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RESUMO 

 

Hoje em dia tanto as empresas de exploração ferroviária como a investigação se dedicam a melhorar 

a velocidade dos comboios mantendo os seus níveis de segurança e conforto. Para atingir estes 

objectivos, e tendo em conta os custos de manutenção, o adequado dimensionamento das estruturas 

ferroviárias torna-se imperativo. 

 

O objectivo deste estudo é apresentar um conjunto de secções-tipo que facilite ao projectista algumas 

soluções estruturais pelas quais este pode optar. Estas secções-tipo incluem combinações de 

materiais (sub-balastro granular, sub-balastro tratado com cimento, sub-balastro betuminoso, solo-

cimento, tout-venant e quatro tipos de solos) para as distintas camadas, módulo de elasticidade da 

plataforma e espessuras de camadas. 

 

Estudaram-se vários modelos tridimensionais em elementos finitos com o intuito de escolher o que 

prevê com mais rigor o comportamento real da via. São analisados aspectos como a profundidade do 

domínio, o número de travessas a incluir, a consideração (ou não) do peso próprio dos materiais, o 

refinamento da malha, a influência da qualidade do solo de plataforma e a escolha das leis 

constitutivas dos materiais (elásticas, elasto-plásticas ou visco-elásticas). Os modelos foram 

validados por comparação com os resultados de outros estudos presentes na bibliografia. 

 

O modelo final utiliza leis de comportamento dos materiais elásticas e elasto-plásticas, condições 

especiais de contacto entre travessas e balastro, um domínio longitudinal de 12 travessas e 3m de 

profundidade para a plataforma. Foi considerado o peso próprio do carril e das travessas e a força 

transmitida pela roda ao carril foi calculada pela fórmula de Eisenmann. 

 

O dimensionamento e a escolha dos materiais que compõem a estrutura realizaram-se limitando: 1. a 

tensão vertical máxima na plataforma determinada pelas leis de fadiga; 2. rigidez vertical da via; 3. 

apenas para os modelos com sub-balastro betuminoso, extensão máxima na camada betuminosa, 

obtida pela fadiga. 

 

Os resultados finais obtidos (para vias de alta velocidade com tráfego exclusivo de passageiros) 

constituem uma primeira aproximação para o desenvolvimento de um futuro novo catálogo de 

secções estruturais de plataformas ferroviárias de alta velocidade, que tenha em conta diferentes 

tipos de sub-balastro, incluindo, em particular, vias com sub-balastro betuminoso. 

 

 

 

Palavras-chave: via-férrea, alta velocidade, análise por elementos finitos, modelos elasto-plásticos, 

sub-balastro granular, sub-balastro betuminoso, dimensionamento de plataformas ferroviárias. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays both railway companies and researchers work together to turn the trains faster maintaining 

their safe and comfort levels. To reach these goals, and taking into account the maintenance costs, 

the rational design of track bed structures is very important. 

 

The slope of this study is to present a range of section samples that provides the designer a rational 

track bed design. These samples include various combinations of layer materials (granular sub-

ballast, granular sub-ballast reinforced with cement, bituminous sub-ballast, soil stabilized with 

cement, tout-venant and four different types of soil) subgrade modulus and layer thickness. 

 

For this propose, various three-dimensional finite element models were studied in order to choose the 

one that predicts the best approaches in track responses. Depth of system, number of sleepers to 

include, considering (or not) the weight of the materials, conceptualization of the mesh, influence of 

the quality of the subgrade soil and constitutive laws to include (between elastic, elastoplastic and 

viscoelastic) are discussed. The models were validated by comparison with the results predicted by 

other studies from the references. 

 

The final model uses both elastic and elastoplastic constitutive laws, special contact conditions 

between the sleepers and the ballast, a longitudinal length of twelve sleepers and a subgrade with 3m 

of depth. Rail and sleepers weight are included and the wheel load is calculated by Eisenmann’s 

formula. 

 

The thickness design and the choice of the materials composing the track bed are governed by 

limiting: 1. the vertical compressive stress on the top of the subgrade to prevent fatigue cracking; 2. 

the vertical stiffness of the track bed; 3. only for bituminous sub-ballast, maximum extension on sub-

ballast layer, also given by fatigue formulas. 

 

The final results (for high-speed tracks for exclusive passenger circulation) are a first approach to the 

development of a new track bed sample catalog with diferent sub-ballast types, including bituminous 

sub-ballast. 

 

 

 

 

 

Keywords: railway, high-speed, analysis by finite elements, elastoplastic models, granular sub-ballast, 

bituminous sub-ballast, track bed design. 
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1 INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS 

 

O aparecimento do caminho-de-ferro remete-nos à época da revolução industrial em que este meio 

de transporte foi um dos grandes impulsionadores da economia de muitos países europeus. O 

comboio foi o primeiro meio de transporte de massas e teve até ao início do século XX o monopólio 

do transporte terrestre. A partir de então foi alvo de um declínio progressivo que levou quase à sua 

extinção. 

 

No entanto, há cerca de 40 anos os caminhos-de-ferro experimentaram uma inovação que contrariou 

esta tendência marcada durante muitos anos – o aparecimento de comboios de alta velocidade. Os 

incríveis avanços tecnológicos conseguidos ao longo destes anos têm dado a esta área um grande 

prestígio e popularidade. Desde então tanto as empresas operadoras como a investigação têm-se 

dedicado a tornar cada vez mais rápido este serviço mantendo o seu nível de segurança e conforto.  

 

Para atingir estes objectivos, e não obstante aos aspectos económicos, a estrutura de suporte da via 

toma um papel fundamental. Os métodos de dimensionamento da infraestrutura ferroviária tiveram ao 

longo dos últimos 200 anos grandes alterações, sendo hoje em dia o grande protagonista o método 

dos elementos finitos. O conhecimento a nível de comportamento dos solos também aportou aos 

modelos em elementos finitos um maior rigor na representação da realidade. 

 

A presente tese desenvolve através deste método uma série de modelos que permitem obter o 

desenho que melhor se adequa à infraestrutura, consoante a qualidade do solo presente no local a 

implantar a via. Propõem-se estruturas com três tipos de sub-balastro: granular, granular tratado com 

cimento e com betuminoso. 

 

O objectivo deste estudo é a realização de um catálogo de secções-tipo dirigido ao projectista de 

infraestruturas ferroviárias que pretenda dimensionar uma estrutura férrea. Este tipo de catálogo de 

dimensionamento já existe no caso de sub-balastro granular (embora com distintos modelos de 

elementos finitos e executados em software diferente). No entanto para o material betuminoso, e 

graças à novidade da sua utilização no campo ferroviário, é um estudo inovador, e portanto de grande 

relevância para futuras investigações. 

 

As secções-tipo que se apresentam variam consoante o tipo de solo presente no local a implantar a 

via-férrea. Para cada tipo de sub-balastro são propostas as espessuras de sub-balastro das várias 

camadas e ainda os seus módulos de elasticidade. 
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Para atingir o objectivo proposto houve necessidade de estudar/investigar sobre os seguintes 

aspectos: 

− Capítulo 1: Enquadramento e objectivo deste estudo; 

− Capítulo 2: Estado da arte do dimensionamento da infrastrutura férrea, determinação dos 

esforços verticais impostos pelo comboio à mesma e importância da rigidez vertical da via. 

− Capítulo 3: Leis constitutivas de comportamento dos materiais e considerações sobre a sua 

utilização num modelo em elementos finitos de uma estrutura ferroviária; 

 

Para realização do modelo propriamente dito seguiram-se os seguintes passos: 

− Capítulo 4: Definição, construção e calibração do modelo com base em resultados de modelos 

deste tipo já existentes. Variação de parâmetros no modelo visando a sua melhor aproximação à 

realidade. Do resultado destas análises surge o modelo-base utilizado para o dimensionamento; 

− Capítulo 5: Criação de modelos cujos parâmetros espessura de sub-balastro e camada de 

coroamento e tipo de camada de coroamento foram combinados. As melhores combinações 

destes parâmetros constituem a secção-tipo para cada tipo de sub-balastro e plataforma. 

Proposta final das secções-tipo. 

 

Finalmente, no Capítulo 6 apresentam-se as conclusões deste estudo e as futuras linhas de 

investigação no campo da infraestrutura ferroviária para linhas de alta velocidade. 
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2 DIMENSIONAMENTO DA INFRASTRUTURA FERROVIÁRIA 

2.1 Elementos constitutivos da estrutura de suporte à via-férrea 

A estrutura de suporte da via foi evoluindo ao longo dos tempos, como se descreverá nos próximos 

capítulos. No entanto, apresentam-se desde já os elementos que constituem actualmente as 

estruturas férreas (fig. 2.1) para facilitar a compreensão da terminologia e função de cada elemento. 

 
Figura 2.1 - Perfil transversal da linha de alta velocidade Madrid-Sevilha. Fonte: Teixeira, 2005. 

 

Como acontece em qualquer estrutura, a estrutura ferroviária divide-se em superstrutura e 

infraestrutura. Os seus constituintes indicam-se na tabela 2.1 e fig. 2.2. 

 
Tabela 2.1 – Elementos constituintes da superstrutura e infraestrutura. 

Superstrutura Infraestrutura 

Carril 

Fixações 

Travessas 

Balastro 

Camada(s) de sub-balastro 

Camada(s) de coroamento 

Plataforma natural 

 

 
Figura 2.2 – Terminologia em relação às camadas. Fonte: UIC. 
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Ao conjunto carril, fixações e travessas chama-se grelha de via. E a todos os solos que fazem a 

transição entre a grelha de via e a plataforma natural chamam-se camadas de assentamento. 

Uma vez definidas as terminologias, apresentam-se as principais funções dos elementos. 

Carril 

− Guiar o veículo; 

− Resistir, atenuar e transmitir os esforços aos outros elementos da via: 

- Esforços longitudinais – acelerações, frenagem, variações de temperatura; 

- Esforços transversais – movimentos transversais das rodas dos veículos; 

- Esforços verticais – cargas dos veículos. 

− Servir de condutor das correntes de sinalização, bem como de retorno de corrente de tracção. 

 

Travessas 

− Transmitir os esforços ao balastro; 

− Manter a estabilidade da via. Contribuir para a estabilidade do carril face a esforços térmicos, 

devido ao seu “encaixe” no balastro e ao seu peso próprio; 

− Manter a bitola (“largura”) da via; 

− Assegurar a sabotagem (inclinação dos carris), normalmente 1/20, embora seja função 

repartida com o sistema de fixação; 

− Isolar electricamente os carris. 

Quanto ao material existem três tipos: madeira, metálicas e betão armado. As de madeira são as 

mais correntes, embora apresentem uma variação de propriedades ao longo do tempo. 

 

Fixações 

− Peças metálicas que asseguram o posicionamento do carril sobre a travessa; 

− Estes dispositivos devem assegurar que o deslizamento carril-travessa é menor que o 

deslocamento longitudinal travessa-balastro. O esforço de amarração não se deve reduzir muito 

com as vibrações devidas à aproximação dos comboios; 

− No caso de travessas de betão as fixações não devem proporcionar demasiada elasticidade 

horizontal, para evitar problemas de “giro” do carril. 

A elasticidade vertical das fixações contribui largamente para a rigidez vertical da via, o que influencia 

bastante aspectos relacionados com absorção de esforços, aparecimento de defeitos verticais na via 

e custos de manutenção. As propriedades elásticas devem manter-se ao longo do período de vida, 

inclusive após operações de montagem e desmontagem destas peças. 

 

Balastro 

− Transmitir as cargas verticais que vêm da travessa, repartindo-as por uma maior superfície; 

− Encastrar a gralha de via nos sentidos longitudinal e transversal; 

− Drenar as águas pluviais; 

− Contribuir para a flexibilidade da estrutura e amortecer as acções dos veículos; 

− Absorver as vibrações mecânicas e sonoras, devido à sua porosidade; 
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− Facilitar as tarefas de manutenção da qualidade geométrica da via. As operações de “ataque da 

via” reagrupam as partículas. 

