1ms. Ambos os processos foram realizados para todos 

os arcos, no entanto apenas serão apresentados neste capítulo os gráficos relativos aos arcos 1 e 5, em 

concordância com o exposto anteriormente, sendo que os restantes gráficos poderão ser consultados em 

anexo. 

Observando inicialmente a comparação entre os gráficos de cargas móveis para diferentes velocidades 

para 30 e 60 Hz, é possível retirar duas conclusões consoante a resposta em termos de deslocamentos e 

em termos de acelerações. Em termos de deslocamentos, as curvas de ambas as frequências têm uma 

coincidência de fácil perceção, no entanto em termos de acelerações tal já não acontece. Na Figura 8.14 

estão expostos as comparações relativas às acelerações e aos deslocamentos do arco 1 e do arco 5. 

 

 
a) 

 
b) 

 

Figura 8.14 - Comparação de acelerações para uma flim = 30 e 60 Hz com Δt = 1ms  

a) Acelerações máximas absolutas no ponto A1; b) Acelerações máximas absolutas no ponto A5 
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a) 

 

b) 

 

Figura 8.15 - Comparação de deslocamentos para uma flim = 30 e 60 Hz com Δt = 1ms  

a) Deslocamentos máximos absolutos no ponto A1; b) Deslocamentos máximos absolutos no ponto A5 

 

Examinando agora os gráficos obtidos para a análise modo a modo (Figura 8.16), verifica-se que até aos 

15 Hz a contribuição para a resposta em termos de acelerações no arco 1 é muito reduzida, com 

participações fortes do modo local nº76 (26,14 Hz) e de modos elevados com frequência superior a 30 

Hz, destacando-se o intervalo de frequências de 45 a 60 Hz. A comparação entre acelerações do arco 1 

e do arco 5 permite concluir que, enquanto o primeiro demonstra um maior contributo dos modos mais 

elevados o arco 5 mantém um patamar de resposta. Já a comparação dos contributos para a resposta em 

termos de deslocamentos permite afirmar que o arco 1 precisa de um maior número de modos para a 

descrever. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figura 8.16 - Respostas modo a modo para uma velocidade de 220 km/h 

a) Acelerações máximas absolutas no ponto A1; b) Acelerações máximas absolutas no ponto A5; c) 
Deslocamentos máximos absolutos no ponto A1 d) Deslocamentos máximos absolutos no ponto A5 

 



Calibração de Modelos Dinâmicos de Pontes Ferroviárias em Arco de Alvenaria de Pedra 
 

  111 

Em termos de deslocamentos, os grandes contributos para a resposta do arco 5 acontecem em três 

“saltos” com frequências inferiores a 20 Hz, sendo que os modos mais significativos são os nos 9, 10 e 

24. Deste modo, a coerência de resultados para 30 e 60 Hz em relação a deslocamentos do arco 5 fica 

justificada pelo patamar que se inicia antes dos 20 Hz. Já a enorme discrepância entre as acelerações a 

30 e 60 Hz para o arco 1 é fundamentada pelos aumentos sucessivos entre 40 e 60 Hz, muito devido a 

modos locais associados à via-férrea. Na Figura 8.17 encontram-se representados os modos de vibração 

aqui referidos. 

Ainda que a resposta seja amplificada quando representada pelos 271 modos, entenda-se que muito se 

deve a modos de vibração locais da via-férrea e pouco se relaciona com a estrutura em si. Mais ainda, o 

esforço computacional requerido para análises com 271 modos é deveras superior ao despendido quando 

considerados apenas 87. Por estas razões e pela questão normativa, as análises dinâmicas serão 

realizadas com uma frequência limite de 30 Hz. 

 

 

 

f9 = 5.0536 Hz 

a) 

 
 

f10 = 5.0538 Hz 

b) 

 
 

f24 = 10.231 Hz 

c) 

 
 

f76 = 26.135 Hz 

d) 
Figura 8.17 - Modos globais determinantes nas respostas estruturais 

a) Modo de vibração nº9; b) Modo de vibração nº10; c) Modo de vibração nº24; d) Modo de vibração nº76 
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8.4 RESPOSTAS DINÂMICAS DA PONTE DO CÔA 

A calibração dos modelos numéricos da ponte e do comboio, expostos ao longo deste trabalho, 

possibilita a realização de análises dinâmicas que refletem com rigor uma possível circulação do 

comboio convencional AP sobre a ponte do Côa. Assim, com recurso ao programa TBI, também já 

referido e descrito em 8.2, foram realizadas análises dinâmicas de interação e de cargas móveis, as quais 

permitiram obter resultados da resposta estrutural e do comboio. Posteriormente, serão descritas estas 

análises, os seus resultados e será realizada uma avaliação regulamentar. 

