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RESUMO 

 

A necessidade de aumentar as velocidades de circulação e as cargas transportadas sobre a 

infraestrutura ferroviária motivaram a investigação de alternativas às soluções clássicas. É neste 

enquadramento que surge uma estrutura baseada em soluções de via não balastrada. 

A “Slab Track”, ou “via-férrea não balastrada”, apesar de ser utilizada mais ou menos 

pontualmente desde há várias décadas, apresenta ainda hoje fortes restrições à sua 

implementação de forma generalizada. Como principais obstáculos são normalmente 

identificados o elevado valor de investimento inicial e a emissão excessiva de ruído.  

No entanto, a expectativa de dispor de uma solução capaz de reduzir significativamente as 

necessidades de manutenção, e as consequentes restrições à circulação, de aumentar a 

velocidade de circulação e/ou a carga por eixo do material circulante, e ainda de eventualmente 

permitir reduzir o custo de ciclo de vida da infraestrutura, sugerem estudos mais aprofundados 

acerca deste tema. 

Neste sentido, esta dissertação pretende constituir um contributo sobre o tema, analisando o 

comportamento da laje de betão, componente integrante deste tipo de infraestrutura. Esta análise 

será efetuada não só para ações de tráfego, mas também de variações uniformes e diferenciais 

de temperatura, já que as alterações climáticas se apresentam cada vez mais como um fator 

condicionante do dimensionamento de qualquer infraestrutura.  

Tirando partido dos avanços tecnológicos, nomeadamente no que diz respeito às capacidades 

computacionais, foi desenvolvido um modelo de elementos finitos que permite avaliar a resposta 

estrutural da laje para as ações acima referidas, considerando o sistema Rheda 2000. Será 

também importante perceber qual o impacto da inclusão de juntas de dilatação, da adoção de 

um sistema de pré-esforço transversal bem como a previsão da durabilidade do mesmo. 

Por fim, serão sugeridos desenvolvimentos futuros nesta área de investigação, nomeadamente 

acerca da alteração da geometria da armadura presente no sistema Rheda 2000 de modo a 

apresentar uma melhor resposta estrutural para as ações de temperatura diferencial. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Infra-estrutura ferroviária, via não balastrada, Rheda 2000, modelação por 

elementos finitos, resposta estrutural laje de betão, ações de temperatura. 
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ABSTRACT 

The need to improve both the circulation speeds and the cargo loads under transport by railway 

systems has motivated research into alternatives to the traditional railway track solutions. It is 

within this framework that ballastless track solutions first emerged. 

The “Slab Track”, or ballastless railway system presents heavy restrictions on its generalised 

application. The main obstacles normally identified within this scope are the high level of initial 

investment and excessive noise emissions.  

Furthermore, the expectation of designing solutions able to significantly reduce maintenance 

needs and their consequent restrictions, boosting circulation speeds and/or the axle cargo loads 

carried by the rolling stock and in addition to eventually bringing about reductions in the life cycle 

cost of the infrastructures, all point to further study being needed on this theme. 

Within this framework, this dissertation seeks to make a contribution to this field, analysing 

concrete slabs, the core component of this type of infrastructure. The analysis undertaken spans 

not only the impact of traffic but also uniform and differential variations in temperature given that 

climate change increasingly appears to represent a conditioning factor for the planning and 

scaling of any infrastructure.  

Leveraging technological advances, especially as regards computational capacities, a finite 

element model was developed in order to evaluate the structural responses of slabs to the 

aforementioned actions, taking Rheda 2000 as the reference system. It is also important to grasp 

the impact of incorporating expansion joints and adopting a transversal prestressing system as 

well as forecasting expected durability. 

Finally, this puts forward suggested future developments for this field of research, especially as 

regards alterations to the geometry of the Rheda 2000 reinforcement structure in order to return 

better structural responses to the actions caused by temperature differentials. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Railway infrastructure, Slab track, Rheda 2000, finite element modeling, 

structural behaviour of the slab, temperature loads. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento Geral 

O caminho-de-ferro é um sistema de transporte para passageiros e mercadorias baseado na 

circulação de (pesados) veículos sobre carris. Desde o seu aparecimento, constatou-se que o 

assentamento das travessas que suportam os carris sobre balastro constituía a forma mais 

eficiente de promover a distribuição das cargas na fundação, apresentando este sistema 

características que facilitam a construção e manutenção da infraestrutura. As vias balastradas 

são, até hoje, a tipologia de via-férrea mais utilizada em todo o mundo.  

Figura 1-1: Exemplo de uma via balastrada 

 

 Estação de Vale de Figueira, km 83+826 da Linha do Norte 

No entanto, com o aumento das velocidades e das cargas, respetivamente no transporte de 

passageiros e mercadorias, começaram a verificar-se alguns constrangimentos que conduziram 

à necessidade de identificar um sistema alternativo capaz de fazer face às novas exigências. 

Assim, surgiu uma estrutura baseada em soluções de via não balastrada “Slab Track”1. 

Figura 1-2: Exemplo de via não balastrada  

 

Via não balastrada, Áustria 

                                                      
1 Nesta tese os termos “via não balastrada”, “via-férrea não balastrada” e “Slab Track” serão usados 

indistintamente, e pretendem descrever um sistema ferroviário no qual a superestrutura de via, travessas e 
carris, estão assentes numa laje de betão e não sobre uma camada de balastro como no modelo tradicional 
(via balastrada). 
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Nesta solução, o balastro é substituído por uma laje de betão, formando uma estrutura 

simultaneamente rígida e frágil, à qual são adicionados componentes que lhe conferem a 

elasticidade necessária. Principalmente no continente asiático (com ênfase no Japão), a 

investigação e implementação deste sistema cresceu consideravelmente nos últimos 50 anos.  

Na Europa, tal como por todo o mundo, a “Slab Track” tem sido utilizada essencialmente em 

pontes e túneis, onde as vantagens superam largamente as desvantagens. No caso das pontes, 

o principal benefício resulta das excelentes condições de apoio proporcionados pela estrutura da 

obra de arte, eliminando os problemas de assentamentos. Nos túneis, esta tecnologia permite 

reduzir os elevados custos na construção da obra de arte pela diminuição da secção necessária. 

Em qualquer uma destas infraestruturas, a utilização de via não balastrada pode permitir o 

acesso de veículos rodoviários de emergência em caso de acidente, facilitando o socorro. 

Assim, tendo em conta o aumento do interesse por parte de vários países no mundo em 

desenvolver infraestruturas ferroviárias com base em soluções não balastradas, será importante 

investigar e desenvolver novas soluções de via em laje de betão de modo a garantir os requisitos 

de segurança, conforto e sustentabilidade, tanto para a alta velocidade no transporte de 

passageiros como para o transporte de mercadorias pesadas. Nesse sentido, a evolução 

tecnológica no que diz respeito às capacidades computacionais revela-se como uma importante 

ferramenta em relação ao estudo desta matéria. 
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1.2. Objetivos da dissertação 

Ainda que a investigação na área da “Slab Track” tenha vindo a ser realizada desde há várias 

décadas, a compreensão do comportamento estrutural deste tipo de infraestrutura ainda se 

encontra em claro desenvolvimento (Matias, 2014). Nesta tese, será dada especial atenção às 

ações de temperatura, já que na literatura consultada é frequente encontrar autores que 

recomendam a sua investigação em maior detalhe (Song, Zhao e Zhu, 2014; Zhu e Cai, 2014). 

Neste sentido, o principal objetivo consistirá na avaliação estrutural do comportamento da laje 

de betão sob ação de temperatura, a qual atua simultaneamente com o peso do comboio. Para 

tal, será desenvolvida uma ferramenta numérica que permitirá analisar a resposta da laje de 

betão face à atuação de várias combinações de ações, retirando considerações sobre a resposta 

instantânea da mesma e a sua deterioração a longo prazo. 

Através do modelo de elementos finitos concebido2 e aplicado a um caso de estudo particular, 

pretende-se também compreender de que forma determinadas alterações relativamente às 

propriedades geométricas e mecânicas da laje influenciam o comportamento da via não 

balastrada, nomeadamente no que respeito à resposta estrutural da laje de betão. 

Neste documento pretende-se ainda sistematizar a informação disponível relativamente à 

utilização da “Slab Track”, procurando contribuir para investigações futuras nesta área do 

conhecimento. 

1.3. Organização e metodologia 

O presente documento foi organizado em 6 capítulos. O capítulo 1, referente à introdução da 

dissertação, pretende realizar um enquadramento do tema a estudar, bem como apresentar os 

objetivos do trabalho e a sua organização. 

No capítulo 2, via-férrea não balastrada, será sistematizada a informação recolhida na literatura 

acerca da utilização de soluções de “Slab Track” em infraestruturas ferroviárias. Compreende a 

revisão dos principais sistemas de via não balastrada, do seu comportamento estrutural, dos 

aspetos acerca da sua modelação e dos critérios para o seu dimensionamento. Será ainda 

realizada uma análise crítica do tema da dissertação, realçando o seu interesse para a 

comunidade científica. 

No capítulo 3 é caracterizado o processo de modelação numérica, efetuando-se a descrição dos 

elementos que constituem o modelo, as propriedades da análise numérica, a sensibilidade de 

alguns parâmetros relevantes face aos resultados obtidos e a sua validação com base na 

comparação com valores obtidos num modelo semelhante (comparação inter-modelos)3.  

                                                      
2 Recorrendo ao software ANSYSTM. 
3 Comparação com os resultados obtidos na modelação efetuada em Matias (2014). 
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No capítulo 4 são definidos 16 cenários tendo em vista a análise do comportamento da laje de 

betão face aos critérios de dimensionamento previstos no Eurocódigo 04 para as combinações 

de ações. Neste capítulo serão ainda definidos 25 cenários adicionais destinados a estudar a 

influência de variados parâmetros na resposta “Slab Track”, como a utilização de uma junta de 

dilatação, o uso de cabos de pré-esforço transversal e os efeitos a longo prazo das combinações 

de ações consideradas. Os resultados obtidos apresentam-se no capítulo 5 seguindo a 

sequência do capítulo anterior. 

Por último, no capítulo 6 são apresentadas as conclusões do trabalho realizado, bem como um 

conjunto de sugestões acerca de possíveis desenvolvimentos futuros. 

                                                      
4Os “Eurocódigos” são um conjunto de normas europeias de responsabilidade do Comité Europeu de 

Normalização (Comité técnico TC 250) que visa unificar critérios e normativas de cálculo e 
dimensionamento de estruturas, sendo o “Eurocódigo 0” as bases do projeto de estruturas. 
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2. VIA-FÉRREA NÃO BALASTRADA 

2.1. Enquadramento 

Sendo a ideia deste sistema conhecida desde os anos 20, apenas começou a ser 

extensivamente estudada no final dos anos 60. Tal deveu-se à tomada de consciência por parte 

das organizações responsáveis pelo transporte ferroviário de problemas relacionados com a 

circulação em alta velocidade sobre a via balastrada (Ižvolt e Šmalo, 2014): 

• Maior frequência de manutenção, acarretando maiores custos; 

• Dificuldade em garantir a segurança operacional; 

• Comportamento plástico originando efeitos dinâmicos significativos; 

• Compressão e esmagamento do balastro derivado de cargas dinâmicas (Steenbergen, 

Metrikine e Esveld, 2007). 

Estes fenómenos traduziram-se em experiências negativas durante a operação da primeira linha 

de alta velocidade balastrada japonesa. É neste contexto que surge um maior interesse por um 

sistema que garanta uma adequada transmissão de esforços até à fundação por forma a evitar 

os problemas enunciados acima. Assim, dá-se início a uma intensificação do estudo da “Slab 

Track” no Japão, sendo depois seguido por outros países asiáticos e europeus. A estrutura típica 

das soluções não balastradas pode ser observada na Figura 2-1.  

Figura 2-1: Uso de travessas (esquerda), sem uso de travessas (centro) e carril embebido (direita)  

 

(Matias, 2014) 

 

Na Europa, a Alemanha foi o primeiro país a adotar a “Slab Track” para linhas de alta velocidade. 

No entanto, havendo muitas dúvidas quanto ao desempenho a longo prazo e sendo os custos 

associados à construção deste sistema elevados, o desenvolvimento europeu ficou atrasado 

face ao continente asiático, gerando atualmente uma falta de experiência no que diz respeito à 

utilização da via não balastrada.  
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Ao longo das várias décadas de investigações e dados recolhidos em troços já contruídos com 

esta tecnologia, foram encontradas várias vantagens e desvantagens quando comparado com a 

via balastrada. No entanto, alguns destes pontos constituem apenas previsões ou expectativas 

em virtude do reduzido número de sistemas a operar por um período alargado. Assim, dividiram-

se as várias características em duas categorias, face ao seu reconhecimento pela comunidade 

científica como se apresenta na Tabela 2-1. 

Tabela 2-1: Vantagens e desvantagens da "Slab Track"  

Reconhecimento 
científico 

Vantagens Desvantagens 

Citado pela 

maioria dos 

autores 

consultados – 

maior relevância 

e fiabilidade 

Sem necessidade de correção 

frequente da geometria 

Oneroso em caso de 

necessidade de correção da 

geometria 

Reduzida frequência de 

manutenção necessária 
Custo de investimento elevado 

Maior estabilidade da via, que leva 

a um maior conforto dos 

passageiros (especialmente para 

velocidades elevadas) 

Problemas vibro-acústicos 

Redução do custo de obras de arte 

em túneis e pontes 

Problemas relacionados com a 

transição “Slab Track” para via 

balastrada 

Permite a circulação de veículos de 

emergência – interesse particular 

em túneis 

 

Citado por 

alguns autores – 

menor 

relevância e/ou 

fiabilidade 

Menores períodos de interrupção 

da via – melhor aproveitamento 

operacional 

Reduzida capacidade de 

correção da geometria 

Maior resistência lateral, permitindo 

maiores velocidades em curva 
Problemas de drenagem 

Maior ciclo de vida 

Necessita componentes 

adicionais que lhe confiram a 

elasticidade exigida 

Reduzida sensibilidade a pequenos 

assentamentos diferenciais 

Requer solos de melhor 

qualidade (ou trabalhos 

adicionais para o conseguir) 

Adaptado de (Steenbergen, Metrikine e Esveld, 2007; Giannakos e Tsoukantas, 2009; 

Shengyang e Chengbiao, 2011; Michas, 2012; Ižvolt e Šmalo, 2014; Matias, 2014; Poveda et 

al., 2015; Giannakos, 2016; Ren et al., 2016) 

A ocorrência de assentamentos locais na fundação é extraordinariamente gravosa para este tipo 

de infraestrutura, dada a dificuldade de executar operações de manutenção rápidas e de baixo 

custo, como acontece na via balastrada. Por esta razão a implementação de soluções ferroviárias 

baseadas em vias não balastradas está fortemente condicionada pela qualidade dos solos de 

fundação (Setiawan e Yogyakarta, 2017). 
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2.2. Sistemas de via não balastrada 

No que diz respeito à via não balastrada “Slab Track”, existem atualmente vários sistemas em 

operação. Inicialmente, o processo de construção baseava-se no assentamento das travessas 

diretamente sobre uma laje de betão contínua. No entanto, com a evolução da investigação, da 

tecnologia e da experiência recolhida, a incorporação dos constituintes da estrutura aumentou, 

passando as travessas a estar embebidas na própria laje, sendo a qualidade geométrica da via 

garantida pelos sistemas de fixação (Gautier, 2015). Ver na Figura 2-2 a sistematização dos 

vários sistemas de via não balastrada. 

Ainda que a betonagem in situ fosse também uma opção válida para determinadas situações, foi 

a utilização de lajes modulares pré-fabricadas que permitiu otimizar a construção deste sistema 

(explorado em particular no Japão, mas também na China e na Coreia). Surgiram posteriormente 

as hipóteses de assentamento do carril diretamente sobre a laje de betão (eliminando as 

travessas) ou até mesmo o próprio carril embebido. A Figura 2-2 pretende sistematizar as várias 

tipologias de “Slab Track” e os correspondentes sistemas mais utilizados. 

Figura 2-2: Sistematização dos vários sistemas de via não balastrada 

 

Adaptado de (Ižvolt e Šmalo, 2014) 

2.2.1. Sistemas com travessas apoiadas sobre a laje 

Nesta categoria, usam-se as travessas/blocos como instrumento de definição da bitola e 

inclinação do carril (Matias, 2014). 

Apoio 

discreto 

Com travessas Sem travessas 

Apoiadas 

sobre a laje 

Embebidas 

na laje 

Betonadas 

in situ 
Pré-fabricadas 

Sistemas: 

• ATD; 

• Getrac; 

• Stedef; 

• Sonneville-

LVT. 

Sistemas: 

• Rheda; 

• Züblin; 

• Heitkamp. 

 

Sistemas: 

• Rasengleis; 

• FFC; 

• Hochtief; 

• BTE. 