O balastro é um material granular de grande dureza. Normalmente são granitos, quartzos, ou outras 

rochas ígneas. A sua forma deve ser poliédrica de arestas vivas de granulometria entre os 2 ou 3 cm 

e os 5 ou 6 cm, com fim de facilitar as operações de manutenção da via e conferir a compacidade 

ideal para a transmissão de tensões. 

 

Sub-balastro 

− Reduz as cargas de tráfego transmitidas pelo balastro até um nível aceitável para a plataforma; 

− Funções de filtro na separação entre o balastro e a plataforma; 

− Evacuação das águas pluviais até aos elementos de drenagem longitudinal; 

− Protecção da plataforma contra o gelo; 

− Permitir a drenagem no caso de eventuais subidas do nível freático. 

O material pode ser granular, granular tratado com cimento ou asfáltico. O granular é o mais corrente 

e pode ter a mesma natureza que o balastro ou menor dureza e de granulometria mais fina. 

O material granular tratado com cimento e o betuminoso podem revelar-se vantajosos para aumentar 

a capacidade de suporte da plataforma e/ou na prevenção de problemas de drenagem. Mostram-se 

também mais eficazes na uniformização na direcção longitudinal da rigidez vertical da via. Em 

concreto, o recente avanço da investigação tem possibilitado que o uso do material betuminoso tenha 

sucesso, tirando partido das suas características visco-elásticas. Este material tem sido muito 

utilizado em países como Itália e Estados Unidos, contribuindo neste último na redução dos custos de 

manutenção devido à elevada carga por eixo dos comboios de mercadorias. 

A decisão entre os dois tipos de material deve ser analisada caso a caso, tendo em conta os custos 

de manutenção e de construção. Por exemplo, se ao implantar uma via houver necessidade de 

transportar o material granular desde muito longe, ou seja, se nas redondezas da obra não houver 

disponível o material granular, a solução betuminosa pode tornar-se mais barata, dado o elevado 

custo do transporte (Teixeira et al., 2006). 

 

2.2 Esforços verticais exercidos pelos veículos na via 

Os tipos de esforços exercidos pelos veículos circulantes dividem-se em verticais, transversais e 

longitudinais. Neste estudo apresenta-se apenas a determinação dos esforços verticais já que são 

estes os determinantes para o dimensionamento da via. Os esforços nas direcções transversal e 

longitudinal são importantes para outros aspectos como a limitação da velocidade máxima de 

circulação e o empenamento da via, respectivamente. 

2.2.1 Efeitos dinâmicos: aproximações experimentais 

Desde o início da circulação de comboios se teve consciência de que a velocidade de circulação 

originava esforços superiores às cargas estáticas por eixo. As cargas estáticas eram então majoradas 

por um coeficiente que pretendia simular os esforços dinâmicos instalados no carril. 
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A análise era portanto estática e as primeiras fórmulas empíricas são as seguintes: 

 
Tabela 2.2 – Primeiras fórmulas empíricas para determinação dos esforços verticais. Fonte: elaboração própria, 

adaptado de Teixeira, 2005. 

QD=αQE 

Winkler e Pihera 
(1915) 

Driessen 
(1936) 

Schramm 
(1942) 

35000
1

1
2V

−
=α  

30000
1

2V
+=α  

45000
1

2V
+=α  

Para 

hkmV /18735000 =<  

Para 

hkmV /120≤  

Para 

hkmV /120>  

3725 105,1105,41 VV ⋅⋅−⋅⋅+= −−α  

 

Nos anos 60 do passado século intensas campanhas experimentais na Alemanha tiveram 

importantes conclusões que relacionaram o aumento das forças dinâmicas com a qualidade da via e 

do veículo (fig. 2.3). Ou seja, as sobrecargas dinâmicas impostas à via devem-se quase 

exclusivamente à presença de irregularidades no perfil de rodagem (contacto roda-carril). 

 

Figura 2.3 – Esforços verticais sobre a via dos 

caminhos-de-ferro alemães. Fonte: Birmann, 1966. 

Retirado de López Pita, 2006. 

 

Com o auxílio dos resultados referidos o professor Eisenmann propôs em 1969 (López Pita, 1984) 

que, para uma dada velocidade, os esforços verticais seguiam uma distribuição normal e estabeleceu 

a seguinte expressão: 

)1( ϕ⋅⋅+= stQQ ED      [2.1] 

Em que: 

t – factor de segurança estatística 

 t=1 para 68,3% dos valores medidos; 

 t=2 para 95,5% dos valores medidos; 

 t=3 para 99,7% dos valores medidos; 

s – factor dependente do estado da infraestrutura 
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 s=0,1 – muito bom estado; 

 s=0,2 – bom estado; 

 s=0,3 – mau estado; 

φ – factor dependente da velocidade de circulação 

1=ϕ     para hkmV /60≤  

140
601 −

+=
Vϕ  para hkmV /60>  

 

2.2.2 Fórmula de Prud’homme 

Com o aparecimento de veículos de alta velocidade houve a necessidade de estudar a aplicação da 

fórmula de Eisenmann para velocidades de circulação compreendidas entre os 200 e 300 km/h. 

Deixando de parte a via experimental, os caminhos-de-ferro franceses abordaram pela primeira vez 

com rigor teórico a interacção via-veículo no plano vertical. A. Prud’homme começou por quantificar 

duas frequências: 1. Frequência própria de oscilação do peso suspendido do veículo; 2. Frequência 

correspondente ao peso não suspendido. 

 

1. Frequência própria de oscilação do peso suspendido do veículo 

Peso não 
suspendido

Flexibilidade do conjunto da 
suspensão

Caixa do 
veículo

Via

M

 

Figura 2.4 – Separação dos pesos 

suspendido e não suspendido do 

veículo. Fonte: elaboração própria, 

adaptado de Preud’homme por López 

Pita, 2006. 

 

Hz
kg

mN
M
Kf 75,0

42800
/950000'

2
1

===
π

    [2.2] 

 
M – massa do veículo (T.E.E.=42,8t) 

K’ – rigidez da suspensão (T.E.E.=95 000dN/m) 
 

VALOR USUAL f ≈ 1 Hz 
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2. Frequência correspondente ao peso não suspendido 

K

Peso não suspendido 
por roda (m)

3 a 4 m

m

Via

 

Figura 2.5 – Sistema roda-carril. Fonte: elaboração 

própria, adaptado de Preud’homme. Retirado de 

López Pita, 2006. 

 

tm
Kf

π2
1

=   e  viat mmm +=    [2.3] e [2.4] 

 
K ≈ 5 t/mm 

m = 1,5 a 1,6t para a locomotora 

0,8t para alta velocidade 

mvia=0,18 a 0,24t 

 

Em linhas de alta velocidade 

mt  ≈ 1t  e Hz
kg

mNf 35
1000

/105
2
1 7

≈
⋅

=
π

  [2.5] 

 
VALOR USUAL f ≈ 25 a 35 Hz 

 

 

Observada a grande diferença entre o valor destas duas frequências, torna-se possível uma 

abordagem independente das acções sobre a via dos pesos suspendidos e não suspendidos. As 

acções respeitantes à massa a que tem uma maior frequência têm uma maior incidência sobre a via, 

ou seja, as relativas ao peso não suspendido. Os fenómenos de interacção com a via podem 

simplificar-se admitindo que os defeitos de nivelamento longitudinal são sinusoidais, apesar de estes 

serem na realidade aleatórios. Em rigor recorre-se a uma análise em frequência dos defeitos da via 

por meio de espectros de densidade de potência. Baseado nos espectros referidos, na frequência da 

massa não suspendida e para velocidades de circulação de aproximadamente 300m/h, Prud’homme 

propõe as fórmulas que se expõem de seguida. 
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O desvio padrão das sobrecargas dinâmicas devidas às massas não suspensas (ton) é dado por: 

KmVbaqNS ⋅⋅⋅≈Δσ      [2.6] 

Sendo 

a≈0,42; 

b - factor dependente dos defeitos da superfície do carril (flecha máxima em mm, em base de 3m); 

V – velocidade de circulação do veículo (km/h); 

m – peso não suspendido por roda do veículo (ton); 

K – rigidez vertical da via (ton/mm). 

 

O desvio padrão das sobrecargas dinâmicas devidas às massas suspensas obtém-se por uma 

análise semelhante. No entanto a experiência francesa levou à adopção da seguinte expressão: 

NqS Qa )16,010,0(≈Δσ      [2.7] 

Representando QN a carga nominal estática por roda. 

 

Recorde-se que a distribuição de esforços verticais sobre uma via respeita uma distribuição normal, 

bastando tomar 2σ par englobar 95,5% dos esforços da amostra. A carga total por roda sobre o carril, 

em alinhamento recto, é então dada por: 

)()(2 22
SNSestáticatotal QQQQ σσ +Δ+=    [2.8] 

 

A expressão [3.6] pôs em evidência a importância de: reduzir o nível dos defeitos admissíveis nos 

carris; diminuir o peso não suspenso dos veículos; e diminuir o mais possível a rigidez vertical das 

vias. Reunidas estas condições as velocidades de circulação poderiam ser aumentadas sem que se 

aumentasse a agressividade sobre a via. 

 

2.2.3 Nova fórmula de Eisenmann 

A expressão atrás referida e proposta por Eisenmann nos finais dos anos 60 era aplicável apenas a 

velocidades inferiores a 200km/h. Com o aparecimento da alta velocidade, o domínio desta 

expressão foi “ampliado” até aos 300km/h. A expressão geral mantém-se, alterando-se apenas o 

cálculo do factor φ: 

 

)1( ϕ⋅⋅+= stQQ ED  com 
380

601 −
+=

Vϕ   [2.9] e [2.10] 
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2.3 Rigidez vertical da via 

A rigidez vertical da via define-se pelo quociente entre a carga vertical por roda e o deslocamento 

elástico (fig. 2.6) que se produz no conjunto da via (carril, travessa, fixações, balastro, sub-balastro e 

plataforma). 

 

K = Q/ymáx      [2.11] 

 
Figura 2.6 – Rigidez vertical da via. Fonte: Teixeira, 2003. 

 

A determinação da rigidez vertical óptima de uma via é bastante complexa, dado que existe o 

seguinte compromisso: uma via de grande rigidez vertical gera grandes sobrecargas dinâmicas, como 

se observou na expressão [2.6]. A grande intensidade de esforços agride a via e consequentemente 

os custos de manutenção aumentam. Por outro lado, numa via muito flexível as deformações no carril 

na zona da roda são consideráveis e o veículo dissipa mais energia para circular. 

 

Os valores indicados para a rigidez vertical de uma via de alta velocidade devem situar-se entre 

80kN/mm e 120kN/mm, podendo este intervalo estender-se a 60kN/mm – 200kN/mm, para vias muito 

flexíveis/rígidas (Teixeira, 2003). Outros autores como Hunt em 1997 e Sussmann et al. em 2001 

(Teixeira, 2003) abordaram a temática da deterioração da via em função sua da rigidez vertical. 

 

A rigidez vertical da via pode ser definida por meio de parâmetros globais de resistência vertical. 

Estes parâmetros podem ser o coeficiente de balastro ou o módulo de via, consoante a teoria 

adoptada para análise da mecânica da via, como se verá na continuação. 

 

2.4 Análise clássica da mecânica da infraestrutura ferroviária 

Existem duas abordagens clássicas para a mecânica da infraestrutura ferroviária: a teoria de viga 

sobre fundação elástica e a teoria de viga sobre apoios discretos elásticos. 