Para a realização de todas as análises, foram utilizados os parâmetros descritos neste capítulo. 

 

8.4.1 AVALIAÇÃO COMPARATIVA DAS RESPOSTAS (ANÁLISE DE INTERAÇÃO E ANÁLISE COM CARGAS MÓVEIS) 

Por forma a compreender a influência que a escolha do tipo de análise tem na resposta estrutural foram 

comparados resultados para os oito vãos da ponte, em termos de acelerações e deslocamentos. Com o 

intuito de manter a coerência ao longo da dissertação, dar-se-á uma maior atenção neste capítulo aos 

resultados dos arcos 1 e 5. 

Na Figura 8.18 estão representadas as respostas estruturais em termos de acelerações máximas para o 

arco 1 e o arco 5, em função da velocidade de circulação. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 8.18 - Comparação de acelerações considerando análises com e sem interação sem irregularidades 

a) Acelerações máximas absolutas no ponto A1; b) Acelerações máximas absolutas no ponto A5 

 

Observa-se que tanto para o arco mais desfavorável como para o arco central, os gráficos de aceleração 

mantém-se sempre muito próximos, com uma ligeira flutuação no arco 1 para velocidades a partir dos 
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280 km/h. Uma análise com interação permite recolher informação no comboio, no entanto se o objetivo 

for apenas avaliar os resultados estruturais constata-se que a consideração de cargas móveis é suficiente, 

e necessita de tempos de cálculo substancialmente inferiores. 

Avaliando agora os deslocamentos, na Figura 8.19 podem ser consultadas as respostas dos arcos 1 e 5. 

É praticamente impercetível a existência de duas curvas no gráfico, tal é a coincidência de valores. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 8.19 - Comparação de deslocamentos considerando análises com e sem interação sem irregularidades 

a) Deslocamentos máximos absolutos no ponto A1; b) Deslocamentos máximos absolutos no ponto A5 

 

Apresentam-se em seguida os registos temporais de acelerações nos arcos 1 e 5 para uma velocidade de 

circulação de 220 km/h (Figura 8.20) e os registos temporais em termos de deslocamentos para os 

mesmos arcos e para a mesma velocidade (Figura 8.21). 
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Figura 8.20 - Registos temporais de acelerações nos pontos A1 e A5, respetivamente 

 

 

 

Figura 8.21 - Registos temporais de deslocamentos nos pontos A1 e A5, respetivamente 

 

Nos gráficos de deslocamentos, os picos negativos mais elevados estão relacionados com a carga 

aplicada pelo grupo de dois bogies simultâneos de carruagens diferentes, enquanto os dois picos 

negativos menores estão associados às cargas aplicadas pelos bogies de entrada e de saída. 

Recorrendo agora a valores normativos, as acelerações registadas a meio vão dos oito arcos da ponte 

estão bastante abaixo do limite de 3,5m/s2 imposto para vias balastradas (EN1990-A2, 2010). 

Relativamente à resposta em deslocamentos, os limites impostos refletem-se na expressão (8.1). No caso 

do arco mais desfavorável (arco 5), este valor encontra-se próximo de 130 mil, bastante afastado de 

qualquer limite para qualquer velocidade de circulação. 

 

 𝐿/𝛿 (8.1) 
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8.4.2 IRREGULARIDADES DA VIA 

As irregularidades da via apresentam uma elevada preponderância no contributo para a resposta 

estrutural, característica que será tanto maior quanto maior for a discrepância relativa entre pontos de 

irregularidade. O caso de estudo apresenta diferenças relativas de cerca de 3,2 cm em menos de vinte 

metros de via, para o carril direito. Observando o perfil de irregularidades exposto em Figura 8.7, 

constata-se que as irregularidades da via adotam valores que a priori conduziram a uma resposta 

estrutural com variações consideráveis, comparativamente com a que se obteve com uma via “ideal”. 