Sistemas: 

• Shinkansen 

(JSlab); 

• FF Bögl; 

• ÖBB-PORR. 

Apoio contínuo 

Carril embebido 

na laje 

Sistemas: 

• Edilon-Infundo. 
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Estes sistemas têm como principal benefício a facilidade com que se pode substituir as travessas 

em caso de danos, podendo utilizar-se o espaço entre travessas para colocar material dispersor 

de ruído. Têm, no entanto, problemas significativos de infiltração (Ižvolt e Šmalo, 2014). 

Ainda que os sistemas Stedef e Sonneville-LVT estejam incluídos nesta categoria (Matias, 2014; 

Gautier, 2015), na literatura consultada é frequente as travessas serem consideradas como 

embebidas na laje (Michas, 2012; Ižvolt e Šmalo, 2014). Isto deve-se ao facto das mesmas 

estarem inseridas num elastómero em forma de cápsula parcialmente incorporado na laje.  

Sistemas ATD e Getrac (Alemanha 2003) 

Ambos partilham uma característica fundamental, estão assentes sobre uma base de asfalto. As 

suas principais diferenças residem na utilização de travessas bibloco no primeiro e monobloco 

no segundo, bem como possuírem sistemas de fixação desiguais. Apresenta-se a configuração 

de cada sistema nas Figura 2-3 e Figura 2-4. 

Figura 2-3: Sistema ATD  

 

(Rail.One, 2014) 

Figura 2-4: Sistema Getrac  

 

(Rail.One, 2012) 
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Sistemas Stedef e Sonneville-LVT 

Sistemas que seguem os mesmos princípios construtivos. Possuem palmilhas amortecedoras 

de ruído e vibrações sob os blocos/travessas.  Têm, assim, um bom comportamento vibro-

acústico, sendo esta uma das suas principais vantagens. Diferem na tipologia das travessas 

(Stedef – bibloco, Sonneville-LVT – monobloco) e na colocação das palmilhas (Stedef possui 

palmilhas laterais para além das que estão sob a travessa).  

Na construção do sistema sonneville, a betonagem é dividida em duas fases. A primeira trata-se 

de uma laje de betão (CSL) e a segunda reforçada por fibras de propileno. (Michas, 2012) 

Figura 2-5: Sistemas Stedef (esquerda) e Sonneville-LVT (direita).  

 

Figuras e texto adaptado de (Matias, 2014). 

 

2.2.2. Sistemas com travessas embebidas na laje 

As travessas não são elementos substituíveis por serem percorridos por uma armadura, estando 

assim solidárias com a laje de betão. Deste modo, qualquer alteração da geometria apenas é 

possível pela regulação do sistema de fixação, que é limitado, traduzindo-se num custo elevado 

caso seja necessário alterá-la. No entanto, este sistema traz benefícios no que diz respeito à 

mecanização do processo de construção e otimização do design. (Michas, 2012; Matias, 2014). 

Sistema Rheda (1972, Alemanha) 

Desde o primeiro troço construído em 1972, este sistema sofreu sucessivas alterações por forma 

a adaptar-se a constrangimentos específicos de projetos. Até à versão mais recente, o Rheda 

2000, este sistema manteve os princípios originais para os quais foi desenvolvido. Para além dos 

benefícios típicos desta categoria de via não balastrada enunciados anteriormente, acrescenta 

ainda uma arquitetura uniforme, integrabilidade de técnicas e boa adaptabilidade a vários tipos 

de substrutura. Sistema bastante utilizado pelo adequado desempenho que apresenta no 

elevado número de situações em que foi utilizado, traduzindo-se assim num vasto conhecimento 

e experiência com o Rheda (Michas, 2012).  
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Figura 2-6: Sistema Rheda 2000  

 

(Rail.One, 2000) 

 

Sistema Züblin (Finais da década de 70, Alemanha) 

Sistema contemporâneo ao Rheda e, por isso, com algumas semelhanças. No entanto, trata-se 

de uma estrutura mais rígida por forma a ter em conta as incertezas do solo (Michas, 2012). O 

reposicionamento da armadura longitudinal na base da laje permite melhorar o comportamento 

da mesma à flexão (Matias, 2014). 

Figura 2-7: Sistema Züblin  

,  

(Matias, 2014) 

 

Sistema Heitkamp (Troços de teste a 1996, Alemanha) 

Segue os princípios do sistema Rheda com diferenças significativas na sua construção. É 

introduzida uma camada de balastro e ligante hidráulico sobre a laje de betão possibilitando que 

as máquinas de construção correntes possam fazer alterações no alinhamento do carril (Michas, 

2012). Este sistema destina-se essencialmente a ligações ferroviárias de passageiros em áreas 

urbanas (Matias, 2014).  
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Figura 2-8: Sistema Heitkamp 

 

(Matias, 2014) 

 

2.2.3. Sistemas sem travessas, betonadas in situ 

Nesta categoria, a laje é betonada no local da construção sendo este processo extremamente 

importante no que diz respeito à qualidade do sistema (Matias, 2014). Estes modelos 

caracterizam-se por serem suficientemente rígidos para se assumirem como uma viga contínua 

apoiada elasticamente. É necessário prestar especial atenção à formação de fissuras na laje 

(Michas, 2012). 

Os quatros sistemas mais referenciados na literatura são “Rasengleis”, “FFC”, Hochtief” e “BTE” 

mas, por possuírem características muito semelhantes e terem sido utilizados em pequenos 

troços de teste ou túneis e pontes, apenas será apresentado um dos sistemas. 

Recentemente foi desenvolvido um novo sistema denominado de “APPITRACK”. Ainda que 

necessite de ser estudado em maior detalhe, os resultados obtidos sugerem que este sistema 

terá um custo mais reduzido e uma construção mais expedita (Robertson et al., 2015). 

Sistema FFC (Feste Fahrbahn Crailsheim) 

Sistema com elevada mecanização e automatização, necessitando de equipamento especial que 

garanta as exigências relativas à qualidade geométrica da via.  
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Figura 2-9: Sistema FFC 

 

(Matias, 2014) 

 

2.2.4. Sistemas sem travessas, pré-fabricadas 

Foi a ideia de pré-fabricar a laje e seus componentes em forma de módulos que permitiu otimizar 

a construção (Gautier, 2015).  Teve origem no Japão, mas foi rapidamente adotado por outros 

países asiáticos. Em 2012, os dois sistemas com maior representatividade a nível mundial 

resultaram deste método de construção (Michas, 2012). 

Ainda que apresentem tipicamente estruturas mais altas e com um custo inicial superior aos 

restantes métodos em resultado do transporte dos pesados módulos de laje, estes sistemas 

permitem aumentar a qualidade dos componentes, a mecanização e velocidade de construção 

bem como facilitar a renovação, através da substituição de módulos danificados. (Michas, 2012). 

Sistema Shinkansen (JSlab – 1972, Japão) 

Módulos possuem as seguintes características (Ando et al., 2001): 

• Largura: 2,230 a 2,340m 

• Comprimento: 4,900 a 4,950m 

• Espessura: 0,160m a 0,200m (em túneis, aproxima-se da espessura mínima) 

• Massa: Perto de 5000kg 

Este sistema possui a particularidade de ser introduzida, entre a base de apoio em betão e a laje 

de betão, uma camada de argamassa de cimento asfáltico com 500mm de espessura (“CAM – 

Cement Asphalt Mortar”). Tal permite, entre outros benefícios, melhorar o comportamento vibro-

acústico (Matias, 2014).  
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Figura 2-10: Sistema Shinkansen (JSlab) 

 

(Ando et al., 2001) 

Sistema FF Bögl (1977, Alemanha) 

Este sistema consiste em módulos de laje pré-esforçados transversalmente e armadura ordinária 

disposta na direção longitudinal. Os parâmetros técnicos são os seguintes (Bögl, 2015):  

• Largura: 2,55m 

• Comprimento: 6,45m (com 10 pares de apoios do carril); 

• Espessura: 0,20m 

• Altura total da via: 0,474m 

Tal como acontece no sistema Shinkansen, o intervalo entre as placas também é composto pela 

argamassa de cimento asfáltico com os mesmos objetivos.  

Figura 2-11: Sistema FF Bögl 

 

(Bögl, 2015) 

 

1- Camada de coroamento 

2- Camada de ligante 

hidráulico 

3- Argamassa de cimento 

asfáltico (CAM) 

4- Laje de betão 

5- Junta de ligação 

6- Apoio do carril 

7- Orifício para injeção do 

CAM 

8- Armadura longitudinal 

9- Armadura transversal pré-

esforçada 

6 

3 

2 

1 



14 
 

Sistema ÖBB-PORR (1989, Áustria) 

É um sistema constituído por uma laje de betão armado assente sobre uma camada de 

elastómero, que, somado ao efeito da elasticidade do sistema de fixação, permite reduzir as 

vibrações e ruído (Michas, 2012). Por módulo, a laje possui duas aberturas centrais de 0,91m 

por 0,64m de modo a injetar o betão autocompactável (Matias, 2014). 

Dimensões (Michas, 2012):  

• Largura: 2,4m; 

• Comprimento: 5,16m; 

• Espessura: 0,16 a 0,24m; 

Figura 2-12: Sistema ÖBB-PORR 

 

(PORR, 2012) 

2.2.5. Carril embebido na laje 

A estrutura de carril embebido na laje dispensa as travessas e os sistemas de fixação 

convencionais introduzindo, na zona do carril, um composto polimérico (Michas, 2012). O 

objetivo deste sistema seria a diminuição de efeitos dinâmicos que leva a um aumento do ciclo 

de vida da via, reduzindo a frequência de manutenção (Michas, 2012). A sua utilização pode ser 

também particularmente vantajosa nos túneis visto que a altura da estrutura é reduzida (Matias, 

2014) permitindo diminuir os custos da obra de arte e o acesso fácil de veículos rodoviários de 

emergência. 

Sistema Edilon-Infundo (1976, Holanda) 

O sistema Edilon, desenvolvido em 1976, foi continuamente otimizado até ser dado um outro 

nome a uma versão mais recente, Infundo. A camada de coroamento e de ligante hidráulico é 

semelhante aos sistemas das outras categorias, apresentado apenas diferenças no que diz 

respeito à laje e principalmente à localização do carril. Este sistema foi projetado para transporte 

urbano de passageiros (Michas, 2012).  
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Figura 2-13: Sistema Infundo  

 

(Michas, 2012) 

2.2.6. Comparação entre sistemas de via-férrea não balastrada 

Todos os sistemas possuem características próprias que os distinguem, devendo por isso 

proceder-se a uma análise comparativa das vantagens e desvantagens de cada um antes da 

opção por uma solução em via não balastrada. A decisão deverá assentar numa avaliação 

ponderada dos seguintes aspetos (Michas, 2012):  

I. Experiência adquirida com o mesmo;  

II. Velocidades máximas permitidas; 

III. Altura total da seção; 

IV. Ruído e vibrações; 

V. Investimento inicial; 

VI. Frequência e custo das ações de manutenção; 

VII. Prazo de construção e complexidade das ações de construção e renovação. 

Apresenta-se na Tabela 2-2 uma comparação entre alguns dos sistemas enunciados neste 

capítulo.5 

Tabela 2-2: Comparação entre as propriedades técnicas de alguns dos sistemas enunciados  

 

Velocidade 

máxima (km/h) 

Altura total 

(cm) 

Comparação 

ruído (1 a 3) 

Custo 

(€/m) 

Comparação 

Renovação (1 a 3) 

Rheda 300 63 2 1198 3 

BTE 300 44 1 630 3 

ATD 300 ~70 2 600 2 

BTD 300 63 2 - 2 

Getrac 300 72 2 625 2 

Heitkamp 160 78 3 - 3 

FFC 300 48 1 470 1 

Infundo 160 - 1 470 1 

(Michas, 2012) 

                                                      
5 Note-se que, nos termos comparativos, a maior classificação é referente à melhor situação em 

cada contexto (corresponde à emissão de menor ruído e à maior facilidade de renovação). 
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No que diz respeito à extensão construída, ainda que os dados sejam referentes a 2012, é 

possível perceber na Tabela 2-3 que a tipologia predominante se trata da laje pré-fabricada, com 

mais de 7500km construídos até à referida data. 

Tabela 2-3: Extensão de via-férrea não balastrada, construída até 2012.  

Tipologia do sistema Sistema Extensão construída (km) Total (km) 

Travessas apoiadas 

sobre a laje 

ATD 31,7 

1444 

Getrac 15,3 

BTD 32 

Stedef 334 

Sonneville-LVT 1031 

Travessas embebidas 

na laje 

Rheda 2000 2205 

2811 Züblin 606 

Heitkamp Apenas troços de teste 

Sem travessas 

Laje betonada in situ 

FFC Apenas troços de teste 

- 
BTE Apenas troços de teste 

Rasengleis Apenas troços de teste 

Hochtief Apenas troços de teste 

Sem travessas 

Laje pré-fabricada 

Shinkansen (JSlab) 3044 

7557 FF Bögl 4391 

ÖBB-PORR 122 

Carril embebido Edilon-Infundo 211 211 

Adaptado de (Michas, 2012) 

2.3. Comportamento de vias férreas sobre laje de betão 

2.3.1. Ruído e vibrações 

A investigação e operação da “Slab Track” revelou problemas acerca da emissão de ruído. Tal 

deve-se ao facto do balastro ter boas propriedades de absorção do mesmo enquanto que a laje 

é praticamente um refletor (Gautier, 2015). A via não balastrada emite em média cerca de 5 

decibéis mais do que quando comparado com a opção balastrada (Michas, 2012). Existem 

atualmente soluções estudadas para fazer face a este inconveniente mas possuem um tempo 

de vida útil reduzido (com necessidade de ser substituído com alguma frequência) traduzindo-se 

num aumento significativo do custo. Por exemplo, em Singapura, desenvolveu-se um sistema 

chamado de “Silent Slab Track” que emite menos ruído que a via balastrada à custa dos carris 

estarem embebidos num elastómero rígido (Michas, 2012).  

Quanto às vibrações, o grande responsável pela atenuação das mesmas é o sistema de fixação 

(Ižvolt e Šmalo, 2014) sendo que quanto maior for a sua rigidez, menor será a vibração do carril 

(Gautier, 2015). Outra forma de melhorar este aspeto será através do aperfeiçoamento da 
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qualidade do solo (Steenbergen, Metrikine e Esveld, 2007). Neste artigo refere-se também que, 

reduzindo a amplitude das vibrações, a deterioração da via é menor. Finalmente, é também 

mencionado que a introdução de partículas de sílica e borracha tem consequências na 

dissipação de energia das vibrações (Meesit, 2015). Um dos efeitos particularmente nefastos da 

vibração da via dá-se quando estas acontecem a uma frequência próxima da correspondente à 

ressonância das travessas, levando à sua fissuração (Meesit, 2015).  

Na literatura é comum referir-se que são necessários estudos mais aprofundados acerca destas 

questões, pois acredita-se ser importante melhorar a qualidade vibro-acústica da “Slab Track” 

(Michas, 2012; Gautier, 2015). No entanto, é possível que algumas medidas para redução da 

emissão de ruído entrem em conflito com a diminuição das vibrações (Gautier, 2015). 

 

2.3.2. Transição via balastrada – “Slab Track” 

Ainda que não seja abordado na presente dissertação, será importante referir que outro ponto 

que revelou graves problemas foram as zonas de transição entre a via balastrada e a “Slab Track” 

devido à alteração drástica da rigidez da estrutura, condicionando fortemente o conforto e até 

mesmo a segurança dos passageiros. A solução passará por criar uma zona de transição onde 

a rigidez varie gradualmente. Para tal, é adequado, por exemplo, colocar colunas na plataforma, 

sob a via, de modo a aumentar a rigidez da mesma e aproximar-se da rigidez da “Slab Track”. 

Mais uma vez, este e outros métodos estão a ser utilizados mas, de acordo com vários autores, 

é necessário aprofundar esta investigação por forma a perceber a melhor solução para este 

problema (Giannakos e Tsoukantas, 2009; Michas, 2012; Ižvolt e Šmalo, 2014; Gautier, 2015). 