 

2.4.1 Teoria de viga sobre fundação elástica 

O modelo consta numa viga sobre fundação elástica para vias sobre longarinas, posteriormente 

adaptadas travessas. Esta metodologia usa-se ainda hoje no cálculo dos esforços produzidos por 

flexão do conjunto carril-travessa sobre o sistema balastro-plataforma. A resistência vertical utilizada 
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nesta análise é estimada pelo coeficiente de balastro na teoria de Winkler e pelo módulo de via na 

teoria de Talbot, conforme se descreve de seguida. 

 

2.4.1.1 Teoria de Winkler 

O conjunto carril-longarina é aproximado a uma viga contínua apoiada uniformemente sobre um meio 

compressível (fig. 2.7). O seu equilíbrio é expresso pela conhecida equação diferencial de equilíbrio à 

flexão: 

)()(4

4

xqxp
dx

ydEI =+      [2.12] 

Onde, 

y(x) – deslocamento vertical no ponto x; 

EI – rigidez efectiva de flexão, no sentido vertical, do conjunto carril-longarina; 

q(x) – carga vertical exercida pelas rodas; 

p(x) – pressão de contacto contínuo entre a longarina e a plataforma. 

 

A resistência vertical da fundação elástica é a dada pela seguinte relação de proporcionalidade entre 

assentamentos e pressões: 

)(* xyCp ×=       [2.13] 

Em que, 

p* - pressão por unidade de superfície [N/mm2]; 

C – constante de Winkler ou coeficiente de balastro [N/mm3]. 

 

De seguida procede-se à aproximação do sistema carril-longarina a uma viga contínua. 

 

 
Figura 2.7 – Modelo de Winkler. Fonte: Teixeira, 2003. 

 

A rigidez à flexão da viga contínua é dada por: 

longarinacarrilviga rigidezrigidezrigidez +=    [2.14] 

A pressão de contacto contínuo entre a longarina e a plataforma p(x), por unidade de comprimento 

[N/mm], vem então: 

)()()( * xyCbxpbxp ××=×=     [2.15] 

A resolução da equação diferencial para uma carga pontual Q [N], aplicada no ponto x, foi publicada 

por Schwedler e por Zimmermann (Teixeira, 2003) com as seguintes condições de fronteira: 



 

 12

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=∞

=

=

0)(
2

)0(''

0)0('

y
EI
Qy

y

   [2.16], [2.17] e [2.18] 

Para o caso em que x=0, ou seja, que os esforços são máximos, a equação tem os seguintes 

resultados: 

4
4

4 Cb
EIQM máx ⋅
⋅

⋅=   4
42 EI

Cb
Cb

Qymáx ⋅
⋅

⋅
⋅⋅

=  [2.19] e [2.20] 

Medições de flexões no carril em ensaios com um vagão de dois eixos, realizados por Zimmermann 

(López Pita, 1984), comprovam a boa aproximação desta análise à realidade. 

As fórmulas acima servem para calcular os esforços devido a cargas verticais aplicadas em vias 

sobre longarinas. Com a substituição deste elemento por travessas, foi necessário adaptar esta 

teoria. Ambas as propostas de Timoshenko, Saller e Hanker (Teixeira, 2003) se baseiam no princípio 

de que o suporte que oferece uma travessa é equivalente ao que ofereceria a área de longarina entre 

duas travessas consecutivas (fig. 2.8 e 2.9). 

d
A

b t=      [2.21] 

Onde  

b – largura equivalente de longarina [mm]; 

At – área de apoio da travessa [mm2]; 

d – distância entre travessas [mm]. 

 

 
Figura 2.8 – Transformação do apoio sobre longarina em apoio sobre travessa segundo Timoshenko (1915). 

Fonte: Teixeira, 2003. 
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Figura 2.9 – Transformação do apoio sobre longarina em apoio sobre travessa segundo Saller (1932) e Hanker 

(1935). Fonte: Retirado de Teixeira, 2003. 

 

2.4.1.2 Teoria de Talbot 

No âmbito dos trabalhos do “Comitee AREA-ASCE on stresses in Track”, e com base na teoria 

descrita anteriormente, Talbot desenvolveu a sua teoria (fig. 2.10) que se diferencia apenas na 

estimação da rigidez vertical. A força de suporte por unidade de comprimento de carril p(x) [N/mm] 

vem definida através de um novo parâmetro, o módulo de via: 

)()( xyuxp ⋅=      [2.22] 

Em que, 

u – módulo de via [N/mm2]; 

y(x) – assentamento vertical do carril [mm]. 

 

 
Figura 2.10 – Representação da teoria de Talbot. Fonte: Retirado de Teixeira, 2003. 

 

Nesta teoria a equação diferencial que permite determinar momento e flecha máximos no carril tem o 

seguinte aspecto: 

04

4

=⋅+ yu
dx

ydEI      [2.23] 

E conduz aos seguintes resultados: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −⋅⋅=

−

L
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4

)(     [2.24] 
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)(     [2.25] 
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Com  

4
4

u
EIL =       [2.26] 

 

2.4.2 Teoria de viga sobre apoios discretos elásticos 

A consideração de um modelo de viga assente em apoios discretos elásticos (fig. 2.11) implica o 

cálculo da rigidez de cada apoio individualmente. A rigidez de cada apoio é dada pela associação em 

paralelo dos vários elementos de suporte do carril: 

travfixaçãopbeq kkkkk
11111

+++=     [2.27] 

Onde, 

keq – rigidez vertical equivalente do suporte do carril [kN/mm]; 

kb – rigidez vertical do balastro [kN/mm]; 

kp – rigidez vertical da plataforma [kN/mm]; 

kfixação – rigidez vertical da fixação do carril [kN/mm]; 

ktrav – rigidez vertical da travessa [kN/mm]. 

 

No entanto, dada a elevada rigidez das travessas de betão (e a sua consequente pequena 

contribuição para o cálculo da rigidez equivalente) e a dificuldade de calcular separadamente a 

rigidez do balastro e da plataforma, a expressão anterior resume-se a: 

fixaçãobpeq kkk
111

+=      [2.28] 

Onde, 

keq – rigidez vertical equivalente do suporte do carril [kN/mm]; 

kbp – rigidez vertical do sistema balastro-plataforma [kN/mm]; 

kfixação – rigidez vertical da fixação do carril [kN/mm]. 

 

 
Figura 2.11 – Representação da rigidez vertical equivalente para apoios discretos. Fonte: Teixeira, 2003. 

Nota: Kpa e kfixação são a mesma grandeza. 

 



 

 15

2.5 Evolução dos métodos de dimensionamento 

As primeiras vias férreas, no século XIX, foram construídas sobre blocos de pedra que assentavam 

directamente sobre a plataforma. Os consideráveis assentamentos que se verificavam na 

infraestrutura devido à grande concentração de esforços levaram à necessidade de alterar a estrutura 

de suporte da via e, como se verá adiante, à necessidade de adoptar métodos para o 

dimensionamento da mesma. De seguida apresenta-se uma breve introdução histórica com os 

principais métodos utilizados até aos nossos dias. 

 

É de salientar que alguns dos métodos se baseiam na teoria sobre fundação elástica anteriormente 

descrita para estimação dos esforços transmitidos à superfície da camada de balastro. 

 

2.5.1 Primeiros métodos de dimensionamento 

Para evitar as referidas deformações, foi introduzida à estrutura férrea o balastro como sistema de 

transição entre os carris e a plataforma.  

 

Até aos anos 50 o dimensionamento centrava-se na determinação da espessura de balastro 

necessária para que a tensão por ele admissível fosse superior ao nível tensional instalado. 

Para tal, era fundamental conhecer a distribuição de tensões verticais em profundidade desde a face 

inferior da travessa. Provavelmente as primeiras ideias sobre este assunto foram as propostas por 

Deharme em 1890 (López Pita, 1984): a pressão que o balastro recebe de travessa transmite-se nos 

limites de um prisma de secção trapezoidal (figura 2.12).  

 

 
Figura 2.12 – Hipótese de Deharme (1890) sobre distribuição 

de pressões sob uma travessa. Fonte: retirado de López Pita, 

1984. 

 

Outro modelo de degradação de cargas foi apresentado por Talbot e seus colaboradores (fig. 2.13). 

Este autor dirigiu entre 1915 e 1917 os primeiros trabalhos experimentais em material granular cujos 

resultados permitiram conceber um diagrama de distribuição das tensões em profundidade (figura 

2.14). 
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Figura 2.13 – Hipótese de Talbot et al. (1920) sobre a distribuição 

de pressões na camada de balastro. Fonte: retirado de López 

Pita, 1984. 

Figura 2.14 – Resultados de Talbot (1915-1917) sobre 

a distribuição de pressões sob as travessas. Fonte: 

retirado de López Pita, 1984. 

 

A expressão empírica que permite obter este diagrama é a seguinte 

25,1

8,16
h

t
b

σσ ⋅
=       [2.29] 

Em que 

σb – tensão no balastro para a profundidade h [polegadas]; 

σt – tensão na face inferior do balastro. 

 

Note-se que o mesmo cálculo é efectuado no Japão pela expressão empírica seguinte 

35,110
50

h
t

b +
⋅

=
σ

σ      [2.30] 

Sendo a espessura do balastro nesta equação expressa em centímetros. 

 

Comparam-se as duas expressões para uma igual tensão na base das travessas e uma espessura de 

balastro igual a 30cm. A tensão no balastro calculada através da expressão proposta por Talbot é 

superior em 70% à calculada pela segunda fórmula. Esta disparidade de resultados demonstra uma 

má adaptação do modelo proposto por Talbot. 

 

Apesar de se conhecer o nível tensional instalado, existia a dificuldade de conhecer a tensão 

admissível dos materiais. De modo que as empresas administradoras ferroviárias optaram por 

adoptar valores padrão, com critérios mais ou menos empíricos, para as espessuras das camadas de 

balastro. 

Esta solução nem sempre resultou num bom dimensionamento, e teve como consequência 

problemas de deformação das plataformas. 
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Nos anos 60, os britânicos realizaram um estudo sobre infraestruturas ferroviárias assentes em 

plataformas naturais argilosas. Este material merece especial atenção visto que é praticamente 

impermeável e pode causar uma rotura da estrutura por formação de bolsas de água no seu interior. 

Dos ensaios triaxiais levados a cabo, com amostras argilosas submetidas a estados de tensão 

variáveis, sublinham-se as seguintes conclusões (López Pita, 1984): 

− Certos solos coesos submetidos a uma carga repetida cedem a tensões menores do que se 

fossem submetidos a uma carga única; 

− Para os mesmos solos existe um nível de tensões acima do qual uma aplicação repetida 

provocaria uma deformação permanente rápida e um assentamento plástico. A este valor 

chamou-se tensão limite; 

− A tensão limite não é um parâmetro intrínseco do material. Depende das solicitações médias 

efectivas, da frequência da onda de carga e da intensidade e tipo de cargas aplicadas 

anteriormente; 

− Outros solos, também coesos, que tenham uma percentagem considerável de argila ou areia 

não têm uma tensão limite claramente definida. 

 

Os resultados deste estudo permitiram determinar um ábaco de dimensionamento da espessura da 

camada de balastro, de maneira a que as tensões instaladas não superem a tensão limite. Desta 

forma evitam-se as deformações permanentes (devidas ao comportamento plástico da argila) que se 

instalariam na plataforma se a tensão limite fosse excedida.  

 

Com o progresso dos veículos ferroviários, cuja velocidade de circulação era cada vez mais elevada, 

o desenho do sistema balastro-plataforma passou a ser mais cuidado. As pequenas imperfeições da 

via, como deformações, agravam-se bastante mais rápido no caso de maiores velocidades dos 

veículos (logo maiores forças dinâmicas). Portanto, os custos de manutenção tornavam-se bastante 

elevados.  