Na Figura 8.22 podem ser consultadas as respostas dos arcos 1 e 5 em termos de acelerações máximas 

absolutas, para análises com e sem irregularidades. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 8.22 - Comparação de acelerações entre análises de interação com e sem irregularidades 

a) Acelerações máximas absolutas no ponto A1; b) Acelerações máximas absolutas no ponto A5 

 

Como expectável as irregularidades da via conduziram a um aumento significativo das acelerações. No 

entanto, com a consideração das irregularidades, o arco crítico em termos de acelerações já não é mais 

o arco 1, o que facilmente se depreende pela análise dos perfis de irregularidades. Verifica-se que, depois 

da translação segundo o eixo dos yy os valores positivos são agravados e os negativos aligeirados, sendo 

que os tramos que terão a sua resposta intensificada serão os que compreendem o intervalo de 20 a 120 

metros da ponte (A2 a A5). Na Figura 8.23 expõe-se o gráfico comparativo de acelerações máximas 

para o Arco 2, sendo este o mais gravoso. 
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Figura 8.23 - Gráfico comparativo de acelerações das análises de interação com e sem irregularidades para o 
ponto A2 

 

Em termos de deslocamentos, as irregularidades da via não têm uma contribuição tão significativa, 

conduzindo no arco 5 a um incremento máximo de 11,6 % aos 270 km/h e a uma média de 6,8% 

relativamente à resposta obtida com uma análise de interação sem irregularidades. As comparações de 

respostas em deslocamentos para os arcos 1 e 5 podem ser observadas na Figura 8.24. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 8.24 - Comparação dos deslocamentos entre análises de interação com e sem irregularidades 

a) Deslocamentos máximos absolutos no ponto A1; b) Deslocamentos máximos absolutos no ponto A5 

 

Para melhor compreender os efeitos de amplificação da resposta gerados pelas irregularidades da via, 

exibem-se na Figura 8.25 os registos temporais dos arcos 1 e 5 para uma velocidade de circulação de 

220 km/h e os registos temporais do arco 2 para o pico de ressonância a 250 km/h. 
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a) 

 

b) 

 

 

c) 

Figura 8.25 - Registos temporais para análises com e sem irregularidades 

a) Acelerações nos pontos A1 e A5 para uma velocidade de 220 km/h; b) Deslocamentos nos pontos A1 e A5 
para uma velocidade de 220 km/h; c) Acelerações e Deslocamentos no ponto A2 para uma velocidade de 250 

km/h 
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Pela observação dos gráficos é possível concluir que os registos de acelerações temporais dos arcos 2 e 

5 são completamente alterados pelas irregularidades, sofrendo uma modificação na sua forma e uma 

translação no tempo. Tomando o arco 5 como exemplo, verifica-se que a aceleração máxima absoluta 

ocorrerá segundos depois se forem consideradas as irregularidades, o que significa que o comboio 

provocará acelerações máximas no arco em posições diferentes. 

Na Figura 8.26 são apresentados os registos temporais para o arco 2 para as velocidades de circulação 

de 120 km/h e de 250 km/h, uma correspondendo a um pico de ressonância e a outra não, e que 

representam casos diferenciados, uma aproxima as respostas das análises com e sem irregularidades e a 

outra afasta-as. 

 

 

a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 

Figura 8.26 - Influência das irregularidades em dois casos distintos de velocidade no arco 2 

a) Registos temporais; b) Autoespetros dos registos com irregularidades; c) Autoespetros dos registos sem 
irregularidades; d) Assinaturas Dinâmicas do comboio AP 

 

Avaliando os autoespetros de resposta verifica-se uma alteração do comportamento notória, concluindo 

que as irregularidades são a ação dominadora. Por outro lado, analisando a resposta sem considerar as 

irregularidades é visível a coincidência dos picos dos autoespetros com os picos de excitação da 

assinatura dinâmica do comboio. De frisar a preponderância que o pico da assinatura, relacionado com 

o grupo de dois bogies seguidos de carruagens diferentes, tem na resposta em termos de acelerações. 

 

8.4.3 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DINÂMICAS DO COMBOIO CONVENCIONAL ALFA PENDULAR 

A consideração de uma análise dinâmica com interação ponte-comboio permite recolher informação 

sobre a resposta dinâmica do veículo que circula na ponte. Deste modo, foram consideradas interações 

com e sem irregularidades, por forma a compreender o contributo destas para o conforto dos passageiros. 
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8.4.3.1 Resposta da caixa 

Como referido em 8.3.1.2, foram recolhidas as respostas de três pontos da caixa de três carruagens. Na 

Figura 8.27 encontram-se representados os dois gráficos comparativos entre as acelerações e os 

deslocamentos máximos sentidos no ponto central de cada uma das três carruagens. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 8.27 - Respostas das 3 carruagens 

a) Acelerações máximas absolutas; b) Deslocamentos máximos absolutos 

 

Analisando o gráfico relativo às acelerações máximas, é possível constatar que as acelerações sentidas 

na caixa estão muito abaixo das do nível Muito Bom de conforto imposto pela EN1990-A2 (2010). 