2.3.3. Fadiga na via não balastrada 

Um dos pontos fundamentais no que diz respeito ao estudo desta nova tecnologia de via-férrea 

será compreender de que forma a fadiga dos materiais pode condicionar o desempenho da 

estrutura. É recorrente, neste tipo de investigações, assumir a repetição de cargas constantes 

como forma de simplificação. Será necessário aumentar a complexidade deste estudo e 

introduzir uma maior variabilidade nestas ações, visto poder tratar-se de uma via mista (a própria 

passagem do comboio não representa uma aplicação de carga constante) (Shengyang e 

Chengbiao, 2011). Um dos poucos estudos produzidos relativamente à fadiga de uma via fez-se 

através da medição dos efeitos reais da passagem do comboio numa determinada zona e 

replicando esses esforços na modelação. A conclusão foi de que a via não balastrada poderá 

apresentar danos ao fim de 1 milhão de ciclos, podendo manter-se em funcionamento até ser 

reparada (Tarifa et al., 2015). No caso das vias chinesas, em sistemas semelhantes ao 

Shinkansen, foi realizada uma análise dos danos provocados nas vias não balastradas em 

operação. Os resultados recolhidos apresentam-se de seguida (Hongsong e Hua, 2014): 
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• Fendilhação na zona de ancoragem dos cabos pré-esforço;  

Figura 2-14: Exemplo de fendas nos pontos de ancoragem 

  

(Hongsong e Hua, 2014) 

• Fendas no final de vão extensos localizados em pontes;  

Figura 2-15: Exemplo de fendas no final de vão de uma laje de betão 

 

(Hongsong e Hua, 2014) 

 

• Fendas entre a argamassa de cimento asfáltico e a laje de betão; 

• Empolamento de terras sob a plataforma; 

• Problemas associados a más condições de drenagem. 

Note-se que a maior parte destes danos foram encontrados em vias onde se faz o tráfego de 

mercadorias.  
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Neste artigo, são também referidas propostas com o intuito de aumentar a durabilidade dos 

sistemas chineses (e que podem ser adaptados para outros): 

Tabela 2-4: Propostas para o aumento de durabilidade da "Slab Track",  

 

Adaptado de (Hongsong e Hua, 2014) 

 

Através de estudos realizados por via da análise numérica, retiraram-se algumas conclusões: 

• A amplitude do esforço tem papel determinante nos danos provocados pela fadiga 

(Poveda et al., 2015); 

• As irregularidades da via bem como o sistema de amortecimento tem papel fundamental 

na deterioração do veículo e componentes da via (Malveiro et al., 2017; Xu, Zhai e Chen, 

2018); 

Material

Aumentar o 
desempenho do aço pré-
esforçado 

Argamassa de cimento 
asfáltico (CAM)
resistente à água

Material selante com 
alta flexibilidade

Estrutura

Aço pré-esforçado ser 
pré-tensionado

Otimizar o sistema de 
drenagem

Colocar juntas nas 
pontes de grande vão

Construção e 
manutenção

Otimizar o processo de 
contrução do CAM

Enchimento das fendas 
em tempo útil
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Tendo em conta a rigidez e comprimento das fixações, módulo da argamassa de cimento 

asfáltico (CAM) e a espessura da laje, foi possível expressar os danos provocados pela fadiga 

variando cada um destes aspetos (Poveda et al., 2015). 

Figura 2-16: Relação entre propriedades da via não balastrada e os danos na estrutura a longo prazo  

a) Rigidez do sistema de fixação; b) Comprimento do sistema de fixação; c) Módulo de rigidez da 
camada de cimento asfáltico; d) Espessura da laje de betão 

 

 

(Poveda et al., 2015) 

 

Estes resultados permitiram sugerir critérios para as características da estrutura de modo a fazer 

face aos efeitos a longo prazo (Poveda et al., 2015): 

1. Betão deve ter uma tensão de cedência à compressão superior a 50 MPa durante 100 

anos; 

2. Espessura da laje não deve ser inferior a 0,17m; 

3. Quanto maior for a rigidez do sistema de fixação, maiores serão os danos provocados 

ao nível da laje de betão; 

4. Módulo da argamassa de cimento asfáltico deve estar contido entre 60 e 80 MPa. 
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Estes resultados são de elevada importância visto que representam um contributo para a criação 

de critérios na elaboração de estruturas de via menos suscetíveis a efeitos de fadiga. De acordo 

com a literatura consultada, o problema dos danos a longo prazo ainda não está suficientemente 

analisado, também devido à dificuldade em modelar essas condições. Assim, muitos dos artigos 

referem o efeito da fadiga mas não quantificam ou preveem o seu impacto.   

2.3.4. Efeito da temperatura na “Slab Track” 

A variação da temperatura é um dos fatores dominantes acerca dos esforços longitudinais, 

direção do movimento do comboio, que atuam na via (Wang et al., 2016) podendo inclusivamente 

levar a fendas na laje (Yongjiang et al., 2009). Em sistemas contínuos como Züblin e Bögl, entre 

outros, a contração térmica é um efeito muito importante a ser estudado (Liu, Zhao e Dai, 2011; 

Gautier, 2015).  

Outro fenómeno que acontece derivado da temperatura trata-se da existência de gradientes 

térmicos verticais (Pingrui, Xueyi e Guan, 2014; Gautier, 2015; Ren et al., 2016). Estes devem-

se à variação de temperatura que se faz sentir desde a superfície exterior da laje até zonas mais 

interiores. Para gradientes térmicos positivos, o centro da laje irá elevar-se, originando uma 

alteração na distribuição de esforços até à plataforma. Assim, todas as ações que estão 

presentes acima da laje passam a ser encaminhadas para a base da mesma apenas pelos seus 

cantos, o que faz aumentar a tensão de compressão atuante na base (Ren et al., 2016). Para 

que seja analisado o efeito da temperatura na “Slab Track” é necessário ter em consideração o 

efeito conjunto da mesma com a ação do comboio (Pingrui, Xueyi e Guan, 2014).  

Para um sistema de “Slab Track” contínuo, sem a presença de juntas, a temperatura uniforme 

apresentar-se-á como a ação determinante para o dimensionamento da estrutura. No entanto, 

caso se opte por uma via não balastrada com elementos de laje modulares ou um sistema 

contínuo mas com a adoção de juntas de dilatação, como acontece no caso do Rheda 2000, as 

tensões derivadas da deformação por flexão causadas pelos gradientes de temperatura revelam 

uma importância acrescida para o dimensionamento da “Slab Track” (Pingrui, Xueyi e Guan, 

2014). 

No caso da utilização de bases em asfalto, é necessário ter em conta que temperaturas acima 

dos 50ºC alteram significativamente as suas propriedades mecânicas, comprometendo o seu 

comportamento estrutural (Michas, 2012). O calor extremo pode também provocar a encurvadura 

do carril (Ngamkhanong, Kaewunruen e Costa, 2018) afetando assim a qualidade geométrica da 

via. 

Sendo a camada de argamassa de cimento asfáltico (CAM) frequentemente usada nas 

estruturas de via não balastrada, é prudente conhecer os efeitos causados pela temperatura. 

Quanto menor for a mesma, menor será a tensão de compressão e módulo de elasticidade do 

CAM (Kong et al., 2014) bem como a sua vida útil, pelo que os testes a este fenómeno são 

realizados a temperaturas abaixo dos 20ºC negativos (Ren et al., 2016). Por forma a reduzir a 
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suscetibilidade deste material aos efeitos da temperatura, deve reduzir-se a relação 

betume/cimento (b/c) da argamassa (Kong et al., 2014). 

2.3.5. Assentamentos da via não balastrada 

Tal como já foi referido anteriormente, o estudo dos solos e possíveis assentamentos locais da 

plataforma são de extrema importância no que diz respeito à “Slab Track”, visto que a frequência 

de manutenção se prevê reduzida (o que dificulta o controle da qualidade do solo durante a 

operação) e, mesmo em caso de deteção de problemas nesse âmbito, o processo de reparação 

é muito dispendioso quer em termos de tempo de intervenção quer em valor monetário. No 

Japão, estabeleceram-se como critérios para este fenómeno limites de 20mm para estados de 

serviço e 30mm para estados últimos, correspondentes a uma corda de 20m (Gautier, 2015).  

Os assentamentos provocados pela passagem dos comboios consideram-se finalizados apenas 

alguns meses após o início da operação, e representam cerca de 0,1% da altura do aterro. No 

entanto, durante os anos de operação, existem cargas cíclicas derivadas de agentes 

atmosféricos que, interagindo com o solo do aterro, podem originar assentamentos até 0,4% da 

altura deste (Ferreira, 2015). Por forma a combater os efeitos destes agentes atmosféricos 

podem recorrer-se a medidas preventivas como o uso de membranas impermeáveis ou a 

inserção de cimento/resinas, melhorando a qualidade do aterro (Pérez-romero, Sánchez e 

Ciruela-Ochoa, 2016).  

Os assentamentos, caso sejam superiores aos limites impostos, levam a interdição da via ou a 

implementação de limitações da velocidade de circulação. Por exemplo, numa linha de alta 

velocidade que faz ligação entre Berlim e Hannover, na Alemanha, deu-se um assentamento de 

20mm, que obrigou a uma redução da velocidade para 70 km/h. A reparação implicou levantar a 

via e compactar o solo em 2 a 6 metros de profundidade (Michas, 2012).  

2.4. Breve análise dos custos da “Slab Track” 

Finalmente, é necessário conhecer os impactos financeiros da utilização desta tecnologia e 

perceber a viabilidade da mesma. Aponta-se para um investimento inicial cerca de 30% superior 

à opção balastrada (Michas, 2012). No entanto, face à menor frequência de ações de 

manutenção, quanto maior for o horizonte de projeto considerado, mais vantajoso se apresentará 

a opção “Slab Track” no que diz respeito ao custo do ciclo de vida. Os autores consultados 

divergem relativamente ao tempo de retorno do investimento. De acordo com Gautier (2015), o 

resultado líquido da operação é semelhante entre balastrado e não balastrado para a operação 

de 35 a 50 anos. No entanto, de acordo com Michas (2012) tal acontece em menos de 10.  
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Para se poder efetuar uma comparação financeira ex-ante entre os dois sistemas será 

necessário ter em conta os aspetos que mais condicionam o investimento inicial e de renovação 

e os gastos de manutenção e conservação, são eles (Gautier, 2015): 

1. A topografia do terreno e a quantidade de trabalhos necessários (relativamente à 

qualidade dos solos) – “Slab Track” mais exigente; 

2. Velocidade pretendida – Custos de operação relacionados com a operação aumenta 

consideravelmente para velocidade elevadas na via balastrada; 

3. Detalhada avaliação dos custos de manutenção, tendo em conta eventos extremos e os 

custos de reparação associados – enquanto que a manutenção programada é menos 

frequente e, portanto, menos dispendiosa na “Slab Track”, esta acarretará elevados 

custos de reparação em caso de eventos extremos (descarrilamentos, entre outros). 

Note-se que, à medida que a tecnologia associada à “Slab track” for evoluindo, os seus custos 

iniciais e de manutenção irão diminuir e tornar-se progressivamente mais competitivos face à via 

balastrada, para a qual existem já muitas décadas de experiência e otimização. Ainda assim, 

considera-se que em túneis a via não balastrada é economicamente mais vantajosa, pela 

redução da secção da obra de arte que necessita e pela menor frequência de manutenção 

necessária que é de custo acrescido. 

2.5. Modelação estrutural de vias “Slab Track” 

Para a investigação da “Slab Track”, a abordagem pode ser por via da análise de resultados 

provenientes de experiências in situ (processo que acarreta elevados custos) ou de sistemas já 

em operação através de análises numéricas recorrendo a formulações matemáticas ou 

modelações computacionais, recorrendo por exemplo a programas de elementos finitos.  

Os modelos permitem ter em conta estruturas complexas da via e fornecer métodos básicos de 

análise para resolver problemas de várias naturezas, entre elas, a fadiga da estrutura para ações 

repetidas (Shengyang e Chengbiao, 2011). No entanto, os resultados das análises dinâmicas 

apresentam ainda grandes incertezas, pelo que são necessários estudos mais aprofundados 

(Ferreira, 2010). Estes vão surgindo com o avanço da tecnologia, nomeadamente, com as 

maiores capacidades dos computadores e programas de elementos finitos. 
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Os modelos numéricos com recurso a funcionalidades computacionais representam uma 

importante contribuição no que diz respeito à investigação da “Slab Track”, existindo vários tipos 

(Matias, 2014): 

• Método de elementos finitos (FEM – Finite Element Method) - estima soluções 

aproximadas para um problema de valores iniciais para a resolução de um dado sistema 

de equações diferenciais; 

• Método de elementos de contorno (BEM- Boundary Element Method) - realiza uma 

aproximação numérica para a solução de problemas de análise de intervalos para 

equações diferenciais parciais; 

• Método de elementos discretos (DEM – Discrete Element Method) - simula interações 

simples entre um grande número de partículas que combinadas reproduzem um 

comportamento global mais complexo. 

Note-se que é dada particular atenção ao método de elementos finitos devido ao mesmo ser 

utilizado no decorrer deste trabalho.  

Para a correta criação e análise de um modelo de elementos finitos, devem ser seguidos os 

seguintes procedimentos (Erleben, 2010): 

1. Definição dos elementos a utilizar; 

2. Escolha das funções de forma; 

3. Resolução dos elementos; 

4. Aplicação de condições de fronteira – deve prestar-se especial atenção a este aspeto 

por forma a ter em conta que, sendo a via um sistema “infinito”, ao criar um modelo com 

fronteiras bem definidas, devem estar preservados os efeitos reais, nomeadamente a 

propagação de vibrações (Parente, 2015); 

5. Cálculo da solução. 

 

A modelação em elementos finitos apresenta também algumas limitações: 

• Dificuldade em modelar o solo, por ser um espaço semi-infinito (Matias, 2014); 

• Equações complexas que levam a um esforço computacional elevado (Zhu, Wu e Liu, 

2015; Aggestam, Nielsen e Bolmsvik, 2018); 

• Obtenção de valores aproximados, sendo que, quanto maior for o número de nós 

modelados, mais precisos serão os resultados, bem como o esforço computacional 

necessário (Aggestam, Nielsen e Bolmsvik, 2018). Neste sentido, deve ser conduzida 

uma avaliação da convergência da solução face ao número de nós utilizados, por forma 

a encontrar o ponto ótimo em termos de tempo consumido comparativamente à 

qualidade dos resultados obtidos (Zhu, Wu e Liu, 2015).  
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No que diz respeito à complexidade, tipicamente recorre-se a modelos bidimensionais ou 

tridimensionais. Os primeiros, por serem mais expeditos e de menor grau de complexidade, 

poderão constituir a melhor escolha para obter resultados acerca de parâmetros cinemáticos, 

como deslocamentos e acelerações. No entanto, trata-se de uma ferramenta menos apropriada 

para o estudo de tensões (verticais, entre outras) pelo que se deve optar por modelos 

tridimensionais (Parente, 2015). 

 Os efeitos da passagem de um comboio numa “Slab Track” podem ser estudados através de 

uma análise estática ou dinâmica.  

A primeira, mais simples e menos próxima da realidade, é efetuada através da transformação 

dos efeitos dinâmicos em cargas estáticas. Por exemplo, de acordo com (Zhu, Wu e Liu, 2015), 

para um valor de carga na roda de 85kN num comboio que circule a 350km/h, a carga estática a 

introduzir no modelo será de 255kN por meio da majoração através de um coeficiente de 3 que 

traduz o efeito dinâmico numa simulação estática.  

Por outro lado, caso se opte por uma análise dinâmica, pode escolher-se um de dois métodos 

(Jiang et al., 2016; Aggestam, Nielsen e Bolmsvik, 2018):  

1. Modelo do movimento da roda com carga (Loading Moving Wheel Model) -  

2. Modelo de carga sequencial (Loading Sequential Model).  

Figura 2-17: Modelo do movimento da roda com carga (à esquerda) e modelo de carga sequencial (à direita) 

 

(Jiang et al., 2016; Aggestam, Nielsen e Bolmsvik, 2018) 

 

 

 

 

No estudo da fadiga, para além das deformações diretamente causadas pelos milhões de ciclos 

de carga, existem outros efeitos que devem ter sidos em conta aquando da modelação dinâmica 

(Jiang et al., 2016): 

1. Assentamentos residuais provenientes da não recuperação exata da posição inicial que 

acumulam ao fim de cada ciclo; 

2. A deformação elástica nem sempre se mantém consistente durante o ciclo de aplicação da 

carga. 
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2.6. Critérios para o dimensionamento da “Slab Track” 

Um aspeto essencial no que diz respeito à segurança e ao conforto dos passageiros será a 

definição e cumprimento de critérios acerca da limitação dos assentamentos. Ainda que não 

existam conclusões definitivas sobre este tema na literatura consultada, definem-se 

habitualmente três pontos que têm de ser cumpridos (Pérez-romero, Sánchez e Ciruela-Ochoa, 

2016):  

1. Integridade da plataforma; 

2. Integridade da laje de betão; 

3. Qualidade geométrica da via. 

Ainda que de forma menos eficaz que na via balastrada, a “Slab Track” tem capacidade para 

mitigar em parte os assentamentos da plataforma, transferindo apenas uma parcela para a via e 

reduzindo assim a influência destes na qualidade geométrica. Este objetivo pode ser alcançado 

de duas formas distintas: recorrer às margens de segurança com que a via foi dimensionada 

(resultantes da flexibilidade de ajuste do sistema de fixação) ou, no caso de lajes modulares, 

adicionar argamassa numa zona onde se deu um assentamento por forma a elevar a laje 

(Michas, 2012; Pérez-romero, Sánchez e Ciruela-Ochoa, 2016). 