As opiniões convergiam no sentido de adicionar à estrutura convencional, constituída apenas por 

balastro entre as travessas e a plataforma, camadas intermédias que permitissem uma melhor 

distribuição de tensões na infraestrutura e uma maior resistência vertical (fig. 2.15).  

Houve então necessidade de melhorar o método de dimensionamento e incorporá-lo em normas. 

Abandoram-se os métodos que se baseavam em considerar um ângulo de distribuição de pressões 

ao longo do balastro e passou-se a utilizar sistemas elásticos multi-camadas, baseados na teoria do 

semi-espaço indefinido de Boussinesq. Finalmente estabeleceram-se catálogos de secções 

estruturais. Muitos destes métodos de dimensionamento basearam-se em modelos já existentes para 

o dimensionamento de pavimentos em estradas como ilustra a figura 2.16. 
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Figura 2.15 – Influência quantitativa da introdução de 

camadas na distribuição de tensões na plataforma. Fonte: 

Eisenmann, 1984. Retirado de López Pita, 2006. 

Figura 2.16 – Comparação de métodos de dimensionamento 

em estradas e caminhos-de-ferro. Fonte: López Pita, 1977. 

Retirado de López Pita, 2006. 

 

2.5.2 Modelos baseados na teoria dos sistemas elásticos multi-camadas 

Na década de 70 surgem modelos baseados na teoria dos sistemas elásticos multi-camadas. Tratam-

se de modelos computacionais tridimensionais que resolvem numericamente as equações 

diferenciais de quarto grau dos sistemas elásticos multi-camadas da teoria de Burmister (1945): 
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σσσσσσσ    [2.31] 

A resolução da equação permite calcular tensões, deformações e deslocamentos, em qualquer ponto 

de uma estrutura composta por várias camadas, resultantes da aplicação de uma (ou várias, 

consoante o modelo) carga aplicada na superfície do primeiro estrato. 

 

A metodologia destes métodos baseia-se nas seguintes hipóteses: a plataforma é assimilada a um 

semi-espaço indefinido, ou bem a uma camada de elevada espessura apoiada sobre um estrato de 

rigidez muito elevada; as camadas são infinitas e homogéneas no plano horizontal. 
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Os parâmetros necessários são (fig. 2.17): 

− Módulo de elasticidade de cada camada (E); 

− Coeficiente de Poisson de cada camada (v); 

− Profundidade de cada camada (z); 

− Características das cargas: 

• Intensidade da força (P); 

• Geometria da área carregada, normalmente circular de raio a. Note-se que a partir de 

uma certa profundidade a forma da zona carregada é pouco relevante; 

• Número de ciclos. Se é assumido um comportamento elástico dos materiais, o efeito 

das várias cargas repetidas é equivalente à soma dos efeitos produzidos 

individualmente por cada uma das cargas. 

 

En, vn

En-1, vn-1

E2, v2

E1, v1

H

zn-2

z2
z1

z

P

aa

q

 
Figura 2.17 – Esquema dos parâmetros de input nos modelos 

multi-camadas. Fonte: Elaboração própria, adaptado de 

Teixeira, 2003. 

 

Os modelos multi-camadas foram inicialmente desenvolvidos para o dimensionamento de pavimentos 

de estradas. Estes modelos consideram as cargas transmitidas directamente no solo. O que, no caso 

dos caminhos de ferro, não representa uma boa aproximação, visto que não são representados os 

efeitos de continuidade proporcionada pelo sistema de fixação das travessas e de amortecimento 

proporcionado pelo sistema de fixação do carril. 

Esta dificuldade pode ser ultrapassada de forma aproximada mediante um processo iterativo de 

cálculo dos esforços transmitidos debaixo da travessa (com o tradicional método de Zimmermann) 

aplicando os resultados a um modelo multi-camadas elásticas convencional rodoviário. Outra 

solução, mais eficaz, consiste em utilizar modelos multi-camadas elásticas adaptadas 

especificamente à superstrutura ferroviária. Nesse âmbito os modelos mais utilizados são o 

GEOTRACK e o KENTRACK. 
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2.5.2.1 Método de dimensionamento aproximado baseado na teoria dos sistemas elásticos 
multi-camadas 

Alguns exemplos de métodos aproximados de dimensionamento baseados na teoria dos sistemas 

elásticos multi-camadas são os propostos por Eisenmann ou López Pita na década de 70, os quais 

seguem globalmente o seguinte procedimento: 

1. Avaliam-se as cargas dinâmicas de cálculo; 

2. Calculam-se as tensões médias na superfície do balastro através da fórmula de 

Zimmermann; 

3. Atribuem-se valores às espessuras das camadas e aos correspondentes módulos de 

elasticidade; 

4. Calculam-se as tensões na superfície de cada camada com recurso às fórmulas de 

Burmister, com base nas teorias elásticas multi-camadas (mediante ábacos ou 

programas de cálculo); 

5. Acha-se a tensão admissível de cada camada, pelas leis de fadiga dos solos. Em cada 

camada deve verificar-se 

admσσ <       [2.32] 

6. Se não se verificar a condição anterior o processo volta ao ponto 2. 

 

No caso do método de López Pita há ainda a necessidade de avaliar a incidência da rigidez vertical 

da via e a optimização das espessuras das camadas (através de um método iterativo) de modo a 

minimizar os esforços nas camadas e as respectivas espessuras. 

 

A principal limitação dos modelos elásticos multi-camadas é que assumem uma transmissão 

homogénea de tensões abaixo da travessa. Por esta razão é preferível o uso de modelos que 

permitam uma análise do comportamento de toda a estrutura férrea (infraestrutura+superstrutura) 

como conjunto. 

 

2.5.2.2 Modelo GEOTRACK 

O software GEOTRACK (fig. 2.18) foi desenvolvido pela Universidad de Massachussets sob a 

direcção de Chang em 1980. Desenvolveu-se a partir do modelo MULTA, dos autores Selig et al., e 

eliminando algumas das suas deficiências. 

Através do GEOTRACK realizaram-se vários estudos nas décadas de 80 e 90, como o desenho 

estrutural da via entre Londres e o Túnel da Mancha. 

O modelo admite cinco camadas que não podem ser modificadas pelo utilizador. São elas balastro, 

sub-balastro, duas camadas de coroamento e plataforma. Este método só é aplicável a estruturas em 

que todas as camadas são granulares. 

O carril e as travessas são considerados como vigas elásticas. As travessas apoiam-se em dez 

pontos equidistantes: as reacções que se transmitem ao balastro em áreas circulares com pressão 

uniforme cujo tamanho está relacionado com a própria dimensão da travessa. 
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Figura 2.18 – Configuração da via considerada no 

programa GEOTRACK. Fonte: Chang et al., 1980. 

Retirado de Teixeira, 2003. 

 

Normalmente o comportamento dos materiais considera-se elástico linear, embora alguns programas 

como é o caso do GEOTRACK, permitam admitir comportamentos não lineares. Neste caso, o 

módulo resiliente da camada granular (ER) é obtido em função das tensões principais actuantes e 

mediante o seguinte processo iterativo: 

2
1

K
R KE θ⋅=     com     [2.33] 

( )0321 21 Kz +⋅⋅+++= γσσσθ     [2-34] 

Onde, 

ER – módulo resiliente [kN/m2]; 

θ – invariante tensoriall; 

K1, K2 – constantes experimentais [kN/m2], adimensional; 

σ1, σ2, σ3 – tensões principais [kN/m2]; 

γ – peso unitário [kN/m3]; 

K0 – coeficiente de pressão do solo. 

 

Como as soluções de Burmister obrigam a que as propriedades dos materiais sejam constantes em 

toda a camada, estas são calculadas segundo uma média ponderada longitudinal e transversalmente 

das tensões obtidas no nível médio das mesmas. Para contornar esta limitação adoptam-se sub-

rotinas que incluem a subdivisão de cada estrato em múltiplas camadas fictícias. 

 

Note-se que a equação constitutiva que se deve considerar para o material balastro varia consoante o 

seu grau de compactação. Uma camada de balastro construída recentemente tem um 

comportamento altamente não linear. Ao longo do tempo o grau de compactação vai aumentando, 

logo o comportamento linear será mais razoável, o que matematicamente significa considerar K2 = 0. 
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2.5.2.3 Modelo KENTRACK 

O software KENTRACK (fig. 2.19) tem características semelhantes ao já referido GEOTRACK. Foi 

desenvolvido na Universidade de Kentucky por Huang et al. em 1984 a partir de uma adaptação do 

programa KENLAYER já existente para estradas. Este programa é misto (inclui ambas as teorias 

multi-camadas e elementos finitos) e foi especialmente desenvolvido para avaliar o comportamento 

das infraestruturas ferroviárias constituídas por camadas de sub-balastro em material betuminoso. 

Os elementos travessas, fixações do carril e carril são modelados por elementos finitos. Este modelo 

permite ainda quatro eixos de carga e a consideração de comportamento não linear dos materiais. 

 
Figura 2.19 – Esquema do modelo de via considerado 

no programa KENTRACK. Fonte: Rose et al., 2003. 

Retirado de Teixeira, 2003. 

 

2.5.3 Catálogos de secções estruturais tipo 

Com o objectivo de facilitar a tomada de decisões e seguindo a tendência que já existia no caso das 

estradas, foram criados também na década de 70 catálogos de secções tipo para estruturas 

ferroviárias. O primeiro catálogo estabelecido foi pela SNCF (fig. 2.20) e logo outras redes 

estabeleceram os seus. Os catálogos incluem indicações específicas sobre a natureza, espessura e 

características dos diferentes estratos a incluir entre a face inferior das travessas e a superfície da 

plataforma. 

Em suma, e no caso do catálogo SNCF, existem cinco tipologias de secção, consoante a qualidade 

das plataformas em que assentam (classificadas de rocha não alterável a plataforma de má 

capacidade de suporte). 
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Figura 2.20 – Catálogo de secções tipo da SNCF, 1973. Fonte: SNCF. Retirado de López Pita, 2006. 

 

A UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) criou também, e em parte baseados nos resultados 

da SNCF, os seus catálogos de secções tipo. Os trabalhos do grupo UIC 7H/14 culminaram em 1982 

com a publicação da ficha 719. Este documento classifica, segundo os critérios da figura 2.21, a 

qualidade do solo de suporte (QSi). O catálogo de secções estruturais propriamente dito (figura 2.22) 

permite considerar melhoramentos na resistência do solo, o que constitui o conjunto de plataformas 

PSi. Para cada QSi e Pi tem-se a secção tipo por consulta da tabela. Por exemplo, têm-se um solo 

natural de classe plataforma QS1. Para evitar colocar camadas de assentamento excessivamente 

espessas, opta-se por tratar o solo da plataforma. Podemos obter, após o tratamento uma plataforma 

boa (P3). A secção tipo a adoptar é a desenhada na terceira fila, primeira coluna da figura 2.22. 

Note-se que através destas tabelas não é explícita a relação entre a espessura das camadas e o 

nível de tráfego. 
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Figura 2.21 – Classificação dos solos segundo a UIC. Fonte: Ficha UIC 719R. Retirado de López Pita, 2006. 

 

 
Figura 2.22 – Catálogo de secções tipo da UIC. Fonte: Ficha UIC 719R. Retirado de López Pita, 2006. 

 

Esta ficha sofreu posteriormente uma revisão e actualização em 1994, não sendo contudo 

modificados substancialmente os métodos e resultados. Actualmente encontra-se novamente em 

processo de revisão. 
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2.5.4 O método dos elementos finitos (MEF) aplicado à via-férrea 

O MEF é uma ferramenta muito útil hoje em dia para estudar muitos problemas de engenharia. O 

avanço do conhecimento em métodos numéricos e a melhoria da capacidade dos computadores tem 

dado a este método cada vez mais importância nas últimas décadas. 

A aplicação deste método à via-férrea é mais abrangente que os métodos analíticos, anteriormente 

referidos, dado que possibilita a consideração de heterogeneidades na geometria da via e a inclusão 

de diferentes leis constitutivas representativas do comportamento dos materiais no mesmo modelo. 