Verifica-se também que os registos das três carruagens são bastante semelhantes, o que permite concluir 

que todas as seis carruagens do comboio sentirão acelerações da mesma gama de valores. Relativamente 

aos registos de deslocamentos, é também possível confirmar que as três carruagens sofrem 

deslocamentos muito semelhantes. 

Na Figura 8.28 expõem-se os gráficos das respostas dos três pontos da caixa da 1ª carruagem, quer em 

termos de acelerações, quer em termos de deslocamentos. 

 



Calibração de Modelos Dinâmicos de Pontes Ferroviárias em Arco de Alvenaria de Pedra 
 

  121 

 

a) 

 

b) 

Figura 8.28 - Comparação das respostas na caixa para as 3 filas consideradas 

a) Registos de acelerações; b) Registos de velocidades 

 

Avaliando as respostas, pode-se concluir que os pontos da caixa mais afastados do centro sofrerão 

acelerações e deslocamentos superiores. Ainda assim, é legítimo afirmar que as flutuações de resposta 

são bastante reduzidas, continuando muito abaixo dos valores normativos. Para as restantes carruagens 

o cenário é semelhante. 

 

8.4.3.2 Respostas do sistema assento/passageiro 

Para uma melhor compreensão dos resultados que serão apresentados nesta secção, numeram-se os 

sistemas assento/passageiro por filas, e em cada fila da direita para a esquerda. Deste modo, teremos os 

sistemas 1 e 2 na primeira fila, os sistemas 3 e 4 na segunda e os sistemas 5 e 6 na terceira. 

Na Figura 8.29 apresentam-se as respostas em acelerações e deslocamentos para todos os sistemas da 1ª 

carruagem. As respostas dos assentos estão representadas a tracejado, para uma melhor interpretação 

dos gráficos. 

 



Calibração de Modelos Dinâmicos de Pontes Ferroviárias em Arco de Alvenaria de Pedra 
 

122   

 

a) 

 

b) 

Figura 8.29 - Respostas dos seis sistemas da 1ª carruagem 

a) Acelerações máximas absolutas; b) Deslocamentos máximos absolutos 

 

As respostas dos três sistemas esquerdos sobrepõem-se aos dos três direitos, o que é justificado pela 

consideração de uma via em condições ideais de circulação, sem irregularidades, e pelo percurso em 

alinhamento reto. Mais uma vez se verifica que no centro da carruagem, os registos de acelerações e 

deslocamentos é sempre inferior em qualquer das velocidades consideradas. Comparando agora a Figura 

8.29 com a Figura 8.28, é possível concluir que as acelerações máximas sentidas no passageiro são 

relativamente superiores às sentidas pela caixa, mas que no entanto continuam a ser consideradas como 

Muito Bom em termos de conforto, de acordo pela norma EN1990-A2 (2010). 

Por forma a uma melhor comparação dos resultados, encontram-se representados na Figura 8.30 os 

registos temporais de acelerações do 1º sistema e do ponto da caixa da 1ª fila, da 1ª carruagem, para a 

velocidade de circulação de 220km/h. 

Analisando os resultados apresentados, conclui-se que os registos temporais do assento e da caixa são 

coincidentes, pelas mesmas razões apresentadas em cima, via sem irregularidades e alinhamento reto. 

Observa-se também uma filtragem nos momentos iniciais dos resultados do assento para o passageiro, 

assim como uma amplificação de acelerações do passageiro provocada pela vibração do próprio assento. 
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Figura 8.30 - Registos temporais das acelerações do passageiro, do assento e da caixa à velocidade de 220 
km/h 

 

8.4.3.3 Influência das irregularidades 

Introduzindo agora o conceito das irregularidades da via na análise das respostas do comboio, é 

apresentado na Figura 8.31 o gráfico de acelerações máximas absolutas para o centro das três carruagens. 