As ações a considerar no dimensionamento de vias não balastradas deverão ser as seguintes 

(Gautier, 2015): 

I. Resultantes do movimento do comboio, dividido em 3 tipos de forças: 

a. Verticais – peso; 

b. Longitudinais – aceleração e travagem; 

c. Centrífugas e laterais – curvas e ventos. 

II. Efeito da temperatura - dilatação e retração térmica bem como gradientes térmicos 

verticais que provocam esforços de flexão; 

III. Assentamentos da fundação - no Japão, consideram-se máximos de 20mm para estados 

limites de serviço e 30mm para estados últimos no que diz respeito a cordas de 20m.  

Por forma a garantir a segurança, são considerados no cálculo coeficientes de segurança 

aplicados aos vários efeitos os quais que variam de acordo com as combinações de ações 

(Gautier, 2015). 

Recentemente, começaram a ser propostos critérios mais detalhados acerca das propriedades 

estruturais e geométricas da via. São elas (Kamyab, 2017): 

• Deformação máxima do carril de 6mm; 

• Esforço no subsolo compactado não deve ultrapassar 138 kPa; 

• Fendas no betão devem ser controladas pela armadura longitudinal; 

• Distância entre fendas deve ser superior a 0,8m; 

• Taxa de armadura longitudinal contida no intervalo de 0,7 a 0,8% da secção; 

• Sistema de fixação deve ser flexível. 

Para o sistema de fixação, foram também sugeridas algumas orientações (Kamyab, 2017): 
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• Módulo de elasticidade entre 15,8 e 52,5 kN/mm; 

• Deformação lateral da cabeça do carril inferior a 7,6mm; 

• Resistência longitudinal superior a 10,7 kN; 

• Não ocorrência de rotura durante 3 milhões de ciclos de carga vertical e lateral. 

2.7. Análise crítica e interesse da tese 

De acordo com a informação apresentada neste capítulo é então possível concluir-se que 

existem claras vantagens para a alta velocidade e o transporte de mercadorias (especialmente, 

mercadorias pesadas), não devendo optar-se à priori por uma via balastrada ou não balastrada 

sem uma cuidada avaliação dos benefícios e inconvenientes.  

A tomada de decisão deverá igualmente considerar uma análise relativa ao life cycle cost da 

infraestrutura, a qual é dificultada pela não existência de sistemas de via não balastrada em 

operação por mais do que algumas décadas. 

Assim, tal como é descrito na literatura (Song, Zhao e Zhu, 2014; Zhu e Cai, 2014), são 

necessários estudos mais aprofundados acerca do comportamento da laje de betão 

relativamente a fenómenos de temperatura. Tal irá permitir compreender melhor o ciclo de vida 

da “Slab Track”, traduzindo-se numa melhor definição de critérios para o seu dimensionamento 

bem como na diminuição de custos a longo prazo relacionados com problemas estruturais e 

geométricos. 

É de notar que, face ao elevado congestionamento do sistema rodoviário bem como aos 

impactos ambientais associados ao mesmo, uma alternativa de transporte rápido, fiável e 

ambientalmente mais sustentável trará benefícios significativos. As ligações ferroviárias de alta 

velocidade (passageiros) e os corredores ferroviários de mercadorias desempenharão um papel 

fundamental para alcançar este objetivo, constituindo o sistema não balastrado uma alternativa 

estrutural que pode permitir maximizar os seus benefícios. É de notar que, caso o tráfego 

rodoviário seja em reduzido 10% por transferência para o transporte ferroviário, o aumento neste 

corresponderia à duplicação da procura atual (Powrie, 2014), obrigando a um reforço significativo 

da capacidade atual. 
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3. MODELAÇÃO NUMÉRICA DE VIA-FÉRREA SOBRE 

LAJE DE BETÃO 

Neste capítulo pretende-se apresentar as principais preocupações no que diz respeito à 

modelação de um sistema de via-férrea não balastrada por elementos finitos em geral, e o caso 

de estudo em análise, bem como todas as suas propriedades. 

Sendo os modelos numéricos, com recurso a funcionalidades computacionais, uma importante 

contribuição no que diz respeito à investigação da “Slab Track”, apresenta-se neste capítulo o 

processo de modelação para o estudo da via não balastrada com recurso ao software ANSYS6.  

Este programa de elementos finitos possibilita a realização de análises estruturais estáticas e 

dinâmicas, podendo ser lineares ou não lineares. Para além disso, as funcionalidades de APDL7 

deste software permitem acelerar o processo de correção de erros e facilitar a alteração de 

propriedades.  

Para o caso de estudo, que consiste numa aproximação do sistema Rheda 2000, grande parte 

da fase de conceção do modelo foi realizada tendo em conta análises lineares. Após a calibração 

de alguns parâmetros e validação inter-modelos (ver secção 3.4), procedeu-se a alterações por 

forma a ter em conta a não linearidade física da laje de betão e a possibilidade de 

escorregamento entre camadas através de elementos de contacto. Estas modificações irão 

aproximar o modelo da realidade, acarretando ao mesmo tempo um aumento significativo do 

esforço computacional exigido. 

3.1. Modelação de via não balastrada por elementos finitos 

Para a construção de um modelo de elementos finitos é necessário ter em conta alguns aspetos 

fundamentais, como as condições de fronteira, o domínio modelado, a densidade da malha e o 

carregamento a adotar, sendo posteriormente sujeitos a processos de calibração e validação.  

Porque neste tipo de estruturas a caracterização das propriedades mecânicas dos materiais 

envolvidos e a dependência do seu comportamento face às ações aplicadas são processos 

complexos (Ferreira, 2010; Teixeira, 2016), é necessário definir parâmetros com base nos 

objetivos estabelecidos condicionando assim a conceção do modelo.  

Na Figura 3-1 apresentam-se as características do modelo desenvolvido dentro das várias 

alternativas existentes. 

                                                      
6 O programa ANSYSTM é reconhecido internacionalmente como uma ferramenta computacional integrada 

que possui um elevado desenvolvimento tecnológico, permitindo simular complexas estruturas. 

7 APDL, ANSYS Parametric Design Language, consiste numa liguagem de programação que é usada 

para automatizar tarefas (https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-

us/help/ans_apdl/Hlp_P_APDL1.html). 
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Tabela 3-1: Caracterização do modelo 

 CARACTERÍSTICAS DO MODELO DESENVOLVIDO 

MODELO 
Sistema 

discreto 

Sistema 

contínuo 

Duas 

dimensões 

Três 

dimensões 

CÁLCULO Empírico Analítico Numérico  

ANÁLISE Estática Dinâmica Linear Não-linear 

COMPORTAMENTO 

DOS MATERIAIS 
Elástico8 Viscoelástico Plástico  

RESPOSTA Instantânea Longo-prazo   

Adaptado de (Teixeira, 2016) 

 

Estas decisões tomadas no que diz respeito às características do modelo desenvolvido (Tabela 

3-1) irão influenciar diretamente a complexidade do modelo criado, afetando significativamente 

o esforço computacional e, consequentemente, o tempo dedicado para o cálculo da solução. 

Esta complexidade apresenta-se no seguinte quadro: 

Figura 3-1: Comparação do esforço computacional 

 

Adaptado de (Teixeira, 2016) 

                                                      
8 Note-se que, nas análises não lineares, a laje de betão não se comporta como um material elástico, 

possuindo uma relação tensão-extensão descrita por uma função enunciada no próximo subcapítulo. 
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Sendo definidos os prossupostos que estarão na base do modelo é então iniciada a conceção 

do mesmo com vista à obtenção de respostas para o problema colocado. No próximo subcapítulo 

apresentam-se as várias fases do processo de modelação: 

1. Definição da geometria; 

2. Definição dos elementos finitos a ser usados, com base na biblioteca disponibilizada pelo 

software; 

3. Definição das propriedades mecânicas de cada material; 

4. Definição do domínio e condições de fronteira; 

5. Definição dos carregamentos a aplicar; 

6. Análise paramétrica e validação. 

3.2. Descrição do modelo – caso de estudo Rheda 2000 

Sendo o objetivo deste trabalho estudar o comportamento da laje de betão para diferentes ações 

(instantâneas e de longo prazo), nomeadamente temperaturas (uniformes e diferenciais) e forças 

aplicadas no carril, optou-se por estudar o sistema Rheda 2000. Esta decisão baseou-se no facto 

de este sistema ser um dos mais utilizados em todo o mundo e apresentar problemas que 

motivam o estudo dos efeitos da temperatura, necessitando de contínua investigação para 

também fazer frente aos novos desafios ambientais cada vez mais exigentes. 

 

O modelo pretende então simular os seguintes elementos (por ordem do topo para a fundação), 

como se pode observar na Figura 3-2: 

1. Carril; 

2. Palmilha; 

3. Travessa de betão; 

4. Laje de betão (incluindo armaduras longitudinais e transversais); 

5. Camada de ligante hidráulico (HBL); 

6. Fundação. 
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Figura 3-2: Representação dos elementos modelados no software ANSYSTM  

 

O sistema Rheda 2000 foi então modelado de acordo com a Figura 3-3 (note-se que a figura é 

meramente ilustrativa e, portanto, as camadas não estão à escala): 

Figura 3-3: Representação esquemática dos elementos mencionados acima  

 

 

No que diz respeito à dimensão longitudinal, foram consideradas estruturas modelares que 

seriam repetidamente introduzidas por forma a atingir o comprimento da via desejado. Assim, 

apresenta-se na Figura 3-4 a esquematização das mesmas:  

Carril 

Palmilha 

Travessa 

Laje + Armaduras 

HBL 

Fundação 
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Figura 3-4: Representação esquemática da estrutura modelar 

 

 

Por forma a diminuir o esforço computacional associado, foram criadas condições de simetria 

tanto em Z como em X, permitindo modelar apenas um dos carris e metade do comprimento 

longitudinal de via a ser estudado. 

3.2.1. Geometria 

Apresenta-se de seguida a geometria dos elementos simulados, pretendendo aproximar o 

comportamento estrutural modelado com o real. 

CARRIL 

Para simular o carril foram modelados sólidos cujas propriedades de inércia se mantivessem 

próximas do real, ainda que a geometria seja significativamente mais simples. As inércias (reais 

e modeladas) são as seguintes: 

Izz=3038,3 cm4 (real) e Izz=3086,1 cm4 (modelado) 

Iyy=512,3 cm4 (real) e Izz=616,2 cm4 (modelado) 

Figura 3-5: Representação do carril modelado por blocos 

[mm] 

 

 

Dimensão 

longitudinal 
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PALMILHA 

Constituído por um elastómero com 12mm de espessura onde assenta o carril. Permite que este 

apresente assentamentos diferenciais e, tendo em conta a sua elevada ductilidade, assim 

distribuir as tensões pelas travessas.  

 

TRAVESSAS E LAJE DE BETÃO COM A MALHA DE ARMADURA 

As travessas de betão estão parcialmente embebidas na laje de betão. A armadura é constituída 

por 9 varões longitudinais (18 se não considerarmos a simetria em Z) e 7 reforços transversais 

dispostos a cotas diferentes tal como se mostra na figura Figura 3-6. 

Figura 3-6: Configuração da armadura na laje de betão (dimensões em mm) 

 

CAMADA DE LIGANTE HIDRÁULICO (HBL) E FUNDAÇÃO 

O HBL, com propriedades semelhantes à laje de betão, foi modelado com 28cm de espessura. 

A fundação está representada com 4 metros de profundidade após calibração de um modelo 

criado anteriormente (Matias, 2014). 

 

Y 

Z 

Z 

X 

Φ10 
Φ20 

Φ10 
Travessa 

Φ20 
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JUNTAS DE DILATAÇÃO 

Por forma a reduzir os efeitos das variações térmicas foram introduzidas juntas de dilatação 

possibilitando assim variações volumétricas e evitando que se instalem tensões excessivas na 

laje. Deste modo, foram incluídas juntas espaçadas por 10 travessas (6 metros), sendo a largura 

das mesmas de 4mm. Note-se que, tanto o espaçamento, como o comprimento, foram sendo 

alterados (o modelo permite a sua manipulação de forma expedita) de modo a testar, por 

exemplo, as consequências de uma oclusão da junta resultante no seu incorreto funcionamento. 

O espaçamento das juntas no sistema Rheda 2000 pode ser observado na Figura 3-7. 

Figura 3-7: Juntas de dilatação no sistema Rheda 2000  

 

(Rail.One, 2000) 

3.2.2. Elementos utilizados 

No que diz respeito à biblioteca do software ANSYSTM , foram tidos em conta modelos anteriores 

acerca do estudo da “Slab Track” definindo assim os elementos que deveriam ser adotados para 

cada material (Matias, 2014; Parente, 2015; Zhu, Wu e Liu, 2015). 

SOLID45: Elemento usado para modelar estruturas de três dimensões. Possui oito nós com três 

graus de liberdade cada (deslocamentos nas várias direções).  

SOLID95: Muito semelhante ao elemento anterior, mas com vinte nós em vez dos oito, 

aumentando assim consideravelmente o número de graus de liberdade. Por requerer um elevado 

esforço computacional sem alterações significativas nos resultados, apenas foi adotado nos 

modelos lineares. 

SOLID65: Mais uma vez semelhante ao elemento SOLID45, com o mesmo número de graus de 

liberdade, mas com a particularidade de ter a capacidade de abrir fendas para tensões elevadas 

e gerar esmagamento para compressões excessivas. Esta característica permite representar o 

comportamento não linear da laje de betão. 

Junta de dilatação 

Junta de dilatação 
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Note-se que não foram usados sólidos com diferentes números de nós na mesma análise para 

que não causassem problemas de convergência da solução. 

LINK180: Elemento uniaxial, com capacidades de tração e compressão. Apresenta três graus de 

liberdade por nó (deslocamentos nas 3 direções). 

BEAM4: Elemento uniaxial, com capacidades de tensão, compressão, torção e flexão. Será 

usado para modelar as armaduras e, por isso, as duas primeiras serão as mais relevantes. 

Possui seis graus de liberdade (UX, UY, UZ e ROTX, ROTY, ROTZ). 

CONTA174 e TARGE170: São atribuídos a superfícies e representam o contacto e deslizamento 

entre camadas. Permitem ter em conta a fricção entre ambos, introduzindo, por exemplo, 

coeficientes de atrito para a interface. Possuem oito nós sendo que pode, face à geometria da 

área em causa, ser representado por 6 nós. A sua representação apresenta-se na Figura 3-8. 

Figura 3-8: Representação dos elementos de contacto  

 

Retirado de ANSYSTM mechanical APDL command reference 

3.2.3. Propriedades dos elementos 

No que diz respeito ao desenvolvimento do processo de modelação realçam-se dois aspetos 

importantes: 

1. A temperatura no solo de fundação apresenta uma variação desprezável quando 

comparada com a verificada nas restantes camadas (Ferreira, 2015). Assim, por forma 

a introduzir a ação de temperatura uniformemente em todos os nós do modelo, optou-se 

por definir como 0 o coeficiente de dilatação térmica da fundação e assim simular uma 

variação volumétrica nula.  

2. Relativamente à modelação das armaduras, tendo em conta autores que realizaram 

simulações semelhantes recorrendo ao programa ANSYSTM surgem como hipótese dois 

elementos, o LINK180 e o BEAM4. O primeiro, com apenas 3 graus de liberdade por 

cada nó (os deslocamentos nas 3 direções), tem em consideração apenas efeitos de 

compressão e tração enquanto que o segundo acrescenta a esses os efeitos de flexão 

e torção. Estes, ainda que se apresentem como pouco significativos dada a geometria 
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da armadura e a sua reduzida área, devolvem um resultado mais próximo do real. No 

entanto, foi a ausência de erros gerados a razão principal que levou à utilização do 

BEAM4 para a modelação destes elementos de aço. 