 

Apresenta-se na tabela 2.3 um resumo dos principais estudos realizados pelo MEF e no âmbito da 

infraestrutura ferroviária. Nos sub-capítulos seguintes apresentam-se mais detalhados os estudos 

presentes na bibliografia que se assemelham ao modelo a desenvolver nesta tese. Ou seja, modelos 

tridimensionais por elementos finitos recorrendo a leis de comportamento elasto-plásticas. 

 
Tabela 2.3 – Elementos finitos – Estado da arte. Fonte: Teixeira, 2003, Ministerio de Fomento, 1999. 

Autores Modelo Principais conclusões 

López Pita 

(1976) 

López Pita e 

Alonso (1980) 

Modelação da secção transversal do 

balastro por elasticidade plana. 

A heterogeneidade transversal do 

balastro, devido aos processos habituais 

de compactação, afecta a 

deformabilidade elástica da via. 

Universidade 

de Illinois 

Robnett, 

Knuston, 

Tayabji e 

Thompson 

(1975-1977) 

ILLITRACK – Programa que modeliza a 

via segundo o plano longitudinal (viga 

contínua assente em molas – travessas – 

que assentam sobre uma malha de 

elementos finitos rectangulares pseudo-

planos que representam o sistema 

balastro-plataforma) e transversal (utiliza 

os resultados do modelo longitudinal 

como input – a reacção máxima na 

travessa é utilizada como carga). 

 

Só aplicado no caso de camadas 

granulares. 

Vantagens de uma boa plataforma e de 

uma camada de sub-balastro composta 

por materiais compactados. 

 

Variações de rigidez vertical do sistema 

balastro-plataforma têm menos 

preponderância quando a rigidez da 

grelha via+travessa é elevada. 

 

Svec, 

Raymond e 

Turcke (1976-

1979) 

Modelo 3D da estrutura da via. 

Incidência de uma carga composta por 

vários eixos (em relação a uma carga 

pontual) aumenta com a diminuição do 

módulo de deformação da plataforma. 
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Autores Modelo Principais conclusões 

Sauvage e 

Larible (1982) 

Modelo elasto-plástico 3D da estrutura da 

via. 

O coeficiente de rigidez da camada de 

balastro não apresenta uma variação 

significativa com a variação da espessura 

da(s) camada(s) inferior(es). 

 

Notável importância da espessura da 

camada de sub-balastro de grande 

rigidez na rigidez vertical da via. 

Profidillis 

(1983-1987) 

Modelo elasto-plástico 3D da estrutura da 

via. 

Apenas 40% da carga é suportada pela 

travessa carregada. 

 

Flexibilidade da travessa depende 

essencialmente da sua natureza e da 

qualidade da plataforma. A qualidade das 

camadas intercaladas é secundária. 

 

Validação da lei de comportamento 

elasto-plástica com o critério de rotura 

Drucker-Prager. 

Sahu et al. 

(1999) 

Modelo elástico linear 3D da estrutura da 

via 

Influência da espessura de sub-balastro 

no módulo de via pode ser relevante (até 

25%). 

 

A influência do módulo de elasticidade do 

balastro e do sub-balastro é muito 

reduzida (desprezável) em relação ao 

módulo de elasticidade da plataforma. 

Ministerio de 

Fomento de 

España (1999) 

Modelo elasto-plástico 3D da estrutura da 

via. 

Estabelece uma série de recomendações 

para o projectista, algumas delas 

fundamentadas na análise de 

sensibilidade realizada. 

 

2.5.4.1 Estudos experimentais do comité D-117 do ORE 

Antes de se exporem os referidos estudos realizados com modelos elasto-plásticos em elementos 

finitos, referem-se os ensaios realizados pelo comité D-117 do ORE (Office de Recherche et d’Essais) 

da UIC. Os resultados destes ensaios foram de grande utilidade para a calibração dos três modelos 

apresentados e validação dos seus resultados. 

 

Os ensaios levados a cabo pelo ORE foram realizados, à escala real, em Derby (Inglaterra), pelos 

caminhos-de-ferro britânicos e em Viena. 
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Foram efectuados dois tipos de ensaios: em Viena e em Derby ensaios em estruturas carregadas 

apenas numa travessa submetida a cargas pulsatórias, e em Derby ensaios em estruturas 

carregadas na grelha que compõe a via (travessas+carris), em tramos de via (Comité ORE D-117, 

Rapport nº18). 

2.5.4.2 Estudo realizado por Sauvage e Larible (1982) 

Os objectivos do desenvolvimento deste modelo foram por um lado facilitar a interpretação de 

diversas experiências levadas a cabo pelo comité ORE D-117. Por outro lado, de afinar as regras de 

dimensionamento de camadas de assentamento da via constantes do catálogo da SNCF (ver sub-

capítulo 2.5.3). 

 

O modelo foi criado no programa de cálculo por elementos finitos ROSALIE, desenvolvido pelo LCPC 

(Laboratoire Central des Ponts et Chaussées). Este software foi concebido especialmente para ter em 

conta os diferentes comportamentos reológicos dos solos das camadas de assentamento e 

plataforma. 

 

As camadas de assentamento foram modeladas com elementos hexaédricos de 20 nós, no interior 

dos quais os deslocamentos são interpolados por polinómios do terceiro grau, em x, y e z. 

 

A lei de comportamento elasto-plástica perfeita foi usada para o balastro e para os materiais que 

compõem a infraestrutura. O critério admitido para limitar a fronteira elástica foi o critério de Coulomb-

Drucker, que tem por equação o seguinte cone 

( ) ( ) ( )( ) 0
6
1)(),,( 2

13
2

32
2

21321321 =−−+−+−+++= gf σσσσσσσσσασσσ  [2.35] 

Em que, 

Os coeficientes a e g são obtidos pelas expressões 

( ) 2/12129 ϕ

ϕα
tg

tg

+
=  e 

( ) 2/12129

3

ϕtg

cg
+

=   [2.36] e [2.37] 

c - coesão do solo. 

f - ângulo de atrito do solo. 

 

As cargas foram aplicadas no domínio estático e de duas formas diferentes, de acordo com os dois 

tipos de ensaios realizados pelo ORE-D117. Num modelo aplicou-se a carga apenas numa travessa e 

noutro modelo semelhante aplicou-se a carga ao conjunto via-travessa. 

 

Entre as conclusões deste estudo, pode-se acrescentar às já apresentadas na tabela 2.3, a influência 

da espessura das camadas no coeficiente de rigidez global da estrutura. 
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2.5.4.3 Estudo realizado por Profillidis (1986) 

Descreve-se o estudo realizado por Profillidis em 1986 na empresa francesa SNCF e com a 

colaboração do LCPC. Este modelo foi integrado em campanhas de ensaios realizados pelo comité 

D-117 do ORE da UIC. Os resultados de ambos os estudos teóricos e experimentais foram 

posteriormente comparados, validando o modelo. Os resultados permitiram à UIC traçar ábacos de 

dimensionamento de estruturas de apoio à via, presentes no actual catálogo de secções estruturais 

(ficha UIC 719R, 1994). 

 

O estudo desenvolveu-se com base num modelo tridimensional em elementos finitos usando o 

programa ROSALIE e em que os materiais da fundação obedecem a um comportamento elasto-

plástico. 

Os objectivos definidos a priori para o estudo foram: ter em conta os efeitos de plasticidade nos solos; 

determinar os campos de deslocamentos e reacções nas diversas camadas; estudar a influência da 

espessura das camadas de assentamento da via e da qualidade do solo da plataforma no 

comportamento do sistema; estudar a deformada da travessa; e estudar a transmissão da carga 

aplicada numa travessa para as travessas adjacentes. 

 

Na modelação considerou-se apenas um quarto do modelo, graças à dupla simetria do mesmo nos 

eixos (x, z) e (y, z). A malha é composta por 279 elementos hexaédricos e isoparamétricos de 20 nós 

(o que perfaz um total de 1811 nós), o que conduz a um sistema linear de 5433 graus de liberdade.  

 

Um problema de modelação encontrado foi na zona de contacto dos diferentes materiais, zonas onde 

se produzem deformações consideráveis. Esta questão foi contornada através da inserção de graus 

de liberdade ligados. Desta forma o deslocamento vertical é o mesmo nas duas interfaces e o 

deslocamento relativo nas direcções horizontais é permitido. Na prática utilizam-se dois nós 

diferentes, um para cada material em contacto, e impõem-se que tenham o mesmo deslocamento 

vertical. 

 

O comportamento dos materiais foi simulado no caso do carril, fixações e travessas pelo modelo 

elástico isotrópico. 

Para representar a plasticidade dos materiais granulares foi empregue o critério de Drücker-Prager, 

tendo como função de carga 

( ) kJIf −+⋅= 2/1
21ασ      [2.38] 

Onde, 

iitrI σσ ==1       [2.39] 

( ) ( ) ( )[ ]2
13

2
32

2
212 6

1 σσσσσσ −+−+−=J     [2.40] 

( ) 2/12129 ϕ
ϕα

tg
tg

+
=      [2.41] 
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( ) 2/12129
3

ϕtg
ck

+
=      [2.42] 

c – coesão; 

f – ângulo de atrito interno. 

 

No caso do betão das travessas foi usado o critério parabólico, sendo a função de carga dada por 

( ) TCTC RRIRRJf ⋅−−+=
3
1

3
1)( 12σ    [2.43] 

Sendo, 

RC – Resistência à compressão; 

RT – Resistência à tracção. 

 

Os parâmetros geotécnicos dos solos necessários para o uso das leis referidas são no caso elástico 

o módulo de Young e o coeficiente de Poisson e para os solos que podem plastificar a coesão e o 

ângulo de atrito interno. Estes parâmetros foram obtidos por meio de ensaios triaxiais. Para os solos 

granulares e areia o valor da coesão inserido no modelo foi muito pequeno, dado que com o valor 

zero o modelo originava problemas de convergência. 

 

As condições de contorno impostas foram a restrição dos deslocamentos perpendiculares aos planos 

de simetria nestes mesmos planos. Nos planos verticais restantes que limitam o domínio restringem-

se os deslocamentos verticais. O plano horizontal que limita inferiormente encontra-se a uma 

profundidade de 1,5m. 

 

A aplicação da carga é efectuada por duas fases, já que o comportamento considerado é não linear. 

Numa primeira fase faz-se actual a carga correspondente ao peso próprio e de seguida devido ao 

comboio. 

 

Para o dimensionamento da via, os resultados a nível de tensões e deslocamentos devem ser os 

correspondentes à segunda carga referida. Obtêm-se portanto subtraindo os valores obtidos na 

primeira aplicação da carga aos valores totais. 

 

Os assentamentos calculados através do modelo de Profillidis foram posteriormente comparados com 

os medidos nos ensaios de comité ORE D-117, o que permitiu calibrar o modelo. 

 

As conclusões deste estudo foram as seguintes: 

− Uma aproximação bidimensional é insuficiente para simular uma estrutura ferroviária; 

− A comparação dos resultados com os ensaios in situ mostra que a lei elasto-plástica utilizada se 

adequa bem ao comportamento dos materiais; 
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− O valor das tensões verticais ao nível da plataforma varia de forma inversamente proporcional ao 

comprimento da travessa. Depende sobretudo da qualidade do solo da plataforma, mas também da 

espessura das camadas de assentamento; 

− A flexibilidade de uma travessa (consideravelmente maior no caso das travessas de madeira) 

depende essencialmente da natureza do seu material e da qualidade do solo da plataforma. Tendo a 

espessura das camadas de assentamento menos influência; 

− Finalmente, os cálculos efectuados permitiram bem dimensionar as camadas de assentamento 

com base nas tensões instaladas na plataforma. 