 

 

Figura 8.31 - Acelerações máximas absolutas para o centro das três carruagens em estudo 
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Comparando a Figura 8.27 e a Figura 8.31 é possível observar um aumento elevadíssimo da resposta 

com a consideração das irregularidades, chegando a ser 100 vezes superior. Por outro lado, verifica-se 

a coincidência da resposta em termos de acelerações para as três carruagens. Na Figura 8.32 apresenta-

se agora o gráfico de deslocamentos máximos absolutos para o centro das três carruagens. 

 

 

Figura 8.32 - Deslocamentos máximos absolutos para o centro das três carruagens em estudo 

 

Denote-se que mais uma vez, as respostas para o centro das três carruagens são coincidentes, o que 

permite afirmar que todas as carruagens sentem (no seu centro) valores iguais de deslocamentos e 

acelerações máximos. Comparando agora a Figura 8.27 com a Figura 8.32, conclui-se que também os 

deslocamentos sofrem aumentos de 100 vezes o seu valor. 

Na Figura 8.33 estão expostos os gráficos comparativos das respostas em termos de acelerações e 

deslocamentos para os três pontos da primeira carruagem. Para o caso das acelerações constata-se que 

a respostas das filas inicial e final são bastante superiores em relação à resposta do centro, o mesmo já 

acontecia para o cenário de uma via ideal sem irregularidades. No entanto, ao considerar as 

irregularidades os valores de aceleração máxima ultrapassam os níveis normativos de conforto para 

velocidades bastante reduzidas. Isto é, para manter um nível de conforto Muito Bom, a velocidade de 

circulação do veículo teria de ser limitada a 120 km/h. 
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a) 

 

b) 

Figura 8.33 - Respostas dos 3 pontos da caixa da 1ª carruagem 

 

No caso da resposta em termos de deslocamentos, é também visível o incremento de respostas nas filas 

extremas, comparativamente com o centro da caixa. 

A elevada discrepância das respostas com e sem irregularidades é justificada pela qualidade geométrica 

da via e pelo uso real a que se dispõe. Vale (2013) define (consoante as normas exigidas) três níveis 

limites de alarme: alerta, intervenção e ação imediata. Para tal, divide os registos de irregularidades em 

dois sub-registos associados ao comprimento de onda, denominados de D1 (de 3 a 25 metros de 

comprimento de onda) e de D2 (de 25 a 70 metros de comprimento de onda). Vale (2013) refere ainda 

três níveis de qualidade, QN1, QN2 e QN3. 

Para avaliar os níveis de qualidade da via, assim como os seus limites, podem ser consultados os quadros 

expostos em 2.4.1 em Vale (2013). Para o caso atual, calculou-se o valor máximo de pico em relação à 

média e o desvio padrão das irregularidades de ambos os alinhamentos. As conclusões retiradas estão 

indicadas na Tabela 8.3, constatando-se a necessidade clara de uma intervenção na via por forma a 

adequar os perfis de irregularidades à passagem do comboio de passageiros AP. 
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Tabela 8.3 - Velocidades limites para níveis de intervenção e de qualidade 

 Desvio-Padrão Valor de pico 

 Limite de Alerta Limite de 

Segurança 

Limite de 

Intervenção 

Limite de Alerta 

Limite de 

velocidade 
220 km/h 300 km/h 300 km/h 300 km/h 

Nível de 

qualidade 

QN1 80 km/h 80 km/h 

QN2 120 km/h 200 km/h 

QN3 200 km/h 200 km/h 

 

Na Figura 8.34 apresentam-se as respostas em termos de acelerações e de deslocamentos para os seis 

sistemas assento/passageiro, para a primeira carruagem. Conclui-se que o 1º sistema é o que apresenta 

respostas mais elevadas. A comparação da Figura 8.34 com a Figura 8.29 permite constatar que a 

diferença entre os perfis de irregularidades direito e esquerdo contribuiu para um acréscimo de resposta 

dos sistemas do lado direito em relação ao lado esquerdo. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 8.34 - Respostas dos seis sistemas da 1ª carruagem considerando as irregularidades da via 

a) Acelerações máximas absolutas; b) Deslocamentos máximos absolutos 
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Para o 1º sistema, o que exibe respostas mais elevadas, apresentam-se na figura os registos temporais 

para este sistema com e sem irregularidades para a velocidade de 220 km/h. 