Na Tabela 3-2 podem consultar-se as propriedades atribuídas aos elementos modelados 

relativamente à análise linear 

Tabela 3-2: Propriedades dos elementos – análise linear 

Componente 

de via 

Elementos 

ANSYS 

Módulo de 

elasticidade 

E (MPa) 

Módulo de 

Poisson 

ν (-) 

Coeficiente de 

dilatação 

térmica 

α*10-5 (oC-1) 

Peso 

volúmico 

γ (kNm-3) 

Inércia da 

secção circular 

I*10-9 (m4) 

Área 

A*10-6 

(mm2) 

Carril SOLID95 205800 0,30 1,18 - - - 

Palmilha SOLID95 6 0,25 - - - - 

Travessa SOLID95 43000 0,2 1,0 - - - 

Laje SOLID95 37300 0,2 1,0 - - - 

HBL SOLID95 23000 0,25 1,0 - - - 

Fundação SOLID95 100 0,3 - - - - 

Armadura 

Longitudinal 

(φ20) 

BEAM4 205800 0,3 1,18 - 7,854 314,16 

Armadura 

Transversal 

(φ10) 

BEAM4 205800 0,3 1,18 - 0,909 78,540 

Armadura 

transversal 

(φ20) 

BEAM4 205800 0,3 1,18 - 7,854 314,16 
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3.2.4. Domínio e condições de fronteira 

Com o intuito de simular um sistema de caminho-de-ferro contínuo e de grande extensão foi 

necessário introduzir condições de fronteira que traduzissem, com a maior exatidão possível, os 

efeitos transmitidos das mesmas aos vários componentes da via. Nesse sentido, as condições 

de fronteira aplicadas foram as seguintes (para cada plano foram selecionados todos os nós): 

• UX=0 no plano x=0m; 

• UZ=0 no plano Z=1,7m; 

• Condição de simetria em Z no plano z=0m (UZ=0, RX=0, RY=0); 

• Condição de simetria em X no plano x=3,3m (UX=0, RZ=0, RY=0); 

• UY=0 no plano Y=-4,764m ; 

No que diz respeito ao domínio do modelo, o comprimento longitudinal máximo corresponde a 

17,4m (29 travessas). O modelo permite também alterar a posição da junta de dilatação, fazendo 

assim variar a posição da carga relativamente à mesma.  

3.2.5. Carregamentos aplicados 

A versatilidade deste software estende-se também ao tipo de carregamentos que podem ser 

aplicados, sendo possível aplicar forças concentradas e distribuídas (através de pressões), 

temperaturas uniformes e diferenciais. 

Para estudar o problema em questão consideraram-se dois efeitos: variação de temperatura e o 

peso do comboio, atuando em separado ou simultâneo, consoante a verificação de segurança 

em questão.  

As variações de temperatura foram introduzidas uniformemente em todo o modelo (positivas ou 

negativas até 35 ºC) ou diferencialmente ao nível da laje (até 50 ºC/m) através da criação de um 

gradiente térmico vertical ao nível da laje. O peso do comboio foi simulado através de uma carga 

de 150kN (peso de uma das rodas considerando um eixo de 30 toneladas) aplicada ao nível do 

carril. Note-se que, no que diz respeito à força concentrada, por ser aplicada no eixo de simetria 

em X, é introduzida com um valor de 75kN. 

3.3. Análise de sensibilidade 

Para esta análise foram estudadas variações nos seguintes parâmetros: 

• Refinamento da malha de fundação (dimensão vertical); 

• Profundidade da fundação. 

Ambos influenciam o número de graus de liberdade do modelo e, consequentemente, o tempo 

associado à convergência de uma solução. Por acarretar ao mesmo tempo alterações nos 

resultados obtidos é necessária uma cuidada análise dos erros gerados.  
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Assim, foram retirados para cada refinamento e profundidade da fundação os seguintes 

resultados (Figura 3-9): 

• Os valores de deslocamento vertical (UY) em todos os nós dispostos longitudinalmente, 

ao longo do topo do carril; 

• Os valores de deslocamento vertical (UY) em todos os nós verticalmente sob o ponto de 

aplicação da carga (x=3,3 m).  

 

Figura 3-9: Localização dos pontos para a análise de sensibilidade 

 

Para uma carga de 75 kN aplicada no carril, no plano de simetria, obtiveram-se os seguintes 

resultados:  

• Tabela 3-3, referente aos erros gerados pela variação do comprimento vertical da 

fundação, face ao valor de referência de 4m; 

 

• Tabela 3-4Tabela 3-3, referente aos erros gerados pela variação do número de graus de 

liberdade da malha pela alteração da dimensão dos elementos que a constituem. 

Tabela 3-3: Análise de sensibilidade ao comprimento vertical da fundação 

  Variações 
longitudinais (%) 

Variações em 
profundidade (%) 

Profundidade (m) 
Número de graus de 

liberdade da fundação 
Máximo Média Máximo Média 

4 104297 Referência 

3,5 104297 26,81 9,88 81,39 8,84 

3 78940 55,65 20,55 87,32 14,23 
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Tabela 3-4: Análise de sensibilidade à malha da fundação 

   Erro Longitudinal (%) Erro Profundidade (%) 

Malha 
(m) 

Número de graus de 
liberdade da fundação 

Máximo Média Máximo Média 

0,3x0,5 205725 Referência 

0,3x0,7 155011 0,61 0,24 0,31 0,14 

0,3x1,0 104307 1,77 0,68 1,14 0,42 

0,3x1,5 78940 2,95 1,14 2,22 0,71 

0,3x2,0 53583 5,42 2,10 5,88 1,38 
 

Pode concluir-se que o comprimento vertical da fundação tem uma influência significativa nos 

resultados obtidos, sendo consideravelmente superior à influência da malha. Por essa razão, e 

relacionando o esforço computacional com os erros gerados, optou-se pela adoção de uma 

malha de elementos com 0,3x1,0m para a modelação da fundação com uma profundidade de 4 

metros. 

3.4. Validação inter-modelos 

Por forma a validar o modelo desenvolvido, recorreu-se à comparação com resultados obtidos 

noutro modelo já validado (Matias, 2014). Consideraram-se, como parâmetros de controlo, os 

seguintes valores:  

• Deslocamento vertical (UY) na direção do movimento do comboio (X;UY) – no topo do 

carril e no topo e base da laje; 

• Tensão vertical (σY) na direção do movimento do comboio (X; σY) – no topo do carril e 

no topo e base da laje; 

• Tensão longitudinal (σX) na direção do movimento do comboio (X; σY) – no topo do 

carril e no topo e base da laje; 

• Deslocamento vertical (UY) em profundidade, sob o ponto de aplicação da carga (UY;Y); 

• Tensão vertical (σY) em profundidade, sob o ponto de aplicação da carga (σY;Y); 

Os resultados, disponíveis no anexo A, evidenciam uma elevada proximidade dos valores obtidos 

(modelo em análise face ao de referência), o que sugere uma correta validação do modelo em 

análise. De salientar que a principal razão para a ligeira variação entre os valores de cada modelo 

se deve ao facto da malha utilizada para o modelo em análise possuir um refinamento 

significativamente superior à do modelo de referência, principalmente a nível do carril. 

3.5. Análise numérica – Linear e não linear 

Para realizar uma análise, são definidas as propriedades e geometria dos vários materiais para 

que o programa ANSYSTM procure solucionar eficientemente um sistema de equações 
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diferenciais que engloba todas as restrições e carregamentos aplicados ao modelo. O Solver 

divide-se em várias etapas: 

Obtenção da matriz de rigidez elementar 

A rigidez relaciona os deslocamentos nodais com as forças aplicadas nos seus nós. Esta 

matriz é então constituída pelos coeficientes de rigidez dos vários nós de cada elemento 

derivado das propriedades geométricas e mecânicas do material que o constitui. 

Organização das equações 

Montagem da matriz de rigidez global para todo o modelo a partir das matrizes de rigidezes 

elementares, repetindo o processo para a obtenção do vetor de forças global. Os 

deslocamentos nodais devem ser iguais para todos os elementos que partilham determinado 

nó sendo, para isso, exigido que exista interconexões nodais. 

Soluções para deslocamentos desconhecidos 

As equações algébricas organizadas anteriormente são resolvidas para os deslocamentos 

desconhecidos. Enquanto nos problemas lineares este procedimento é direto e expedito, 

nas análises não lineares a matriz de rigidez é iterativamente corrigida pelo que se torna 

num processo mais dispendioso em termos de tempo. 

Cálculo das tensões e deformações elementares 

Após encontradas as soluções para os deslocamentos, estes são usados para obter as 

tensões e deformações que, em geral, são proporcionais às derivadas dos campos de 

deslocamento. 

3.5.1. Propriedades dos elementos – Análises não-lineares 

Por forma a aproximar o modelo do sistema Rheda 2000 foram introduzidas alterações ao 

modelo já desenvolvido de modo a considerar dois efeitos adicionais: 

1. Não linearidade da laje de betão, tendo em conta a alteração da rigidez do betão face à 

tensão instalada, introduzindo-se nos elementos de laje a relação tensão-extensão 

descrita na Figura 3-10. Acrescentaram-se ainda as tensões limite do betão, de classe 

C35/45: 

• Fendilhação, para fctm=3,2 MPa; 

• Esmagamento, para fck=-35MPa. 
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Figura 3-10: Relação tensão-extensão do betão que constitui a laje 

 

(Willam e Warnke, 1975) 

2. Possibilidade de escorregamento entre as camadas de laje e ligante hidráulico, bem 

como entre a camada de ligante hidráulico e a fundação introduzindo assim elementos 

de contacto CONTA174 e TARGE170. Foi necessário alterar significativamente a 

geometria do modelo, pois as camadas partilhavam da mesma superfície e, para que o 

contacto fosse modelado, as superfícies não podem coincidir. É assim atribuída a cada 

uma delas um dos elementos acima referidos (não podendo ser o mesmo), como se 

mostra na figura Figura 3-11. 

Figura 3-11: Pormenor da modelação dos elementos de contacto 
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Os elementos (à exceção daqueles que simulam a laje de betão) foram alterados para SOLID45 

com intuito de reduzir os graus de liberdade associados, sem prejuízo significativo nos resultados 

obtidos. A exceção serão os elementos de linha e as armaduras, que mantiveram todas as suas 

propriedades. Podem consultar-se na Tabela 3-5 as propriedades de todos os elementos usados 

na análise não linear. 

Tabela 3-5: Descrição das propriedades dos elementos utilizados nas análises não lineares 

Componente de 

via 

Elementos 

ANSYS 

Módulo de 

elasticidade  

E (MPa)  

Módulo 

de 

Poisson  

ν (-) 

Coeficiente 

de dilatação 

térmica  

α*10-5 (oC-1) 

Peso 

volúmico 

γ(kNm-3) 

Tensão 

de 

cedência 

σ (MPa) 

Inércia da 

secção 

circular 

I*10-9 (m4) 

Área  

A*10-6 

(mm2) 

Carril SOLID45 205800 0,30 1,0 78,5 - - - 

Palmilha SOLID45 6 0,25 - - - - - 

Travessa SOLID45 43000 0,2 1,18 25 - - - 

Laje SOLID65 Variável* 0,2 1,0 25 3,2/-35 - - 

HBL SOLID45 23000 0,25 1,18 20 - - - 

Fundação SOLID45 100 0,3 - - - - - 

Armadura 

Longitudinal 

(φ20) 

BEAM4 205800 0,3 1,0 - ±500 7,85 314,16 

Armadura 

Transversal 

(φ10) 

BEAM4 205800 0,3 1,0 - ±500 0,91 78,540 

Armadura 

transversal 

(φ20) 

BEAM4 205800 0,3 1,0 - ±500 7,85 314,16 

 

No que diz respeito ao solver da análise não linear, é necessário definir características adicionais: 

• Recorrer ao método Newton-Raphson completo com matrizes não simétricas quando 

existem (necessário para a correta avaliação dos elementos de contacto); 

• Definir tolerância para convergência dos valores (0,01N para forças e 0,5mm para 

deslocamentos); 

• Definir os “time steps”, ou seja, os incrementos de carregamento a ser aplicados a cada 

novo incremento (0,1%); 

• Apresentar todos resultados para todos os nós (forças aplicadas, tensões, extensões, 

etc). 
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3.5.2. Análise não linear – Validação do modelo desenvolvido 

Por forma a validar o modelo não linear, compararam-se os resultados obtidos com os da análise 

linear. 9 

Tabela 3-6: Validação modelo não linear 

 

Os cenários de LM71 e LMSW/2 referem-se às combinações previstas no Eurocódigo 1 e que 

serão abordadas no próximo capítulo. 

Pode concluir-se que os casos em que se aplica temperatura são particularmente danosos para 

a laje, quando comparados com a ação do comboio. Percebe-se que a laje apresenta tensões 

elevadas, incluindo fendilhação, para casos de estados limites de serviço, algo que será refutado 

com a introdução dos elementos de contacto entre camadas. 

No que diz respeito ao cenário T8, a diferença entre o modelo linear e não linear prende-se com 

o facto da tensão instalada na direção X da laje no modelo linear ultrapassar ligeiramente a 

tensão de cedência do betão mas, dado que o software não recorre exclusivamente às tensões 

unidirecionais para formar a abertura de fendas, estas não se desenvolvem no modelo não linear. 

O processo de convergência explica-se em Willam and Warnke (1975). 

                                                      
9 De notar que, no que diz respeito às análises lineares, já que o material não possui tensão de 
cedência, é considerado que se dá a fendilhação quando as tensões presentes na laje são 
superiores à tensão de fendilhação do betão (3,2MPa). 

Cenários 

Temporários 
Descrição Posição da junta Modelo linear Modelo não linear 

T1 F= 150kN Afastada Não fendilha Não fendilha 

T2 F= 150kN Sob a carga Não fendilha Não fendilha 

T3 T= 50 ºC Afastada Fendilha Fendilha 

T4 T= -50 ºC Afastada Fendilha Fendilha 

T5 F= 150kN + T= -30 ºC Afastada Não fendilha Não fendilha 

T6 F= 150kN + T= -30 ºC Sob a carga Não fendilha Não fendilha 

T7 F= 150kN + T= +30 ºC Afastada Não fendilha Não fendilha 

T8 F= 150kN + T= +30 ºC Sob a carga Fendilha Não fendilha 

T9 
Temperatura diferencial 

(+80 ºC/m) 
Afastada Fendilha Fendilha 

T10 
Temperatura diferencial 

(-80 ºC/m) 
Afastada Fendilha Fendilha 

T11 LM71 - Não fendilha Não fendilha 

T12 LMSW/2 - Não fendilha Não fendilha 
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Ao analisar criticamente o quadro obtido bem como a impressão de resultados do software 

ANSYSTM acerca dos deslocamentos e tensões geradas, decidiu-se introduzir a possibilidade de 

escorregamento entre camadas com o objetivo de aproximar ainda mais o modelo do sistema 

real, evitando assim picos de tensão que não ocorrem na via e seriam modelados caso contrário. 

3.5.3. Análise não linear – Introdução dos elementos de contacto 

A não linearidade geométrica do modelo foi introduzida com os elementos de contacto, que 

permitiram simular duas situações (em simultâneo e separado): 

• Possibilidade de escorregamento entre as camadas HBL-CSL bem como entre a 

fundação-HBL, introduzindo um coeficiente de atrito; 

• Simular o mau funcionamento de uma junta, replicando os efeitos do contacto entre as 

duas faces da laje de betão e consequente aumento de tensões. 

Com estas alterações, os resultados modificaram-se drasticamente. Uma análise cuidada dos 

resultados obtidos é realizada no capítulo seguinte. 
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4. ELABORAÇÃO DE CENÁRIOS PARA O ESTUDO DO 

COMPORTAMENTO DA LAJE DE BETÃO 

Como já foi referido anteriormente, o modelo construído irá permitir estudar o comportamento da 

laje de betão sujeita a vários tipos de carregamentos. Para uma melhor organização das 

conclusões que se pretendem retirar deste estudo, os carregamentos foram organizados por 

cenários que têm em conta variadas combinações de ações e, inclusive, alterações na própria 

geometria do modelo.  

Desenvolveram-se cenários, através da combinação de ações previstas pelo Eurocódigo 0 (CEN, 

2005) utilizado para o dimensionamento de edifícios, com o objetivo de estudar em que zonas 

da laje se desenvolvem as tensões mais elevadas e para que situações ocorre a fendilhação da 

mesma. 

Neste capítulo procurou-se também perceber a influência relativa da posição da junta de 

dilatação face ao ponto de aplicação da carga, os efeitos da aplicação de pré-esforço no controle 

da fendilhação, o número de ciclos admissíveis até se dar a rotura por fadiga e ainda estudar 

uma proposta para um novo esquema de armadura a ser usado no sistema Rheda 2000. Para 

tal, foram considerados 41 cenários, descritos ao longo desta secção. 

Apresentam-se abaixo os vários tipos de ações a considerar: 

• Peso do comboio - 30 toneladas por eixo; 

• Aplicação de modelos de carga presentes no Eurocódigo 1, LM71 e LMSW/2 (CEN, 

2005); 

• Variação de temperatura uniforme – 35 ºC, positivo ou negativo; 

• Variação de temperatura diferencial – gradiente térmico positivos de 50ºC/m. De notar 

que para o gradiente negativo o valor considerado é de metade. 

Todos os valores referentes às ações de temperatura foram baseados nos regulamentos 

alemães (Liu, Zhao e Dai, 2011) 

As várias ações são introduzidas da seguinte forma: 

1. Aplicação de uma força de 75kN no eixo de simetria longitudinal (simulando o peso de 

uma roda equivalente a 15 toneladas, 150kN); 

2. Aplicação de modelos de carga, previsto no Eurocódigo 1, Figura 4-1;  

3. Posição da junta de dilatação, situada sob o ponto de aplicação da carga ou afastada 5 

travessas – será também possível eliminar a existência da junta. 