2.5.4.4 Estudo realizado pelo Ministerio de Fomento de España (1999) 

Com base no modelo desenvolvido por Profillidis, as Subdirecciones Generales de Planes y 

Proyectos y de Construcción de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes del 

Ministerio de Fomento de España, com a colaboração da CEDEX e RENFE, desenvolveram um outro 

modelo que se adaptasse à largura da via espanhola. Este estudo teve por objectivo a criação de um 

conjunto de recomendações que servem de guia para o projectista de estruturas ferroviárias. 

 

Para o desenvolvimento destas normas teve-se em conta, por um lado, a metodologia da ficha UIC 

719, em que se comparam as tensões dinâmicas transmitidas em duas situações: inicial ou existente 

e final ou prevista. Cada uma das duas situações é caracterizada pelo tráfego, periodicidade das 

acções de manutenção e camadas de assentamento da via. Por outro lado, foi criado um modelo em 

elementos finitos e realizada uma análise à influência de alguns parâmetros geométricos e 

mecânicos. 

 

Estas recomendações respondem a várias necessidades de projecto, sendo através delas possível, 

por exemplo, quantificar a melhoria das propriedades geotécnicas dos solos componentes da 

infraestrutura, da espessura das camadas componentes da estrutura ou de eventuais camadas a 

adicionar para reforçar uma estrutura existente. No entanto, a metodologia baseia-se sempre na 

determinação das tensões máximas sobre a plataforma e na sua limitação à tensão máxima 

admissível pelo solo. 

 

No que diz respeito ao modelo em elementos finitos propriamente dito, este só inclui um quarto do 

domínio a analisar, graças à sua dupla simetria em relação ao plano vertical que contém o eixo da via 

e ao plano transversal à via que contém a carga aplicada.  

 

Esta carga é referente apenas à carga de um eixo na sua zona de influência, sendo os efeitos dos 

outros eixos considerados desprezáveis. 

 

Considera-se zona de influência da carga aplicada na direcção longitudinal o comprimento 

correspondente a quatro travessas para um e outro lado. Esta hipótese baseia-se no facto de que o 
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factor de degradação da carga a partir da terceira travessa, em relação à travessa carregada é já 

praticamente desprezável (7%). 

 

Uma outra necessidade foi de limitar inferiormente o modelo, pelo que se considerou que a uma 

profundidade de 3m era suficiente, a qual se verificou posteriormente através de uma análise de 

sensibilidade a este parâmetro. 

 

No que diz respeito à modelação, estas recomendações desaconselham o uso de elementos do tipo 

linear de oito nós, normalmente designados por “brick”, visto não terem resultados satisfatórios para o 

caso da flexão. E propõe o emprego de elementos quadráticos de 20 nós. 

 

O carril foi modelado por elementos paralelipipédicos e com o objectivo de representar fielmente a 

sua resistência à flexão com a largura real do patim do carril. A dimensão vertical é tal que o 

momento de inércia do elemento em relação ao eixo de simetria horizontal da secção transversal seja 

igual ao do verdadeiro carril. 

 

A modelação das fixações do carril realizou-se como é comum em modelos deste tipo. As suas 

dimensões em planta são as correspondentes à largura do patim do carril e a largura da travessa. A 

sua altura é tal que a sua rigidez vertical seja a indicada pelo fabricante destas peças. 

 

As travessas, tal como no caso do carril, pretendem-se com a mesma resistência à flexão que na 

realidade. Modelaram-se igualmente com elementos paralelipipédicos todos com a mesma secção 

transversal, embora isso não corresponda à realidade. Para ultrapassar essa inadequação 

efectuaram-se localmente alguns ajustes no módulo de elasticidade, de forma a que a rigidez de 

flexão seja aproximadamente a mesma que na dita zona. 

 

Para as camadas de balastro, sub-balastro e terreno natural dispõem-se sempre um mínimo de 

camadas por cada classe de material. Sendo este número de camadas aumentado nas zonas de 

maiores deformações plásticas. Aconselha-se nas zonas de maior gradiente de tensões, e portanto 

um maior grau de plastificação, a disposição de uma maior densidade de elementos e uma redução 

do tamanho médio dos mesmos. 

Na modelação destas camadas é refinada a malha nas interfaces dos materiais, visto serem zonas 

onde estão concentradas deformações. Outra opção normalmente tomada, como no modelo de 

Profillidis, é a utilização de graus de liberdade ligados. 

 

Para descrever o comportamento dos materiais utilizou-se no caso do carril, fixações e travessas o 

modelo elástico isotrópico clássico. Para os materiais restantes, ou seja, os solos, utilizou-se um 

modelo do tipo Drucker-Prager associativo (ver capítulo 3.2.6) 
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As condições de contorno utilizadas foram as mesmas que no modelo desenvolvido por Profillidis 

descrito anteriormente. 

 

A aplicação das cargas e os resultados utilizados para o dimensionamento repetem-se em relação ao 

modelo de Profillidis do sub-capítulo anterior. 
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3 LEIS CONSTITUTIVAS 

Uma lei constitutiva descreve a forma como o material se deforma quando exposto a uma força. 

Estas leis são expressas num conjunto de equações que relacionam tensões e deformações. A sua 

aplicação exige a determinação de parâmetros intrínsecos ao material que normalmente são obtidos, 

com maior ou menor facilidade, por ensaios. 

A escolha da lei constitutiva nos modelos em elementos finitos tem bastante relevância, visto que 

dela dependem largamente os resultados. 

 

Antes de se descreverem os principais modelos que se utilizam para descrever o comportamento dos 

materiais constituintes da estrutura ferroviária, destacam-se as seguintes definições: 

 

Um material é homogéneo se tiver as mesmas propriedades em todos os pontos. 

Um material é isotrópico se tiver as mesmas propriedades nas várias direcções. 

Um material é anisotrópico se não tiver as mesmas propriedades nas várias direcções. Um caso 

particular de anisotropia é o dos materiais que apresentam as mesmas propriedades em apenas duas 

direcções perpendiculares, bastante comum em solos, que devido à força da gravidade se depositam 

num plano preferencial. Têm a designação de material ortotrópico. 

 

Nos solos é conveniente separar o tensor das tensões em duas parcelas: deviatória e volumétrica. 

Desta forma trata-se individualmente cada parcela e obtêm-se separadamente as deformações por 

corte e as variações de volume. 

 

A intensidade dos componentes do tensor das tensões depende da direcção dos eixos de 

coordenadas escolhida. No entanto, as tensões principais (σ1, σ2, σ3) actuam sempre nos mesmos 

planos e têm a mesma magnitude independentemente da escolha dos eixos. Chamam-se então 

invariantes. Para os materiais isotrópicos são estabelecidas grandezas que são combinações dos 

invariantes de tensão e definidos pelas seguintes expressões: 

Tensão normal média efectiva:  )'''(
3
1' 321 σσσ ++=p    [3.1] 

Tensão deviatória: ( ) ( ) ( )2
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Estas grandezas situam geometricamente o estado de tensão corrente no plano deviatório em 

relação aos eixos principais de tensão. 
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As tensões principais podem também ser escritas em função destes termos através das seguintes 

fórmulas: 
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Os conceitos anteriores são aplicados também ao vector das deformações e aos seus valores 

principais (ε1, ε2, ε3). No campo da geotecnia são convenientes os seguintes invariantes: 

Extensão volumétrica incremental: 

321 εεεε Δ+Δ+Δ=Δ v     [3.5] 

Tensão deviatórica incremental: 
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3.1 Elasticidade 

Os modelos baseados nesta teoria são os mais simples. Os parâmetros a determinar são apenas 

dois: o módulo de elasticidade ou de Young (E) e o coeficiente de Poisson (pode ser representado 

por μ ou υ, consoante a bibliografia). 

Para se considerar adequadamente este modelo devem-se reunir as três seguintes condições: a 

tensão é unicamente função do deslocamento nesse instante e não do historial de deformações. Ou 

seja, as tensões são consequência unicamente da alteração da configuração do estado livre de 

tensões ao instante actual; a função energia de deformação existe e é contínua; e o material recupera 

totalmente a sua forma original quando a carga é removida. 

Estes modelos podem ter várias variantes como considerar o material isotrópico, anisotrópico, linear 

ou não linear, considerando os parâmetros dependentes do nível de tensões-deformações. 

Note-se que as tensões nos materiais elásticos não dependem da temperatura nem do historial de 

temperaturas. 

3.1.1 Elasticidade linear 

O material é chamado elástico linear se a relação tensão-deformação for linear, como representada 

na figura 3.1.  
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Figura 3.1 – Diagrama tensão-

deformação uni-axial de um material 

ideal elástico-linear. 

 

A relação tensão-deslocamento é dada pela lei de Hook: 

εσ ⋅= E      [3.7] 

A expressão anterior generalizada para um estado de tensão tridimensional é escrita sob a forma 

matricial: 
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Ou  εσ ⋅= D      [3.9] 

 

Onde D é a matriz de elasticidade, simétrica. Para materiais homogéneos e isotrópicos a matriz D 

aparece da seguinte forma: 
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Por vezes é conveniente separar as respostas volumétrica e por corte, e expressar a matriz de rigidez 

em termos dos módulos de compressibilidade volumétrica (K) e de distorção (G). A matriz de rigidez 

pode então aparecer com o seguinte aspecto: 
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A rigidez elástica pode ser então expressa pelos parâmetros K e G ou E e ν . Estabelecendo-se as 

seguintes relações: 
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O modelo linear pode adaptar-se também ao caso de materiais anisotrópicos. Neste caso a matriz D 

apresentaria 36 elementos independentes. No entanto, as considerações sobre a energia de 

deformação termodinâmica (Love, 1927), implicam que a matriz D seja simétrica, o número de 

elementos independentes reduzem-se a 21. 

 

Para um material ortotrópico a matriz D vem escrita da seguinte forma: 
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Onde 

ES’ – Módulo de Young na direcção de depósito; 

EP’ – Módulo de Young no plano de depósito; 

μSP’ – Coeficiente de Poisson para deformações no plano de depósito, devido a tensões que actuam na direcção 

de depósito; 

μPS’ – Coeficiente de Poisson para deformações na direcção de depósito, devido a tensões que actuam no plano 

de depósito; 

μPP’ – Coeficiente de Poisson para deformações no plano de depósito, devido a tensões que actuam no mesmo 

plano; 

GPS – Módulo distorção no plano da direcção de depósito; 

GPP – Módulo distorção no plano de depósito. 

 

E graças às condições de simetria 

P
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S
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'
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=   e 
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PP
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PP

EG
μ+

=   [3.18] e [3.19] 

 

os parâmetros desconhecidos do solo se reduzem de 7 a 5 (note-se que no caso do material 

isotrópico são apenas 2, escolhidos entre E, μ, G e K) 

 

O modelo linear, dada a simplicidade das equações e da determinação dos parâmetros é por vezes 

escolhido nos modelos em elementos finitos de estruturas ferroviárias com a consciência de que, 

principalmente para os materiais granulares, os resultados podem ser bastante grosseiros. O modelo 

elástico-linear é utilizado normalmente em casos específicos como: 

− Determinação do comportamento dinâmico do carril, uma vez consolidada a via, e perante uma 

carga instantânea. As deformações predominantes são as recuperáveis, o que leva alguns autores, 

como Selig y Waters (1994), a empregar modelos lineares para estimar a resposta dinâmica das vias. 

Utiliza-se um módulo resiliente para caracterizar a rigidez elástica da fundação e das camadas 

granulares (Sahu et al. 1999). 

− Estudos em que se pretende somente avaliar o comportamento global da estrutura sem 

especificar o tipo de materiais constituintes. 

Note-se que neste segundo caso as vantagens do MEF já não se tornam evidentes em relação ao 

método multi-camadas, sobretudo se este último quantificar de forma correcta a distribuição de 

esforços sob as travessas. 