 

 

Figura 8.35 - Registos temporais do 1º sistema da 1ª carruagem à velocidade de 220 km/h 

 

8.4.4 AVALIAÇÃO DE TENSÕES 

Com o intuito de avaliar a estabilidade estrutural da ponte do Côa, foram recolhidas as respostas dos 8 

meios vãos em termos de tensões, nas 3 direções cartesianas. Sabendo à partida o mau comportamento 

da alvenaria à tração, foram analisadas cuidadosamente as tensões de tração devidas à circulação do 

comboio com cargas móveis. 

Considerando o comportamento do Arco 5 como representativo do dos restantes, analisaram-se as 

tensões de tração em dez pontos com o intuito de concluir o local do arco mais afetado pela passagem 

do comboio e assim inferir quais os pontos a verificar nos arcos restantes. Deste modo, avaliaram-se as 

tensões dinâmicas de tração na direção transversal, longitudinal e vertical da ponte. Os gráficos obtidos 

estão representados na Figura 8.36, sendo que no lado esquerdo estão representados os pontos do 

extradorso do arco 5, e no direito os pontos do intradorso. 
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a) 

  

b) 

  

c) 

Figura 8.36 - Tensões de tração sofridas pelos pontos do arco 5 para a circulação do comboio AP 

a) Tensões em X; b) Tensões em Y; c) Tensões em Z 

 

Pela avaliação dos gráficos, pode concluir-se que o ponto a meio vão do intradorso é sempre o mais 

gravoso para trações horizontais. Esta conclusão corrobora a ideia teórica do funcionamento do arco, 

que sofrerá trações na parte inferior do meio vão e compressões na superior, quando carregado 

verticalmente. 

Analisando os valores máximos, constata-se que não ultrapassam os 160 kPa, o que permite inferir que 

o arco apresenta um funcionamento estável. 
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Visto que, para o arco 5, o ponto com maiores tensões de tração para qualquer velocidade de circulação 

é o do meio vão do intradorso, apresenta-se na Figura 8.37 as respostas em tensão na direção X (de 

tração) para os restantes arcos (para o ponto a meio vão). Ao analisar o gráfico, é fácil verificar que o 

arco com maior tensão de tração é o arco 7, com dois picos de resposta bastante acentuados. O pico 

maior acontece aos 280 km/h. 

 

 

Figura 8.37 - Tensões de tração X a meio vão de todos os arcos  

 

Com o intuito de melhor compreender o pico de resposta do arco 7, foram aplicadas ao modelo numérico 

da ponte as cargas estáticas devidas ao comboio, considerando para a velocidade de 280 km/h o local 

que mais agravasse as tensões. Apresentam-se na Figura 8.38 os mapas de tensões. 
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a) 

   

b) 

Figura 8.38 - Mapa de tensões do arco 7 

a) Mapa de tensões em duas vistas diferentes apenas para o peso próprio; b) Mapa de tensões em duas vistas 
diferentes para o peso próprio mais a carga do comboio 

 

Pelas escalas dos gráficos é possível verificar que, devido ao carregamento do arco pela passagem do 

comboio, as tensões a meio vão no intradorso quase que triplicam de valor, passando de cerca de 80 kPa 

para cerca de 210 kPa. No entanto, não esquecer que o caso em análise representa o cenário mais gravoso 

relativo à circulação do comboio AP para a gama total de velocidade, mas que ainda assim o valor 

máximo de tração não perfaz ¼ de 1 MPa.  
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9.1 CONCLUSÕES 

A presente dissertação propunha-se a realizar a calibração de um modelo numérico de elementos finitos, 

assim como a execução de algumas análises dinâmicas para uma melhor compreensão do 

comportamento estrutural da ponte do Côa. 

Para a realização da calibração do modelo foi primeiramente necessário alterar e detalhar o existente. 

Para tal separaram-se os elementos do modelo simplificado em elementos de natureza mais percetível. 

Após a divisão foram modelados elementos de volume no GID e usados para criar a malha. Com o 

modelo gerado e exportado para Ansys, foram atribuídos valores de densidade e módulo de elasticidade 

e realizou-se uma análise modal numérica. Munido do ensaio ambiental, este trabalho progrediu na 

comparação de frequências e modos de vibração, no sentido de verificar os ganhos em relação ao modelo 

existente. De qualquer modo, constatou-se uma redução no erro das frequências de mais de metade 

(exceto na frequência modal 1). Findada esta comparação, foi realizada uma análise de sensibilidade 

com o intuito de conhecer os parâmetros com correlações fortes ou com correlações fracas. Concluiu-

se que os parâmetros sensíveis seriam a alvenaria de enchimento, a alvenaria aparelhada e os dois 

enchimentos. Foram criados intervalos de referência para cada parâmetro sensível. 