4. Aplicação de uma variação de temperatura uniforme (TU) em todos os elementos do 

modelo. 

5. Aplicação de uma variação diferencial (TG) ao nível da laje, criando um gradiente 

térmico, considerado positivo se aumentar da base da laje para o topo. 



48 
 

Figura 4-1: Representação da aplicação de modelos de carga previstos no Eurocódigo 1, LM71 (em cima) 
e LMSW/2 (em baixo) 

 
 

Quanto ao domínio do modelo, este apresenta um comprimento longitudinal de 3,3 metros (5,5 

travessas). De notar que, para o estudo dos modelos de carga previstos no Eurocódigo 1 (ponto 

2) é necessário recorrer ao valor de comprimento longitudinal correspondente a 8,7 metros (14,5 

travessas). 

4.1. Ferramentas de análise do software ANSYSTM  

Nesta subcapítulo pretende-se apresentar as ferramentas disponibilizadas pelo software 

ANSYSTM no que diz respeito à análise de resultados. Para tal, foi desenvolvido um cenário base 

com o intuito de demonstrar as capacidades do software. 

Figura 4-2: Cenário base 

Cenário 
Ação do 

comboio (kN) 
Ação: Temperatura 

uniforme (ºC) 
Ação: Temperatura 
diferencial (ºC/m) 

0 150 0 0 

 

Ao terminar a convergência da solução, o software disponibiliza várias ferramentas de análise. 

Destacam-se as capacidades gráficas que permitem exibir os parâmetros a consultar em forma 

de mapa de cores, facilitando a interpretação por parte do utilizador.  

Ainda que o software permita analisar variados parâmetros, tal como extensões, deslocamentos, 

tensões equivalentes, entre outros, apenas será relevante para o presente estudo a análise das 

tensões unidirecionais, nomeadamente na direção X e Z, como se mostra na Figura 4-3 e Figura 

4-4. 

[m] 

[m] 

     q=40kN/m              Q=125kN      Q=125kN 

q=75kN/m 
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Figura 4-3: Representação 3D das tensões longitudinais (σX) no topo da laje (esquerda) e na base da laje (direita) 

  

Figura 4-4:- Representação 3D das tensões transversais (σZ) no topo da laje (esquerda) e na base da laje (direita) 

  

 

Esta funcionalidade permite compreender de forma expedita não só o valor máximo de tensões 

para cada cenário (em Pascal), como também a zona da laje sujeita a maior solicitação. 

Ainda na senda das funcionalidades do software, mesmo não sendo o caso deste cenário já que 

a tensão de fendilhação não foi ultrapassada, apresenta-se na Figura 4-5 um exemplo da 

representação da fendilhação da laje de betão. 
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Figura 4-5: Representação por pontos vermelhos das fendas nos elementos de laje 

 

4.2. Estados limites últimos e de serviço 

Tendo em conta o objetivo acima referido, interessa estabelecer as ações a considerar para 

definir os cenários a estudar. Para tal, a análise baseou-se em autores que têm como referência 

os regulamentos alemães para o dimensionamento da “Slab Track” (Liu, Zhao e Dai, 2011) bem 

como nas combinações de ações previstas no Eurocódigo 0, que prevê a majoração das ações 

e minoração das resistências.  

FILOSOFIA DE DIMENSIONAMENTO – EUROCÓDIGO 

Por forma a verificar a segurança é necessário definir a combinação de ações quanto à sua 

probabilidade de ocorrência, utilizando coeficientes para traduzir esse efeito. Separaram-se as 

ações em dois grupos: 

Ações permanentes (G): Peso próprio da estrutura (considerando o peso volúmico das camadas 

de ligante hidráulico e laje, bem como das travessas e do carril; 

Ações variáveis (Q): Peso do comboio (F), temperatura uniforme (TU) e temperatura diferencial 

(TG), definidas anteriormente.  

Para o estado limite último (ELU) a combinação de ações escreve-se da seguinte forma: 

γG*G+ γQ *Q1+∑i>1 γQ*Qi*Ψ0,i    Eq.  1 

γG: Majorante das cargas permanentes; 

γQ: Majorante das cargas variáveis; 
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Ψ0,i: Redução das ações variáveis que não são a variável base. 

 

Para o estado limite de serviço (ELS) a combinação frequente de ações, utilizada para estados 

limites reversíveis, define-se da seguinte forma: 

G + Ψ1,1 * Q1 + ∑i>1 γG * Qi * Ψ2,i    Eq.  2 

Ψ1,i: Redução da ação variável base; 

Ψ2,i: Redução das ações variáveis que não são a variável base. 

Os valores adotados para os coeficientes acima enunciados foram: 

• γG = 1,35; 

• γQ = 1,5; 

• Ψ0,i = 0,6 (ações térmicas) ou 1,0 (ação do comboio); 

• Ψ1,i = 0,5 (ações térmicas) ou 0,9 (ação do comboio); 

• Ψ2,i = 0 (ações térmicas) ou 0,8 (ação do comboio). 

 

Para além da majoração das ações previstas no Eurocódigo, por forma a adotar a filosofia de 

dimensionamento de estruturas é também necessário minorar as resistências mecânicas do 

betão. Assim, a tensão de esmagamento (fcd) e de fendilhação (fct) resultam da redução dos 

valores característicos por um coeficiente de 1,5, resultando em: 

• fcd=35/1,5≈23,3 MPa; 

• fct=3,2/1,5≈2,13 MPa. 
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 Assim, descrevem-se os cenários10 a considerar na Tabela 4-1: 

Tabela 4-1: Cenários desenvolvidos para as combinações de ações previstas 

Cenários 
Variável 

base 
EL 

Ação do 
comboio (kN) 

Ação: 
Temperatura 
uniforme (ºC) 

Ação: 
Temperatura 
diferencial 

(ºC/m) 

Posição relativa 
junta-carga 

1 LM71 ELU 1,5*(LM71)*1 1,5*(+35)*0,6 1,5*(+50)*0,6 Não aplicável 

2 LM71 ELU 1,5*(LM71)*1 1,5*(-35)*0,6 1,5*(-25)*0,6 Não aplicável 

3 LMSW/2 ELU 1,5*(LMSW/2)*1 1,5*(+35)*0,6 1,5*(+50)*0,6 Não aplicável 

4 LMSW/2 ELU 1,5*(LMSW/2)*1 1,5*(-35)*0,6 1,5*(-25)*0,6 Não aplicável 

5 TU ELU 1,5*(150)*1 1,5*(+35)*1 1,5*(+50)*0,6 Afastado 

6 TU ELU 1,5*(150)*1 1,5*(+35)*1 1,5*(+50)*0,6 Próximo 

7 TU ELU 1,5*(150)*1 1,5*(-35)*1 1,5*(-25)*0,6 Afastado 

8 TU ELU 1,5*(150)*1 1,5*(-35)*1 1,5*(-25)*0,6 Próximo 

9 TG ELU 1,5*(150)*1 1,5*(+35)*0,6 1,5*(+50)*1 Afastado 

10 TG ELU 1,5*(150)*1 1,5*(+35)*0,6 1,5*(+50)*1 Próximo 

11 TG ELU 1,5*(150)*1 1,5*(-35)*0,6 1,5*(-25)*1 Afastado 

12 TG ELU 1,5*(150)*1 1,5*(-35)*0,6 1,5*(-25)*1 Próximo 

13 TG ELS 1*(150)*0,8 0 1*(+50)*0,5 Afastado 

14 TG ELS 1*(150)*0,8 0 1*(+50)*0,5 Próximo 

15 TG ELS 1*(150)*0,8 0 1*(-25)*0,5 Afastado 

16 TG ELS 1*(150)*0,8 0 1*(-25)*0,5 Próximo 

 

De notar que, segundo o autor (Pingrui, Xueyi e Guan, 2014) em sistemas de via não balastrada 

em que a laje não é contínua, ou como acontece no caso do Rheda 2000 em que a laje não 

funciona de forma contínua devido à presença de juntas de dilatação, o gradiente térmico será a 

ação condicionante. Assim, na definição dos cenários a estudar para o estado limite de serviço, 

a variável base considerada foi apenas o gradiente de temperatura (TG), permitindo tornar a 

análise mais expedita. 

4.3. Influência da junta de dilatação 

A junta de dilatação é utilizada na grande maioria das construções em betão devido à fraca 

capacidade que este material apresenta para resistir a tensões positivas (trações). Nesse 

sentido, é importante compreender que um dos fatores determinantes para estabelecer o tipo de 

ações condicionantes numa via não balastrada é a presença, ou não, de juntas de dilatação na 

laje de betão.  

                                                      
10 Cenários analisados tendo em conta a análise não linear da laje de betão e com a introdução 

de elementos de contacto. 
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Para um sistema de “Slab Track” contínuo, a temperatura uniforme apresentar-se-á como a ação 

determinante para o dimensionamento da estrutura. No entanto, caso se opte por uma via não 

balastrada com elementos de laje modulares ou um sistema contínuo mas com a adoção de 

juntas de dilatação, como acontece com o Rheda 2000, as tensões derivadas da deformação por 

flexão causadas pelos gradientes de temperatura revelam uma importância acrescida para o 

dimensionamento da “Slab Track” (Pingrui, Xueyi e Guan, 2014). 

Para que o seu correto funcionamento seja garantido, é necessário impedir a sua oclusão11. 

Como tal, no sistema Rheda 2000, é introduzido um composto elástico com o objetivo de selar o 

espaço da junta. Este procedimento, para além de garantir que não acontece a oclusão acima 

referida, impede que a água se instale nessas zonas e dê origem a outros problemas estruturais 

(Rail.One, 2000). 

Para avaliar os efeitos de uma possível oclusão da junta de dilatação, criaram-se cenários que 

têm em conta esta situação. Recorreram-se então às combinações de ações estudadas no 

capítulo 4.1 relativas a variações de temperatura positiva atuando sobre uma laje sem a 

modelação da junta.  

Tabela 4-2: Cenários relativos ao estudo da junta de dilatação 

Cenários 
Variável 

base 
EL 

Ação do comboio 
(kN) 

Ação: Temperatura 
uniforme (ºC) 

Ação: Temperatura 
diferencial (ºC/m) 

17 TG ELU 1,5*(150)*1 1,5*(+35)*0,6 1,5*(+50)*1 

18 TU ELU 1,5*(150)*1 1,5*(+35)*1 1,5*(+50)*0,6 

19 TG ELS 1,5*(150)*0,8 0 1*(+50)*0,5 

20 TU ELS 1,5*(150)*0,8 1*(+35)*0,5 0 

 

Aproveitando as capacidades do modelo desenvolvido, pretendeu-se igualmente avaliar qual 

seria o valor de variação negativa da temperatura uniforme que origina a primeira fenda. Para 

tal, simulou-se a não construção de uma (cenário 22) e duas juntas (cenário 23), aumentando 

assim o vão de laje contínuo de 6 para 12m e 18m respetivamente. Os cenários desenvolvidos 

descrevem-se na Tabela 4-3:  

                                                      
11 O termo “oclusão” refere-se a situações em que o espaço da junta de dilatação é preenchido com algum 

material indesejado, impedindo assim a livre expansão volumétrica da laje. De notar que, ocorrendo 
oclusão, esta apenas terá influência nos casos em que a variação de temperatura é positiva (aumento) e, 
portanto, existe uma expansão volumétrica. 
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Tabela 4-3: Cenários adicionais relativos ao estudo da junta de dilatação 

Cenários 
Comprimento máximo 

de vão de laje (m) 
Ação do comboio 

(kN) 
Ação: Temperatura 

uniforme (ºC) 
Ação: Temperatura 
diferencial (ºC/m) 

21 6 0 1,5*(-35) 0 

22 12 0 1,5*(-35) 0 

23 18 0 1,5*(-35) 0 

4.4. Influência do pré-esforço 

O fenómeno de fendilhação é um fator preponderante na diminuição da durabilidade da “Slab 

Track” (Application e Data, 2017) pelo que é importante perceber de que forma se poderá retardar 

o aparecimento da primeira fenda. Para tal, existem duas alternativas eficazes: 

• Aumento da classe de resistência do betão que constitui a laje, elevando assim a sua 

resistência mecânica e consequente tensão necessária para a ocorrência de 

fendilhação; 

• Aplicação de cordões de pré-esforço que instalem tensões de compressão na laje, 

retardando assim o aparecimento de trações que originam a fendilhação. 

Sendo a variação das propriedades mecânicas do betão um conceito simples de prever, na 

medida em que o aumento da tensão de cedência é diretamente proporcional ao aumento da 

temperatura necessária para criar a fendilhação, optou-se por estudar apenas o efeito do 

pré-esforço nos cenários dos estados limites considerados. 

No que diz respeito à aplicação da força de pré-esforço esta baseou-se na metodologia utilizada 

no sistema FF Bögl (Bögl, 2015), a qual prevê a introdução de 6 fios de pré-esforço com uma 

força equivalente de aproximadamente 21,5kN cada na direção Z (horizontal, perpendicular ao 

movimento do comboio). No entanto, assumindo uma correta distribuição da colocação dos fios 

no modelo, em que a tensão é distribuída uniformemente pelos elementos na face da laje, não 

permitindo que se desenvolvam fendas nos pontos de ancoragem, recorreu-se à simplificação 

de assumir uma força distribuída por módulo equivalente a 6 fios de 21,5 kN cada (cada módulo 

apresenta uma área lateral, no plano X-Y, de 0,1476m), ou seja, 875kN/m2. 

Note-se que apenas foram estabelecidos os cenários a estudar após análise dos resultados 

anteriores, permitindo assim definir apenas as combinações de ações que originam fendilhação 

e, por isso, relevantes para este ponto. 
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Tabela 4-4: Cenários relativos ao estudo da influência de cabos pré-esforçados 

Cenários 
Variável 

base 
EL 

Ação do 
comboio (kN) 

Ação: 
Temperatura 
uniforme (ºC) 

Ação: 
Temperatura 
diferencial 

(ºC/m) 

Posição 
relativa 

junta-carga 

24 (C5) TU ELU 1,5*(150)*1 1,5*(+35)*1 1,5*(+50)*0,6 Afastado 

25 (C6) TU ELU 1,5*(150)*1 1,5*(+35)*1 1,5*(+50)*0,6 Próximo 

26 (C9) TG ELU 1,5*(150)*1 1,5*(+35)*0,6 1,5*(+50)*1 Afastado 

27 (C10) TG ELU 1,5*(150)*1 1,5*(+35)*0,6 1,5*(+50)*1 Próximo 

28 (C12) TG ELU 1,5*(150)*1 1,5*(-35)*0,6 1,5*(-25)*1 Próximo 

29 (C17) TG ELU 1,5*(150)*1 1,5*(+35)*0,6 1,5*(+50)*1 Sem junta 

30 (C18) TU ELU 1,5*(150)*1 1,5*(+35)*1 1,5*(+50)*0,6 Sem junta 

 

Os cenários 29 e 30 correspondem à situação de eliminação da junta de dilatação no modelo, 

onde se verifica a presença de fendas e, por isso, pertinente para este estudo. 

É de esperar que, para os cenários em que a primeira fenda se desenvolva na direção X, a 

adoção de pré-esforço (na direção Z) não tenha influência significativa na percentagem de 

carregamento responsável pelo início da fendilhação. 

4.5. Influência do fenómeno da fadiga na rotura da laje 

Uma das principais vantagens deste sistema de via-férrea prende-se precisamente com a sua 

maior durabilidade, resultante num ciclo de vida superior (Giannakos e Tsoukantas, 2009). No 

entanto, na literatura consultada, é frequente encontrar autores que referem a necessidade de 

aprofundar o estudo deste tópico (Tarifa et al., 2015; Sung e Han, 2018). 

Assim, tendo em conta o modelo que representa o sistema Rheda 2000 para ações de serviço, 

é possível retirar algumas conclusões no que diz respeito ao número de ciclos até que a laje 

entre em rotura por fadiga. Considera-se que se dá a rotura por fadiga quando 50% da laje 

apresenta fenómenos de fendilhação (Matias, 2016). 

A metodologia utilizada explica-se de seguida (Matias, 2016): 

• É aplicada uma ação de serviço ao modelo e retirada a tensão (σ) mais elevada registada 

na laje de betão; 

• Através do valor de tensão (σ), é calculado o nível de tensão (SR) na laje através da 

seguinte expressão: SR =
𝜎

fctm
; (com fctm=3,2MPa, corresponde à tensão de cedência 

do betão, não minorada pelo eurocódigo); 

• Através da consulta da Figura 4-6, recorrendo ao critério desenvolvido pelo National 

Cooperative Highway Research Program (NCHRP) em 1992, utilizado para dimensionar 

pavimentos nos EUA,  é possível relacionar o nível de tensão na laje com o número de 

ciclos até atingir a rotura; 
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Figura 4-6: Relação entre o nível de tensão na laje e o número de ciclo até à rotura  

 
(Matias, 2016) 

Tendo em vista o estudo do número de ciclos de carga até que a laje seja levada à rotura, foram 

desenvolvidos cenários com base no Eurocódigo 0. De acordo com as recomendações presentes 

no dimensionamento de edifícios, a combinação quase permanente do estado limite de serviço 

será adequada para o estudo da fadiga (Júlio, 2012). Descreve-se abaixo a combinação em 

questão: 

G + Ψ2,1 * Q1      Eq.  3 

G: Ação permanente (peso próprio); 

Q1: Ação variável base; 

Ψ2,1: Coeficiente de redução da variável base.  