 

3.1.2 Elasticidade não linear 

Um modelo também elástico, embora um pouco mais complexo é o modelo elástico não linear. Neste 

modelo o módulo elástico é substituído pelo o módulo resiliente, que não é constante, depende do 

nível de tensões. Este parâmetro é determinado normalmente através de ensaios triaxiais, aplicando 

repetidamente cargas, variando ou não o confinamento. Neste caso o módulo resiliente (MR) e o 

coeficiente de Poisson são dados por: 
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Onde  

σ1 e σ3 – maior e menor tensões principais; 

ε1,r e ε1,r – maior e menor deformações axial e horizontal recuperáveis. 

 

Estes modelo dividem-se em dois grupos: modelos que utilizam expressões matemáticas que 

relacionam o módulo resiliente e coeficiente de Poisson; e modelos cujas expressões matemáticas 

relacionam tensão e deformação. 

 

Apresentam-se de seguida os principais modelos elásticos não lineares. 

 

3.1.2.1 Modelo K-θ (Biarez) 

Este modelo pertence ao primeiro grupo e o módulo relisiente é dado por: 
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Em que  

θ – tensão volumétrica = σ1+ σ2+ σ3 

σa – pressão de referência (ex. 100 kPa) 

k1 e k2 – parâmetros do modelo. 

 

Dada a sua simplicidade este modelo é bastante utilizado para materiais granulares, no entanto tem 

duas simplificações que não correspondem à realidade: o coeficiente de Poisson é assumido 

constante; e a influência do módulo resiliente nas tensões não é tida em consideração. 

 

3.1.2.2 Modelo de Boyce 

Do segundo grupo, este é provavelmente o modelo mais comum que propõe as seguintes expressões 

para as extensões volumétricas e de corte: 
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Onde  

q – tensão deviatória = σ1-σ3; 

p – tensão normal média = (σ1+σ2+σ3)/3; 

B1, B2, B3 – parâmetros do modelo. 
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3.1.2.3 Modelo Hoff 

Este modelo, pertencente ao segundo grupo, foi desenvolvido recentemente com base na teoria da 

hiper-elasticidade. Mostra a existência da seguinte função energia de deformação: 

εεεε
221

2
1 2)(

2
1 JGJIDIKU ⋅+⋅⋅+=     [3.26] 

Em que 
ε
1I  – primeiro invariante da tensão (tensão volumétrica); 

ε
2J  – segundo invariante da tensão deviatória. 

 

A dilatância é incluída na parcela εε
21 JID ⋅⋅  que representa a extensão volumétrica para extensões 

de corte. 

A relação entre tensões e deformações é encontrada derivando a função energia, resultando a 

seguinte relação, expressa em função de tensões e deformações principais: 
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3.1.2.4 Modelo bi-linear 

Este modelo assume que G e K são constantes até que é atingida a tensão de cedência (fig. 3.2). 

Uma vez atingido este valor, o valor de módulo de distorção, G, é em teoria nulo. No entanto, quando 

se utiliza o MEF, a introdução do valor zero para este parâmetro origina erros numéricos no programa 

devido à não convergência das equações de equilíbrio. Para contornar este problema, na prática 

considera-se um valor muito baixo para G.  

 
Figura 3.2 – Diagrama tensão-deformação uni-axial de um 

material com comportamento segundo o modelo bi-linear. Fonte: 

Potts et al., 2001. 

 

Este modelo requer o conhecimento de dois parâmetros elásticos (Ke e Ge ou Ee e μe) para definir o 

comportamento elástico antes da cedência. É necessário ainda conhecer os parâmetros que definem 
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a superfície de cedência. Por exemplo, e como se verá adiante, se se considerar uma superfície de 

rotura Mohr-Coulomb, são usados os parâmetros coesão c’ e ângulo de resistência ao corte φ’. 

 

3.1.2.5 Modelo K-G 

Este modelo foi criado em 1981 por Naylor et al. e é nalguns aspectos uma extensão do modelo 

descrito anteriormente. A diferença reside na definição dos módulos tangenciais de compressibilidade 

volumétrica, Kt, e distorção, Gt, em termos dos invariantes de tensão: 

´pKK Ktot α+=      [3.28] 

JpGG GGtot βα ++= ´     [3.29] 

 

 
Figura 3.3 – Diagrama tensão-deformação uni-axial de um 

material com comportamento segundo o modelo K-G. Fonte: 

Potts et al., 2001. 

 

Para descrever o comportamento do material são requeridos os 5 parâmetros que aparecem nas 

expressões: Kto, αK, Gto, αG e βG. 

 

3.1.2.6 Modelo hiperbólico  

Este modelo foi criado por Konder em 1963 e posteriormente melhorado por Ducan, Chang et al. em 

1970. 

Enquanto os dois modelos anteriores revelam directamente a variação do módulo tangencial face a 

incrementos de tensão, o modelo hiperbólico descreve tensões e deformações acumuladas. Esta 

diferença tem que ser considerada na análise por elementos finitos. 

Inicialmente o modelo adoptava os resultados de ensaios triaxiais em condições não-drenadas, era 

baseado em dois parâmetros e considerava implicitamente o valor de 0,5 para o coeficiente de 

Poisson. Seed em 1975 alargou estes estudos para o caso de condições drenadas e o número de 

parâmetros aumentou para 9. 
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Figura 3.4 – Diagrama tensão-deformação uni-axial de um 

material com comportamento segundo o modelo hiperbólico. 

Fonte: Potts et al., 2001. 

 

Na aplicação do MEF a equação hiperbólica é derivada com o intuito de obter a variação da tangente 

do módulo de Young, Et, com o nível de tensão, (σ1 – σ3): 
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3.1.2.7 Modelos de rigidez na hipótese dos pequenos deslocamentos 

Estes modelos foram desenvolvidos no seguimento de algumas conclusões que se obtiveram graças 

aos progressos da instrumentação. Concluiu-se que os solos podem experimentar rápidas e grandes 

alterações na rigidez quando sujeitos a pequenas deformações. Só no domínio dos pequenos 

deslocamentos e baixos níveis de tensão é que estes modelos podem ser aplicados. 

Um dos mais recentes modelos foi criado por Jardine et al. (1986) e propõe as seguintes expressões 

para os módulos de distorção e compressibilidade volumétrica secantes: 
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Onde os invariantes de tensão são dados por 

( ) ( ) ( )2
31

2
32

2
216

2 εεεεεε −+−+−=dE   [3.33] 

321 εεεε ++=v      [3.34] 

Os parâmetros A, B, C, R, S, T, α, γ, δ e η são constantes do material. 

Devido à natureza cíclica das equações trigonométricas dos módulos de distorção e 

compressibilidade volumétrica, são impostos os limites mínimo e máximo (Ed,min, εv,min) e (Ed,max, 

εv,max). 

Uma vez utilizada uma análise por elementos finitos, usam-se as expressões de Gsec e Ksec derivadas, 

que apresentam os seguintes valores tangentes: 
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3.1.2.8 Modelo Puzrin e Burland (1998) 

Embora os modelos descritos anteriormente descrevam bem o comportamento na presença de 

pequenas deformações, não têm em conta a alteração da rigidez observada quando a direcção das 

tensões se altera. 

Experiências efectuadas evidenciam que no espaço de tensões o estado de tensão está envolvido 

por uma pequena região onde a resposta tensão-deformação é não linear, muito rígida e totalmente 

recuperável (SSR – small-strain region). Dentro desta região, envolvendo também o estado de 

tensão, existe uma outra onde o comportamento é elástico-linear (LER – linear elastic region). 

Quando o estado de tensão se altera ambas as regiões acompanham o seu movimento, como 

indicado na figura 3.5. 

 

 
Figura 3.5 – Regiões cinemáticas de 

grande rigidez. Fonte: Potts et al. 2001. 

 

Estes conceitos foram inicialmente estudados por Skinner em 1975 e aprofundados por Jardine nos 

anos de 1985 e 1992. Puzrin e Burland em 1998 aplicaram-nos no seu modelo que descreve o 

comportamento do solo na região SSR. Assumiram no interior da zona LER o comportamento 

elástico-linear e fora da SSR o modelo elasto-plástico Mohr-Coulomb. Este modelo é restrito ao 

espaço de tensões triaxiais, uma vez aplicado o MEF é necessário expandi-lo ao espaço de tensões 

geral. 

 

O modelo é representado na figura 3.6 em função dos invariantes de tensão, já que o solo é 

assumido isotrópico. O ponto representativo de um estado de tensão (local origin) é envolvido por três 

regiões: a LER, onde o comportamento é elástico-linear; a SSR, onde as tensões-deformações 
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deviatórias têm um comportamento definido por uma curva logarítmica (Puzrin e Burland, 1996); a 

última região, situada entre a fronteira da SSR e a superfície de cedência plástica o solo comporta-se 

de novo elasticamente, com G e K associados à fronteira de SSR. As duas primeiras regiões têm 

como fronteiras superfícies elípticas. Como o invariante de tensão deviatória (J) é sempre positivo, só 

se representa metade destas superfícies. A rigidez em ambas as regiões LER e SSR são 

dependentes da tensão média. 

 

 
Figura 3.6 – Regiões de tensão que 

envolvem a origem local. Fonte: Potts et 

al., 2001. 

 

As equações que definem o comportamento do solo nas três regiões distintas são de seguida 

apresentadas. Note-se que p’, J, εv e Ed são calculados a partir da local origin (ver figura 3.6). 

 

Comportamento no interior de LER 

A elipse que define a fronteira desta região é dada por: 
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em que αLER é um parâmetro que determina o tamanho da região.  

Na fronteira os módulos de distorção e de compressibilidade volumétrica são dados por: 
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onde os parâmetros KLER
ref e GLER

ref são os valores dos módulos de distorção e compressibilidade 

volumétrica para a tensão efectiva média p’ref. 

O valor de αLER pode ser determinado através de ensaios triaxiais em condições não-drenadas com 
u
LERLER Jn ⋅=α , em que JLER

u é o valor da tensão deviatória na fronteira de LER e 
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Kn . Os parâmetros β e γ controlam a forma como o módulo varia com a tensão 

efectiva média. 
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Comportamento no interior de SSR 

A fronteira de SSR é igualmente dada por uma elipse: 
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onde αSSR é um parâmetro que define o tamanho de SSR. Este parâmetro tem o mesmo significado e 

obtém-se da mesma forma que αLER, ou seja, u
SSRSSR Jn ⋅=α . Entre as regiões LER e SSR os 

módulos elásticos dependem ambos da tensão e deformação efectivas e obedecem às seguintes 

funções logarítmicas: 
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nas quais xu é a deformação normalizada na fronteira de SSR e xe na fronteira de LER. u é a energia 

de deformação incremental que pode ser determinada por meio de ensaios triaxiais em condições 

não-drenadas, sendo igual a u
SSR

u
SSR JE5,0 , onde ESSR

u e JSSR
u são, respectivamente, tensões e 

deformações deviatóricas na fronteira de SSR. 

 

Comportamento no exterior de SSR 

Fora do domínio da SSR os módulos de distorção e compressibilidade volumétrica são dados por 

LERbKK =  e LERbGG = . Em futuros desenvolvimentos deste modelo poderá ser possível associar 

um modelo plástico com endurecimento/com amolecimento e associar a fronteira SSR com o critério 

de cedência inicial. Os parâmetros elásticos K e G estão nesse caso associados à compressibilidade 
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e distorção elasto-plásticas. A alteração seria essencialmente na definição do parâmetro b que 

deixaria de ser um input. 

Para descrever o modelo são necessários 8 parâmetros: u/p’, b, aLER/p’, aSSR/p’, KLER/p’, GLER/p’, β e γ. 

No entanto, os módulos de compressibilidade volumétrica e distorção dependem de p’ e podem tomar 

valores muito pequenos quando p’ se reduz. É então conveniente introduzir os valores mínimos Gmin e 

Kmin. 