Perante a existência inicial de MACs bastante elevados, a calibração da ponte foi extremamente célere. 

Foram efetuadas três otimizações para comprovar os resultados. De facto, o indivíduo mais adequado 

saiu da primeira otimização com valores de módulo de elasticidade de 18,33 GPa para a alvenaria 

aparelhada, de 13,49 GPa para a alvenaria de enchimento e de 2,301 vezes para o conjunto enchimentos. 

Conclui-se assim, para esta primeira parte do trabalho, que o método de otimização através de algoritmos 

genéticos é extremamente robusto e conduz com clareza aos resultados pretendidos, ainda assim é um 

processo moroso. Pelos reduzidos resíduos, pelos elevados valores dos MACs e pelos erros de frequência 

bastante reduzidos é possível concluir que o modelo da Ponte do Côa está bem definido, bem modelado 

e bem calibrado. 

Numa segunda abordagem, com o modelo calibrado, realizaram-se análises dinâmicas com interação 

comboio-estrutura e com a aplicação de cargas móveis. Primeiramente, foram definidos os parâmetros 

a utilizar nas análises, tais como a gama de velocidades a introduzir, o número de modos a equacionar, 

assim como o incremento de tempo a ter em conta e listaram-se os outputs desejados.  

Conclui-se que, a consideração de um maior número de modos é dispensável para representar a resposta 

em termos de deslocamentos, mas tem influência na resposta em termos de acelerações. O incremento 

temporal de 1 ms revelou-se suficiente para representar as respostas sem perdas de eficiência de esforços 

computacionais de cálculo. A comparação de cargas móveis ou interação ponte-comboio não se revelou 

de muita importância, verificando-se pouca ou nenhuma discrepância entre os resultados para as duas 
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análises. No entanto, ao considerar as irregularidades da via já é percetível um aumento da resposta, que 

depende do arco em causa. Para o comboio é possível concluir que as irregularidades da via alteram o 

comportamento da caixa e do sistema, elevando acelerações e deslocamentos para 100 vezes o seu valor. 

É possível compreender que as respostas têm uma flutuação mínima entre carruagens distintas mas uma 

diferença significativa entre sistemas da mesma. Foram avaliadas as irregularidades da Ponte do Côa 

em termos de nível de qualidade e necessidade de intervenção, constatando-se a falta de condições da 

via para a circulação do comboio AP. 

Relativamente à avaliação da ponte em tensões, verifica-se uma elevada tração na direção longitudinal 

da ponte no arco 7 que é máxima aos 280 km/h, que ainda assim fica aquém de 0,5 MPa. 

 

9.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Para trabalhos futuros sugere-se uma nova campanha de ensaios experimentais e laboratoriais com o 

intuito de: 

 Recolher informação sobre as características mecânicas dos parâmetros 

utilizados na calibração; 

 Registar respostas associadas a um veículo que possa ser definido, modelado e 

calibrado para uma futura validação do modelo. 

Seria também interessante a consideração das juntas de dilatação no modelo numérico, por forma a 

verificar o seu impacto na resposta estrutural. Outra sugestão prende-se com a consideração, para as 

análises dinâmicas, do modelo do comboio AP com caixa, com o intuito de entender a influência desta 

nas respostas finais. 
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A.1. COMPARAÇÃO DE INCREMENTOS DE TEMPO 

 

a) Acelerações máximas absolutas do ponto A2 para 30 Hz 

 

b) Acelerações máximas absolutas do ponto A3 para 30 Hz 

 

c) Acelerações máximas absolutas do ponto A4 para 30 Hz 
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d) Acelerações máximas absolutas do ponto A6 para 30 Hz 

 

e) Acelerações máximas absolutas do ponto A7 para 30 Hz 

 

f) Acelerações máximas absolutas do ponto A8 para 30 Hz 

Figura A.1.1 - Gráficos comparativos de Δt para 30 Hz para acelerações máximas absolutas 
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a) Deslocamentos máximos absolutos do ponto A2 para 30 Hz 

 

b) Deslocamentos máximos absolutos do ponto A3 para 30 Hz 

 

c) Deslocamentos máximos absolutos do ponto A4 para 30 Hz 

 

d) Deslocamentos máximos absolutos do ponto A6 para 30 Hz 
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e) Deslocamentos máximos absolutos do ponto A7 para 30 Hz 