Os cenários desenvolvidos para avaliar o número de ciclos são: 

Tabela 4-5: Cenários relativos ao estudo da fadiga  

Cenários 
Ação do 

comboio (kN) 
Ação: Temperatura 

uniforme (ºC) 
Ação: Temperatura 
diferencial (ºC/m) 

31 150*0,8 0 0 

32 0 +35*0,5 0 

33 0 -35*0,5 0 

34 0 0 +50*0,5 

35 0 0 -25*0,5 
 

Sabendo que o dimensionamento da via-férrea não será totalmente idêntico aos edifícios 

correntes, e por falta de regulamento específico da “Slab Track” decidiu-se simular as ações do 

comboio e temperatura em simultâneo. Para tal, após análise dos cenários presentes na Tabela 

4-5 estabeleceram-se as combinações condicionantes a serem estudadas, como se pode 

observar na Tabela 4-6. 

Tabela 4-6: Cenários adicionais relativos ao estudo da fadiga 

Cenários 
Ação do 

comboio (kN) 
Ação: Temperatura 

uniforme (ºC) 
Ação: Temperatura 
diferencial (ºC/m) 

36 150*0,8 Condicionante 0 

37 150*0,8 0 Condicionante 
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5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

5.1. Fendilhação para estados limites 

De acordo com os cenários propostos, foi analisado o comportamento da laje quanto à ocorrência 

de fendilhação. Nos casos em que tal se verificou, registou-se a percentagem de carregamento 

correspondente à formação da primeira fenda. Registaram-se ainda os valores máximos de 

tensão positiva e a zona (base ou topo da laje) onde se encontram. Os resultados desta análise 

são apresentados na Tabela 5-112: 

Tabela 5-1: Resultados obtidos para os cenários dos estados limites 

Cenário 

Temperatura 

(+ ou -) 

Fendilhação - % 

Carregamento 

SX máx (MPa) 

Topo ou base da laje 

SZ máx (MPa) 

Topo ou base da laje 

1: ELU (+) Sim – 57 1,37 – Base 2,26 – Base 

2: ELU (-) Não 1,45 – Topo 2,02 – Base 

3: ELU (+) Sim – 57 1,37 – Base 2,26 – Base 

4: ELU (-) Não 1,50 – Topo 2,01 – Base 

5: ELU (+) Sim – 70 1,64 – Base 2,31 – Base 

6: ELU (+) Sim – 67 1,90 – Base 2,30 – Base 

7: ELU (-) Não 1,50 – Topo 1,70 – Base 

8: ELU (-) Não 2,15 – Topo 1,80 – Base 

9: ELU (+) Sim – 51 2,02 – Base 2,35 – Base 

10: ELU (+) Sim – 51 1,94 – Base 2,28 – Base 

11: ELU (-) Não 2,18 - Topo 1,68 – Base 

12: ELU (-) Sim – 70 2,18 – Topo 0,95 – Base 

13: ELS (+) Não 1,50 – Base 2,25 – Base 

14: ELS (+) Não 1,66 – Base 2,22 - Base 

15: ELS (-) Não 0,63 – Topo 1,30 – Base 

16: ELS (-) Não 1,18 - Topo 1,05 - Base 

 

A partir dos resultados obtidos pode concluir-se o seguinte: 

• Para os casos de estado limite de serviço, tal como seria esperado, não se dá a 

fendilhação da laje; 

• No que diz respeito à direção Z, os cenários de aumento de temperatura apresentam-se 

como condicionantes, sendo que as trações se desenvolvem na base da laje para 

qualquer valor positivo ou negativo.  

• Relativamente à direção X, o local da laje onde se desenvolvem as tensões positivas 

depende do sinal da variação de temperatura. Gradientes de temperatura positivos 

originam trações ao nível da base da laje enquanto gradientes negativos geram trações 

no topo.  

                                                      
12 De notar que a tensão de fendilhação (2,13 MPa) é ultrapassada em alguns nós em resultado da 

tolerância do algoritmo utilizado pelo software, que pode ser consultado em (Willam e Warnke, 1975). 
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• Os resultados obtidos mostram danos evidentes na laje face às ações em causa. Este 

facto poderá ser explicado pela análise conservativa por parte do autor através da 

aplicação do Eurocódigo simultaneamente com valores de temperatura provenientes do 

regulamento alemão. 

Por forma a compreender a resposta da laje para os vários cenários em estudo foram analisadas 

as tensões nas suas duas direções do plano horizontal (X e Z). 

5.1.1. Análise das tensões instaladas na direção X 

No que diz respeito às tensões longitudinais, procurou-se apresentar a zona da laje mais 

solicitada em cada um dos cenários em estudo, a qual é representada nas várias figuras que se 

seguem pela linha vermelha (correspondente ao centro da laje modelada, tanto na base como 

no topo).  

O sinal da temperatura influencia a zona onde se desenvolvem as trações, pelo que se optou 

pela separação dos resultados consoante os cenários incluam à aplicação de uma variação de 

temperatura positiva ou negativa. 

Para uma melhor leitura dos resultados seguintes é de salientar o seguinte:  

• O peso do comboio, representado pela força concentrada de 75kN, localiza-se sobre o 

eixo de simetria, em x=3,3m; 

• Em cada gráfico estão representados seis cenários, os primeiros três dizem respeito a 

cenários em que a junta de dilatação é modelada em x=0,3m (afastada da carga), 

enquanto nos restantes a junta é modelada sob o ponto de aplicação da carga. 
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Cenários relativos a variação de temperatura positiva 

Apresentam-se nas Figura 5-1 e Figura 5-2 o andamento das tensões na direção X para os 

cenários correspondentes à variação positiva de temperatura (TU+ e TG+). 

Figura 5-1: Tensões em X na base da laje para temperaturas positivas 

 

Figura 5-2: Tensões em X no topo da laje para temperaturas positivas 

 

 

A ação da temperatura uniforme e diferencial positiva leva a que se desenvolvam tensões 

positivas na base da laje. Estes cenários provocam na laje respostas semelhantes (até à 

fendilhação) excetuando no que diz respeito à zona onde se encontra a junta de dilatação, 

forçando a que as tensões se aproximem de zero. 
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Cenários relativos a variação de temperatura negativa 

Seguindo a mesma metodologia, foram analisados os cenários relativos à aplicação de uma 

variação negativa de temperatura, tal como se apresenta nas Figura 5-3 e Figura 5-4. 

Figura 5-3: Tensões em X na base da laje para temperaturas negativas 

 

Figura 5-4: Tensões em X no topo da laje para temperaturas negativas 

 

Tal como é demonstrado pelas figuras acima, a posição da carga, relativamente à junta de 

dilatação, influencia significativamente a zona da laje sujeita a tensões mais elevadas. Na 

situação em que a junta de dilatação se encontra sob a posição da carga (cenários 8, 12 e 16) 

as tensões positivas mais elevadas surgem no topo da laje, afastadas da posição da carga. No 

entanto, para os casos em que a carga é aplicada a meio vão entre as duas juntas de dilatação 
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(cenários 7, 11 e 15), as tensões condicionantes desenvolvem-se na base da laje, sob a posição 

da carga. 

5.1.2. Análise das tensões instaladas na direção Z 

Nesta direção, as trações condicionantes desenvolvem-se sempre na base da laje e de forma 

aproximadamente constante ao longo do eixo X, indicando que o peso do comboio é menos 

condicionante do que a ação da temperatura.  

Seguindo o mesmo critério da seção anterior, visto que o sinal da temperatura influencia 

significativamente o andamento das tensões, organizaram-se os resultados em cenários de 

variação de temperatura positiva e negativa. Como será demonstrado de seguida, é na direção 

Z onde, na maior parte dos cenários, surge a primeira fenda.  

 

Cenários relativos a variação de temperatura positiva 

Ainda que não houvesse variações significativas ao longo do eixo X no que diz respeito ao valor 

da tensão em Z (SZ), as tensões mais elevadas desenvolvem-se junto à condição de simetria 

em Z. Apresentam-se nas Figura 5-5 e Figura 5-6 os resultados desta análise.13 

Figura 5-5: Tensões em Z no topo da laje para temperaturas positivas 

 

 

                                                      
13 Note-se que, relativamente à conceção dos gráficos seguintes, o referencial Z utilizado compreende 

apenas a dimensão da laje. Ou seja, o valor 0 corresponde a uma das extremidades da laje de betão 
enquanto o valor 1,4m diz respeito ao centro da laje, onde se aplica a condição de simetria. 
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Figura 5-6: Tensões em Z na base da laje para temperaturas positivas 

 

 

Relativamente à direção Z, são as variações positivas de temperatura as mais condicionantes. 

Pode observar-se que todos os cenários que estão na iminência da fendilhação (C5,C9,C6 e 

C10) revelam uma distribuição de tensões semelhante e com máximo a meio do referencial 

adotado. São também percetíveis as elevadas tensões provocadas pelos estados limite de 

serviço (C13 e C14) aproximando a laje de uma situação de fendilhação. 

Cenários relativos a variação de temperatura negativa 

Apresenta-se nas Figura 5-7 e Figura 5-8 os cenários correspondentes à variação negativa da 

temperatura (TU- e TG-). 

Figura 5-7: Tensões em Z no topo da laje para temperaturas negativas 
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Figura 5-8: Tensões em Z na base da laje para temperaturas negativas 

 

 

Relativamente aos cenários com variação negativa de temperatura, é possível perceber que as 

tensões positivas geradas na base da laje não são tão elevadas como nas situações anteriores.  

Assim, é então possível de fazer a seguinte previsão para o comportamento da laje em situações 

mais abrangentes: 

• A variação de temperatura negativa tem influência mais relevante na direção X; 

• A variação de temperatura positiva tem influência mais relevante na direção Z. 

Esta conclusão poderá ser importante no que diz respeito à colocação de armadura tendo em 

conta os cenários prováveis de acontecer em determinado ponto do globo. Por exemplo, em 

locais onde se verifiquem variações acentuadas de temperatura positiva (aumento de 

temperatura), será importante considerar uma maior quantidade de armadura na direção Z por 

forma a controlar a abertura de fendas e assim aumentar a durabilidade da estrutura. 

Foi também possível confirmar que, caso sejam introduzidos os valores presentes no 

regulamento alemão quanto à temperatura uniforme e diferencial sem majoração adicional 

prevista no Eurocódigo 0, a laje não apresentará fenómenos de fendilhação significativos.  
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5.2. Influência da junta de dilatação 

Para analisar a influência da junta de dilatação no sistema Rheda 2000, retirou-se em cada um 

dos cenários simulados a percentagem de carregamento que origina a primeira fenda. 

Registou-se ainda a tensão máxima verificada na direção X e Z, referindo se para cada cenário 

se acontece na base ou topo da laje.14 

Tabela 5-2: Resultados acerca da influência da junta de dilatação 

Cenário 

Fendilhação - % 

Carregamento 

(Com junta) 

Fendilhação - % 

Carregamento 

(Sem junta) 

SX máx (MPa) 

Topo ou base da laje 

(Sem junta) 

SZ máx (MPa) 

Topo ou base da laje 

(Sem junta) 

17 (ELU) Sim – 51  Sim – 41 Compressão 2,3 – Base  

18 (ELU) Sim – 67 Sim – 40 Compressão 2,3 – Base  

19 (ELS) Não Não Compressão 2,2 – Base  

20 (ELS) Não Não Compressão 1,4 – Base  

21 - Não 1,3 – Base  1,9 – Base 

22 - Não 1,8 – Base  1,9 – Base  

23 - Sim – 82 2,3 – Base e topo 1,64 – Base  

 

Como se pode observar, nos cenários de estado limite último, sem junta a percentagem de 

carregamento que origina a primeira fenda diminui entre 10% e 27%. Pode assim concluir-se que 

a inclusão de juntas de dilatação permite que a laje suporte respetivamente mais 24% (10/41) a 

68% (27/41) de carga antes de fendilhar. 

No caso das simulações tendo em conta o estado limite de serviço, ainda que não ocorra a 

fendilhação da laje, as tensões na direção Z aumentam consideravelmente. Assim, tal como foi 

previsto, pode concluir-se que a junta possui um efeito retardador da fendilhação e, caso esta 

seja ocluída com algum material que impeça a expansão volumétrica, a laje sofrerá um aumento 

dos esforços e da velocidade de deterioração. 

Os três cenários restantes (C21, C22 e C23), destinam-se a avaliar os efeitos da não construção 

de uma junta (22, laje com 12m de comprimento) ou duas (23, laje com 18m de comprimento) 

comparando com a situação normal (21, laje com 6m de comprimento). 

Pode perceber-se que a tensão na direção X aumenta com o aumento do comprimento da laje, 

atingindo mesmo a fendilhação para o cenário 23. Tal como seria de esperar, a tensão na direção 

                                                      
14 Não se considerou a influência da tensão negativa (compressão), inferior em módulo a -10MPa, tendo 

em conta que a tensão de esmagamento do betão é de -23,3MPa (já sendo minorada pelo coeficiente de 
1,5, tal como previsto no eurocódigo). 
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Z mantém-se inalterada, já que o aumento do comprimento da laje em X não tem influência 

significativa nas tensões verificadas na direção perpendicular. 15 

5.3. Influência do pré-esforço 

Por forma a estudar a influência da utilização de pré-esforço nos cenários considerados no 

capítulo 5.1, registou-se o aumento da percentagem do carregamento que leva à formação da 

primeira fenda, bem como a direção em que tal se verifica com o intuito de avaliar qual será a 

direção condicionante. Este dado vai permitir perceber se um possível aumento do número de 

cabos de pré-esforço irá traduzir-se numa maior capacidade resistente da laje. 

Tendo em conta os cenários estudados até então, foram considerados aqueles em que ocorre a 

fendilhação. Encontram-se na Tabela 5-3 os novos cenários a estudar e os correspondentes já 

analisados, em que a única alteração face aos primeiros consiste na introdução da força 

distribuída que simula o pré-esforço na direção Z. 

Tabela 5-3: Resultados acerca da influência do pré-esforço 

Cenário 

Fendilhação - % 

Carregamento 

(Sem pré-esforço) 

Fendilhação - % 

Carregamento (Com 

pré-esforço) 

Aumento do 

carregamento inicial 

até fendilhação (%) 

Direção 

condicionante (X 

ou Z) 

24 (C5) Sim – 70 Sim – 90 29 Z 

25 (C6) Sim – 67 Sim – 84 25 X 

26 (C9) Sim – 51 Sim – 61 20 Ambas 

27 (C10) Sim – 51 Sim – 61 20 Ambas 

28 (C12) Sim – 70 Sim – 68 - X 

29 (C17) Sim – 41 Sim – 50 22 Z 

30 (C18) Sim – 40 Sim – 50 25 Z 

 

Na maioria dos cenários estudados, a introdução de cabos de pré-esforço aumenta a 

percentagem de carregamento necessário para provocar a fendilhação da laje. A exceção 

acontece para o cenário 28 dado o facto de a fendilhação ocorrer na direção X e, de acordo com 

a previsão realizada no capítulo 4.3, a introdução de um estado de tensão na direção Z não tem 

nesse caso influência significativa.  

Tendo em conta os cenários em que a adoção do pré-esforço se traduziu num aumento da 

capacidade resistente da laje de betão, retardando o efeito da fendilhação, foi registada a direção 

em que se verificou a primeira fenda. Nos cenários em que a direção Z é condicionante, um 

aumento da força de pré-esforço (através do aumento do número de cabos pré-esforçados) irá 

resultar numa melhor resposta da laje de betão, no sentido em que retardará ainda mais o 

aparecimento da primeira fenda. No entanto, nas situações em que a direção X passa a ser 

                                                      
15 Note-se que, a razão pela qual as trações em Z no cenário 23 são inferiores, prende-se com o facto de 

a laje fendilhar precocemente na direção X e, portanto, a simulação é interrompida antes que atinja o 
carregamento completo. 
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condicionante, o aumento da força de pré-esforço não terá influência no retardamento da 

fendilhação, como foi comprovado pelo cenário 28.  

Em termos de valores absolutos, a utilização de uma laje pré-esforçada com uma força 

equivalente de  875kN/m2 permite que a laje não apresente fenómenos de fendilhação para um 

aumento da variação de temperatura uniforme e diferencial em 10ºC e 8ºC/m, respetivamente. 