 

f) Deslocamentos máximos absolutos do ponto A8 para 30 Hz 

Figura A.1.2- Gráficos comparativos de Δt para 30 Hz para deslocamentos máximos absolutos 

 

 

 

a) Acelerações máximas absolutas do ponto A2 para 60 Hz 

 

b) Acelerações máximas absolutas do ponto A3 para 60 Hz 
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c) Acelerações máximas absolutas do ponto A4 para 60 Hz 

 

d) Acelerações máximas absolutas do ponto A6 para 60 Hz 

 

e) Acelerações máximas absolutas do ponto A7 para 60 Hz 

 

f) Acelerações máximas absolutas do ponto A8 para 60 Hz 

Figura A.1.3 - Gráficos comparativos de Δt para 60 Hz para acelerações máximas absolutas 
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a) Deslocamentos máximos absolutos do ponto A2 para 60 Hz 

 

b) Deslocamentos máximos absolutos do ponto A3 para 60 Hz 

 

c) Deslocamentos máximos absolutos do ponto A4 para 60 Hz 

 

d) Deslocamentos máximos absolutos do ponto A6 para 60 Hz 
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e) Deslocamentos máximos absolutos do ponto A7 para 60 Hz 

 

f) Deslocamentos máximos absolutos do ponto A8 para 60 Hz 

Figura A.1.4 - Gráficos comparativos de Δt para 60 Hz para deslocamentos máximos absolutos 
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A.2. COMPARAÇÃO DE RESPOSTAS PARA AS FREQUÊNCIAS DE 30 E 60 HZ 

 

a) Acelerações máximas absolutas para 30 e 60 Hz do ponto A2  

 

b) Acelerações máximas absolutas para 30 e 60 Hz do ponto A3 

 

c) Acelerações máximas absolutas para 30 e 60 Hz do ponto A4 

 

d) Acelerações máximas absolutas para 30 e 60 Hz do ponto A6 
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e) Acelerações máximas absolutas para 30 e 60 Hz do ponto A7 

 

f) Acelerações máximas absolutas para 30 e 60 Hz do ponto A8 

Figura A.2.1 - Comparação das acelerações máximas absolutas para 30 e 60 Hz 

 

 

 

a) Deslocamentos máximos absolutos para 30 e 60 Hz do ponto A2 

 

b) Deslocamentos máximos absolutos para 30 e 60 Hz do ponto A3 
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c) Deslocamentos máximos absolutos para 30 e 60 Hz do ponto A4 

 

d) Deslocamentos máximos absolutos para 30 e 60 Hz do ponto A6 

 

e) Deslocamentos máximos absolutos para 30 e 60 Hz do ponto A7 

 

f) Deslocamentos máximos absolutos para 30 e 60 Hz do ponto A8 

Figura A.2.2 - Comparação dos deslocamentos máximos absolutos para 30 e 60 Hz 
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A.1.3. COMPARAÇÃO DE RESPOSTAS PARA ANÁLISES COM E SEM IRREGULARIDADES 

 

a) Comparação das acelerações do ponto A3 com irregularidades e sem irregularidades 

 

b) Comparação das acelerações do ponto A4 com irregularidades e sem irregularidades 

 

c) Comparação das acelerações do ponto A6 com irregularidades e sem irregularidades 

 

d) Comparação das acelerações do ponto A7 com irregularidades e sem irregularidades 
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e) Comparação das acelerações do ponto A8 com irregularidades e sem irregularidades 

Figura A.3.1 - Comparação de acelerações máximas absolutas para análises com e sem irregularidades 

 

 

 

a) Comparação dos deslocamentos do ponto A2 com irregularidades e sem irregularidades 

 

b) Comparação dos deslocamentos do ponto A3 com irregularidades e sem irregularidades 

 

c) Comparação dos deslocamentos do ponto A4 com irregularidades e sem irregularidades 



Calibração de Modelos Dinâmicos de Pontes Ferroviárias em Arco de Alvenaria de Pedra 
 

  13 

 

d) Comparação dos deslocamentos do ponto A6 com irregularidades e sem irregularidades 

 

e) Comparação dos deslocamentos do ponto A7 com irregularidades e sem irregularidades 

 

f) Comparação dos deslocamentos do ponto A8 com irregularidades e sem irregularidades 

Figura A.3.2 - Comparação de deslocamentos máximos absolutos para análises com e sem irregularidades 