No que diz respeito aos cenários de variação negativa de temperatura, em que tipicamente são 

condicionados pelas tensões em X, o efeito de pré-esforço na direção Z é praticamente nulo. 

Assim, em climas onde o dimensionamento da “Slab Track” seja condicionado pelas 

temperaturas elevadas originando gradientes de temperatura positivos na laje, a adoção de 

pré-esforço na direção Z pode revelar-se uma boa opção, na medida em que permite uma redução 

da deterioração da laje de betão através do retardamento da fendilhação. 

5.4. Influência do fenómeno da fadiga na rotura da laje 

Através dos cenários desenvolvidos tendo em conta a combinação quase permanente do estado 

de limite de serviço, pretendeu-se registar as tensões que surgem na laje para, através do valor 

máximo, calcular o número de ciclos até à rotura (pelo critério explicado no capítulo 4.5).  

Sendo que para o cálculo do número de ciclos interessa relacionar a tensão provocada na laje 

com a tensão última, seria igualmente importante estudar os pontos à tração e à compressão. 

No entanto, no que diz respeito às compressões, os valores obtidos para as tensões negativas 

não se aproximam da tensão necessária para se dar o esmagamento do betão. Dessa forma, é 

apenas relevante relacionar as trações com a tensão de fendilhação do betão (3,2 MPa). 

Tabela 5-4: Influência do fenómeno da fadiga na rotura da laje 

Cenário Ação 
Fendilhação - % 

Carregamento 
SX máx (MPa) SZ máx (MPa) 

Nº de ciclos até 

rotura (*103) 

31 F Não 0,6 - Base 1,4 – Base  - 

32 TU+ Não 0,8 – Base 1,7 – Base  2000 

33 TU- Não 1,1 – Base 1,5 – Base - 

34 TG+ Não 1,3 – Base 2,2 – Base 50 

35 TG- Não 1,3 – Topo 0,5 - Base - 

 

Recorrendo ao valor de tensão mais elevado para cada cenário determinou-se o número de 

ciclos que provocam a rotura. Segundo a metodologia apresentada no capítulo 4.5, nas situações 

em que a tensão verificada na laje é inferior a metade da tensão de esmagamento, os danos são 

considerados nulos e, por isso, não contabilizados para efeitos de fadiga.  

O cenário 34 apresenta-se como o mais gravoso, representando a aplicação de um gradiente de 

temperatura na laje de 25 ºC/m (correspondente à aplicação dos coeficientes relativos à 

combinação quase permanente aplicada à variação de 50 ºC/m retirada do regulamento alemão). 
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Tendo em conta a literatura consultada, é frequente encontrar referências a 1 milhão de ciclos 

para a rotura da “Slab Track” no que diz respeito a ações independentes do peso do comboio e 

variação temperatura uniforme (Poveda et al., 2015). Os resultados obtidos vão ao encontro 

dessas previsões e permitem ainda destacar a importância do estudo dos gradientes térmicos 

como fator preponderante para o ciclo de vida de uma via não balastrada. 

Os cenários seguintes dizem respeito às combinações envolvendo o peso do comboio e 

temperaturas. Ainda que não esteja previsto no Eurocódigo para edifícios, dada a elevada 

frequência com que que se dá a passagem de um comboio no mesmo período em que existe 

uma variação de temperatura, torna-se importante perceber que efeitos tem a longo prazo.  

Tabela 5-5: Influência do fenómeno da fadiga na rotura da laje 

Cenário Ação 
Fendilhação - % 
Carregamento 

SX máx  
(MPa) 

SZ máx  
(MPa) 

Nº de ciclos até 
rotura (*103) 

36 F+ TU+ Não 0,5 – Base  1,9 – Base  40 

37 F+ TG+ Não 2,5 – Base 3,0 – Base  1 

 

Percebe-se que, tal como seria de esperar, nos cenários em que se simula a atuação do peso 

do comboio simultaneamente com a ação de temperatura as tensões na laje aumentam e, 

consequentemente, diminuem o número de ciclos até se atingir a rotura. Para o cenário 37, 

prevê-se que a laje apresente 50% de fendilhação (critério de rotura) após 1000 ciclos. 

5.5. Proposta de armadura para análise após a fendilhação  

Sendo o betão um material com resistências mecânicas não lineares, o resultado da adoção de 

armadura dependerá do nível de tensão instalado. Por exemplo, para valores de tensão inferiores 

à tensão de fendilhação, 3,2 MPa para um betão de classe C35/45, o betão responde em regime 

linear.  

Numa situação de variação de temperatura uniforme, em que toda a laje está sujeita à mesma 

tensão, esta é equilibrada pelas armaduras presentes no interior. No entanto, para casos de 

flexão, as fendas começam por se desenvolver no ponto de tensão mais elevado equilibrado 

através das armaduras geralmente excêntricas. 

No caso do sistema Rheda 2000, as armaduras estão colocadas próximas do eixo neutro da 

secção, o que sugere um comportamento menos eficaz no equilíbrio de tensões provocadas pela 

flexão. Ainda que a laje esteja continuamente apoiada, estes efeitos de flexão acontecem devido 

à aplicação de gradientes de temperatura. 

Assim, por forma a estudar a influência da adoção de armadura excêntrica em ambas as 

direções, substituindo a existente no eixo neutro, desenvolveram-se cenários simples que 

tenham em consideração este aspeto. Esta alteração da malha de armadura revelou-se 

dispendiosa em termos de tempo de modelação, já que não foi prevista aquando da definição 

geométrica inicial do modelo, tendo obrigado à introdução de pontos adicionais por forma a ter 
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em conta a nova posição de armadura, a três centímetros do topo e da base da laje 

(recobrimento).   

Figura 5-9: Representação da nova configuração de armadura (longitudinal e transversal) 

 

Tabela 5-6: Cenários relativos ao estudo da nova configuração de armadura 

Cenários 
Posição da 
armadura 

Ação do comboio 
(kN) 

Ação: Temperatura 
uniforme (ºC) 

Ação: Temperatura 
diferencial (ºC/m) 

38 Original 0 0 1,5*(+50)*1 

39 Excêntrica 0 0 1,5*(+50)*1 

40 Original 0 0 1,5*(-50)*1 

41 Excêntrica 0 0 1,5*(-50)*1 

 

No entanto, os resultados obtidos não validaram a ideia de que a colocação de armadura 

excêntrica em ambas as direções iria aumentar a percentagem de carregamento antes do início 

de fendilhação atribuindo-se este resultado a dificuldades de modelação destes cenários, 

sugerindo-se que esta análise possa ser desenvolvida em trabalhos futuros. 



69 

6. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

6.1. Conclusões 

A presente dissertação teve como objetivo estudar o comportamento da laje de betão, 

componente da via não balastrada que integra o sistema Rheda 2000, quando sujeita ao peso 

do comboio e a variações de temperatura uniformes e diferenciais. Assim, para além do 

enquadramento do tema na literatura atual, foi desenvolvida uma ferramenta numérica com base 

no software ANSYSTM, devidamente validada, para posterior análise dos efeitos das ações acima 

referidas.  

As principais contribuições deste trabalho podem sintetizar-se nos seguintes pontos: 

1. Revisão da literatura acerca da via-férrea em ”Slab Track”, nomeadamente no que diz 

respeito aos sistemas de via existentes, ao seu comportamento estrutural, às 

abordagens utilizadas para a sua investigação e aos critérios de dimensionamento; 

2. Desenvolvimento de uma ferramenta numérica, devidamente calibrada e validada, que 

permite analisar os vários componentes do caso de estudo Rheda 2000, sendo dedicada 

maior atenção ao comportamento estrutural da laje de betão. 

3. Através do modelo concebido, foi estudada a influência de vários parâmetros (juntas de 

dilatação e introdução de pré-esforço) na resposta estrutural da laje, nomeadamente 

quanto à sua fendilhação; 

4. Tendo em conta os resultados obtidos, procurou-se sugerir possíveis desenvolvimentos 

futuros que se tenham revelado pertinentes para a continuação da investigação do 

comportamento estrutural da “Slab Track”. 

O primeiro ponto contempla a sistematização de informação, dispersa pela literatura consultada, 

por forma a estabelecer uma base para o estudo a realizar. Permitiu ainda reunir informação de 

caráter mais genérico que pode constituir um ponto de partida para estudos acerca da utilização 

de soluções não balastradas em infraestruturas ferroviárias. 

Relativamente ao modelo utilizado, a descrição do seu processo de desenvolvimento irá 

contribuir com informação relevante quanto às condições de fronteira, ao tipo de elementos a ter 

em consideração, bem como quanto as propriedades geométricas e mecânicas da laje e 

restantes elementos modelados.  

Um dos aspetos mais relevantes no desenvolvimento deste tipo de modelos é a correta definição 

geométrica dos elementos, devendo ser introduzidos à priori todos os pontos notáveis, já que 

uma incompleta definição dos mesmos acarretará um dispêndio de tempo muito significativo 

mais adiante. 

A consideração de parâmetros não lineares, como a possibilidade de escorregamento entre 

camadas e a fendilhação do betão, também se revelou fundamental para os resultados obtidos, 
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ainda que o esforço computacional associado tenha passado a ser consideravelmente superior 

após a sua implementação no modelo. 

A enorme adaptabilidade do modelo desenvolvido permitiu que as propriedades dos elementos 

e das ações atuantes pudessem ser alteradas de forma expedita, possibilitando assim a 

construção de um elevado número de cenários (41). 

Para analisar a resposta estrutural da laje relativamente a cada um dos parâmetros em estudo, 

foram desenvolvidos cenários para cada objetivo proposto e registados os respetivos resultados. 

Em consequência desta análise, pode afirmar-se que as combinações de ações 

consideradas impactam significativamente na reposta estrutural da laje de betão. 

Esta conclusão pode resultar em parte da forma conservadora como foram construídos os 

cenários a estudar, visto que se consideraram os coeficientes de segurança para ações e para 

as características dos materiais previstas no Eurocódigo 0, bem como os valores para as ações 

de temperatura previstas nos regulamentos alemães. 

Tendo em conta as tensões geradas na laje para os estados limite último e de serviço, é possível 

concluir que existe uma relação entre o aumento ou diminuição de temperatura e a direção 

em que se dá a fendilhação: 

• Nos cenários em que se simula um aumento de temperatura, constatou-se que as 

tensões mais elevadas se desenvolviam na direção Z, transversal ao movimento do 

comboio; 

• Para reduções de temperatura, a direção X apresenta-se como mais condicionante. 

 

No que diz respeito à influência de parâmetros construtivos no comportamento estrutural da laje 

de betão, estudou-se a importância das juntas de dilatação no sistema Rheda 2000: 

• Conclui-se que para os casos em que se dá a oclusão das juntas, impedindo assim a 

livre expansão volumétrica da laje na direção X, é formada a primeira fenda para 

temperaturas positivas de valor inferior em cerca de 20% a 30%; 

• A não construção de juntas de dilatação origina tensões mais elevadas na direção X para 

a ação da temperatura uniforme negativa; 

• Considerando vãos de 18m de laje, a fendilhação ocorre para a ação isolada da redução 

de temperatura uniforme com valor de 43ºC.16  

 

                                                      
16 Quanto maior for o vão de laje contínuo, menor em módulo será a redução de temperatura necessária 

para originar a formação da primeira fenda. 
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Estudou-se ainda a influência da introdução de cabos de pré-esforço transversal no nível 

de carregamento necessário para provocar a primeira fenda: 

• Para que o recurso à força de pré-esforço resulte num retardamento da fendilhação, é 

necessário que esta aconteça na direção Z (correspondente aos cenários de variação 

positiva temperatura). 

• Após análise dos resultados obtidos, foi possível concluir que uma força de pré-esforço 

equivalente a 875 kN/m2 permite aumentar em 10ºC e 8ºC/m a variação de temperatura 

uniforme e diferencial, respetivamente. 

• Concluiu-se que a utilização de pré-esforço se apresenta como uma opção a considerar 

no dimensionamento de vias-férreas não balastradas em climas de temperatura 

elevada. 

 

Relativamente ao comportamento da laje a longo prazo, foram estudados os números de 

ciclos de carga e temperatura que resultam na rotura da laje por fadiga: 

• Os resultados obtidos aproximam-se dos valores habitualmente encontrados na 

literatura para as ações do peso do comboio e da temperatura uniforme de serviço (> 1 

milhão de ciclos); 

• A ação de gradientes de temperatura possui um efeito mais gravoso, como se pode 

concluir pelo menor número de ciclos antes que a laje entre em rotura (50 mil ciclos). 

Não constituindo uma situação de risco dado que corresponde a 500 ciclos de carga por 

ano numa estrutura com um ciclo de vida equivalente a 100 anos, prova que será um 

fator importante a ter em consideração no dimensionamento de vias não balastradas, 

nomeadamente no que diz respeito ao comportamento a longo prazo.  

6.2. Desenvolvimentos futuros 

Ao longo do desenvolvimento da dissertação tornou-se evidente a necessidade de aprofundar o 

estudo dos efeitos da temperatura no comportamento estrutural de lajes de betão em vias não 

balastradas, nomeadamente quanto seu comportamento a longo prazo. 

Com o avanço das capacidades computacionais, é cada vez mais pertinente recorrer a 

ferramentas numéricas, como programas de elementos finitos, para estudar a resposta dos 

componentes da via face a variadas solicitações. 

Tendo em conta o trabalho elaborado, sugerem-se os seguintes desenvolvimentos futuros: 

• Estudo da resposta da laje de betão após o ponto de fendilhação, com o objetivo de 

compreender o efeito de eventos extremos na rotura da estrutura. Neste sentido, será 

pertinente compreender a influência de novas configurações de armadura para o sistema 

Rheda 2000 no controlo da abertura de fendas. 
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• Recurso a modelos dinâmicos para simulação, de forma mais próxima da realidade, do 

efeito da passagem do comboio, nomeadamente no caso de infraestruturas destinadas 

à alta velocidade ferroviária; 

• Análise das consequências de deformações ao nível da subestrutura, nomeadamente 

os assentamentos verticais, na alteração geométrica da superestrutura. 

• Recurso a ferramentas numéricas semelhantes para analisar outros sistemas comuns 

de via não balastrada. 
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 ANEXOS 

A.1. Deslocamento vertical (UY) longitudinalmente (X): (X; UY)  

Figura A. 1: Deslocamento vertical (UY) ao longo do eixo x, no topo do carril 

 

Figura A. 2: Deslocamento vertical (UY) ao longo do eixo x, no topo da laje 

 

Figura A. 3: Deslocamento vertical (UY) ao longo do eixo x, na base da laje 
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A.2. Tensão vertical (σY) longitudinalmente (X): (X; σY) 

Figura A. 4: Tensão vertical (σY) ao longo do topo do carril 

 

Figura A. 5: Tensão vertical (σY) ao longo do topo da laje 

  

Figura A. 6: Tensão vertical (σY) ao longo da base da laje 
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A.3. Tensão vertical (σX) longitudinalmente (X): (X; σX) 

Figura A. 7: Tensão vertical (σX) ao longo do topo do carril 

 

Figura A. 8: Tensão vertical (σX) ao longo do topo da laje 

 

Figura A. 9: Tensão vertical (σX) ao longo da base da laje 
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A.4. Deslocamento vertical (UY) em profundidade (Y): (UY; Y) 

Sob o ponto de aplicação da carga  

Figura A. 10: Deslocamento vertical (UY) ao longo do carril 

 

Figura A. 11: Deslocamento vertical (UY) ao longo da laje e HBL 

 

Figura A. 12: Deslocamento vertical (UY) ao longo da fundação 

 

 

-0,18

-0,16

-0,14

-0,12

-0,1

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

-2,71 -2,7 -2,69 -2,68 -2,67 -2,66 -2,65 -2,64 -2,63

P
ro

fu
n

d
id

ad
e 

(m
)

UY (mm)

Modelo em
análise

Modelo de
referência

-0,9

-0,8

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

-0,38 -0,37 -0,36 -0,35 -0,34 -0,33 -0,32

P
ro

fu
n

d
id

ad
e 

(m
)

UY (mm)

Modelo em
análise

Modelo de
referência

-5,5

-5

-4,5

-4

-3,5

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

-0,4 -0,35 -0,3 -0,25 -0,2 -0,15 -0,1 -0,05 0

P
ro

fu
n

d
id

ad
e 

(m
)

UY (mm)

Modelo em
análise

Modelo de
referência



80 
 

A.5. Tensão vertical (σY) em profundidade (Y): (σY;Y) 

Sob o ponto de aplicação da carga 

Figura A. 13: Tensão vertical (σY) ao longo do carril 

 

Figura A. 14: Tensão vertical (σY) ao longo da laje e HBL 

 

Figura A. 15: Tensão vertical (σY) ao longo da fundação 
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