 

A grande diferença entre este modelo e os modelos de rigidez na hipótese dos pequenos 

deslocamentos é que os parâmetros G e K podem diminuir simultaneamente enquanto o estado de 

tensão se move na SSR. No modelo descrito anteriormente a redução de G e K depende apenas das 

deformações deviatórias e volumétricas, respectivamente. Consequentemente, os modelos de rigidez 

na hipótese dos pequenos deslocamentos só permitem: uma redução de G com deformações de 

corte e para extensões volumétricas nulas; e uma redução de K para extensões volumétricas com 

deformações de corte nulas, enquanto o modelo de Puzrin e Burland permite uma redução 

simultânea dos dois módulos independente da deformação. 

 

3.2 Elasto-plasticidade 

Estes modelos são baseados em ambas as teorias elástica e plástica, como se explicará de seguida. 

Define-se uma relação entre as tensões e as deformações semelhante à postulada para os casos 

lineares: 

{ } [ ]{ }εσ ΔΔ=Δ epD      [3.51] 

Neste caso, a matriz D não se escreve de forma tão evidente. Trata-se da matriz elasto-plástica que 

se escreve em função de critérios que se definirão mais adiante. 

A deformação total pode ser dividida nas duas parcelas elástica e plástica: 
pe ddd εεε +=      [3.52] 

A parcela elástica é dada por 

σε dDd e 1−=       [3.53] 

Onde D é a matriz de rigidez em elasticidade linear (ver sub-capítulo 3.1.1). 

 

A parcela plástica da deformação é controlada por dois (ou três) critérios que se analisam 

detalhadamente no capítulo 3.2.1. 

 

Os materiais considerados elasto-plásticos podem subdividir-se em três categorias: elastico-

perfeitamente plástico, elástico com endurecimento e elástico com amolecimento. Apresentam-se os 

três modelos inicialmente, e para facilitar a compreensão, na presença de uma carga uni-axial e de 

seguida extrapolam-se para os estados de tensão tri-dimensionais. 
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Comportamento uni-axial de um material elástico-linear perfeitamente plástico 

Um material ideal elástico-linear perfeitamente plástico é carregado com uma força uni-axial de 

compressão.  

Observe-se a figura 3.7 onde está representado o comportamento do material. 

Quando se inicia o carregamento o material tem um comportamento elástico-linear, o que na figura 

equivale a dizer que se “caminha” ao longo da recta AB. Como já foi referido anteriormente, a 

tangente da recta AB é dada pelo módulo de Young, E. Se a peça for descarregada nesta fase 

percorre-se a recta BA até atingir o ponto A sem ocasionar deformações permanentes. Isto é, a forma 

original da peça é readquirida. 

Ao aumentar a força aplicada, se esta for suficiente para que as tensões ultrapassem a tensão de 

cedência σy (ponto B), estamos presente uma carga plástica, sobre a recta BF. Sobre esta recta o 

comportamento do material é plástico. A relação tensão-deformação deixa de ser linear e o nível de 

tensões mantém-se constante (e igual a σy), ainda que se continue a carregar a peça. Se agora se 

descarregar a peça é percorrida uma recta paralela a BA, por exemplo CD. A distância entre estas 

duas rectas equivale às deformações plásticas que ocorreram na peça, de carácter permanente. 

Se se voltar a aplicar uma força uni-axial a recta DC volta a ser percorrida. Se o ponto C não for 

atingido o comportamento é elástico linear, caso contrário é atingida de novo a plastificação, seguindo 

na recta CF. 

 

 
Figura 3.7 – Diagrama tensão-

deformação uni-axial de um 

material ideal elástico-linear 

perfeitamente plástico. Fonte: 

Potts et al., 2001. 

 

Comportamento uni-axial de um material elástico-linear com endurecimento 

O mesmo raciocínio faz-se agora para o caso dos materiais elástico-lineares endurecíveis (fig. 3.8). 

O comportamento é elástico-linear até ser atingido o ponto B. Neste ponto a tensão de cedência é 

atingida, mas a partir daí, em vez de se manter constante como no caso anterior, a tensão aumenta. 

Descarregando a peça a partir do ponto C o material apresenta de novo comportamento elástico-

linear, percorrendo o caminho CD, paralelo a BA. Tal como anteriormente, a peça apresenta 

deformações permanentes. 
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Se se voltar a aplicar a força o comportamento é elástico linear até se atingir o ponto C, onde se torna 

plástico. Note-se que a tensão de cedência aumentou (de σyB para σyC) devido às deformações 

plásticas de B para C, portanto o material endureceu.  

No ponto F a curva tensão-deformação tem tangente horizontal e as tensões tornam-se constantes, 

como a partir do ponto B do modelo anterior. 

 

 
Figura 3.8 – Diagrama tensão-

deformação uni-axial de um 

material ideal elástico-linear com 

endurecimento. Fonte: Potts et al., 

2001. 

 

Comportamento uni-axial de um material elástico-linear com amolecimento 

Este modelo é em tudo semelhante ao anterior, excepto que a tensão de cedência vai diminuindo, em 

fase elástica (curva BCF). Ou seja, a capacidade resistente do material vai diminuindo. 

 

 
Figura 3.9 – Diagrama tensão-

deformação uni-axial de um 

material elástico-linear com 

amolecimento. Fonte: Potts et al., 

2001. 

 

3.2.1 Conceitos relacionados com a plasticidade 

O comportamento plástico de um material é regido por dois critérios definidos pela teoria plástica, são 

eles a função de cedência e a flow rule. Caso o material tenha endurecimento/amolecimento, um 

terceiro critério é ainda acrescentado, trata-se da lei de endurecimento/amolecimento. 
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Apresentam-se nesta secção alguns conceitos relacionados com estes critérios, fundamentais para 

compreender o funcionamento da parte plástica dos modelos elasto-plásticos. 

 

3.2.1.1 Função de cedência 

A função de cedência, F, tem o mesmo significado físico que a referida tensão de cedência, σy, desta 

vez no espaço multi-dimensional. A função F é expressa em função das tensões (ou dos invariantes 

de tensão) e dos parâmetros de estado, {k}, que podem estar relacionados com o 

endurecimento/amolecimento. 

{ } { }( )kF ,σ       [3.54] 

Na plasticidade perfeita {k} é constante e representa a intensidade das tensões na cedência. 

Analogamente ao σy da figura 3.7. 

Esta função separa o comportamento elástico puro do comportamento elasto-plástico. Para materiais 

endurecíveis/amolecíveis {k} varia com as deformações plásticas e representa como a magnitude do 

estado de tensão varia na cedência. Corresponde então às curvas BCF nas figuras 3.8 e 3.9. 

Se o endurecimento/amolecimento está relacionado com a magnitude das deformações plásticas, o 

modelo chama-se strain hardening/softening. Se estiver antes relacionado com a magnitude do 

trabalho plástico, o modelo é designado por work hardening/softening. 

O valor da função de cedência é utilizado para identificar o tipo de comportamento do material. Tem-

se então: F<0→comportamento puramente elástico; F=0→comportamento plástico ou elasto-plástico; 

F>0→não representa uma situação possível. 

Se, por exemplo, considerarmos uma função F escrita em termos de tensões principais em que uma 

delas é zero (σ2=0), podemos representar a função de cedência num referencial bi-dimensional como 

representa à esquerda na figura 3.10. Se nenhuma das tensões principais for nula é necessário 

representar a superfície de cedência tridimensional como no referencial da direita da figura 3.10. A 

região que se encontra no interior desta superfície (e da curva) denomina-se domínio elástico. 

 

Figura 3.10 – Curva de cedência e superfície de cedência. 

Fonte: Potts et al. , 2001. 
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A vantagem de assumir um comportamento isotrópico torna-se agora evidente, já que a função de 

cedência pode ser escrita em função dos invariantes de tensão. Caso contrário, a função F 

dependeria de 6 componentes de tensão independentes, ao que corresponderia um espaço de 6 

dimensões. 

 

3.2.1.2 Função potencial plástico 

Nos três exemplos uni-dimensionais descritos anteriormente foi implicitamente considerado que as 

deformações plásticas têm a mesma direcção que as tensões impostas. No entanto, num espaço 

multi-dimensional este aspecto torna-se mais complexo já que ambos os tensores das tensões e das 

deformações podem ter 6 componentes. Surge então a necessidade de estabelecer uma função que 

descreva a direcção das deformações plásticas em todos os estados de tensão. A flow rule é dada 

por: 

{ } { }( )
i

p
i

mP
σ
σε
∂

∂
Λ=Δ

,
    [3.55] 

Onde p
iεΔ  representa as 6 componentes da deformação plástica incremental; Λ um factor 

multiplicativo escalar que depende do critério de endurecimento/amolecimento; e P o potencial 

plástico, função das tensões instaladas, {σ}, e do vector {m} que representa essencialmente 

parâmetros de estado. 

A função potencial plástico pode, tal como a função de cedência, ser representada num sistema de 

eixos. Ilustra-se o exemplo mais simples, em que num material isotrópico só as tensões σ1 e σ3 são 

não-nulas. Um vector normal a esta superfície dá uma indicação da magnitude das componentes do 

incremento das tensões plásticas, como se pode ver na figura 3.11. 

 

Figura 3.11 – Curva do potencial plástico. Fonte: Potts et al., 2001. 

 

Por vezes assumem-se iguais as funções de cedência e potencial plástico. Neste caso a flow rule diz-

se associada. Caso esta simplificação não seja aplicada, a flow rule chama-se não-associada. Na 

aplicação do MEF esta simplificação revela-se de grande importância já que no caso de uma flow rule 
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associada ambas as matrizes constitutiva e de elasticidade global são simétricas. Caso contrário são 

ambas não simétricas e a sua inversão acarreta um esforço computacional considerável. 

 

3.2.1.3 Leis de endurecimento/amolecimento 

As leis de endurecimento/amolecimento regem a variação dos parâmetros de estado {k} com as 

deformações plásticas. 

Se o material for elasto-plástico perfeito os parâmetros {k} são constantes e a definição de uma lei de 

endurecimento/amolecimento não é necessária. Nestes materiais o escalar Λ, presente na equação 

da flow rule [3.55] é indefinido. Isto revela que uma vez que o estado de tensão atinja,e aí se 

mantenha, a superfície de cedência as deformações são indeterminadas. 

No entanto, se o material for com endurecimento/com amolecimento durante a deformação plástica é 

necessário definir a lei de endurecimento/amolecimento que descreve a forma como varia a tensão 

de cedência. Nos exemplos uni-dimensionais detalhados anteriormente as leis de 

endurecimento/amolecimento definem as curvas BCF nas figuras 3.8 e 3.9. 

No caso multi-dimensional é comum definir as variações da superfície de cedência através das 

componentes (ou invariantes) das deformações plásticas acumuladas. A estas leis chamam-se strain 

hardening/ softening. Outra forma, menos comum, é representar as variações referidas em termos de 

aumento do trabalho plástico, { } { }∫ Δ= pTpW εσ , as leis denominam-se de work 

hardening/softening. 

 

Exemplifica-se agora como estas leis funcionam num espaço multi-dimensional e considerando 

coincidentes as funções de cedência e potencial plástico. 

 

Comportamento multi-dimensional de um material elástico-linear perfeitamente plástico 

Para estes materiais a superfície de cedência não altera a sua posição nem a sua dimensão no 

espaço com variações de carga. Se o estado de tensão se encontrar no interior da superfície de 

cedência – domínio elástico – o comportamento é puramente elástico. Por outro lado, se este atinge a 

superfície de cedência ocorrem deformações plásticas. Estados de tensão no exterior da superfície 

de cedência não são possíveis. 

Se um estado de tensão é mantido sobre a superfície de cedência as deformações plásticas 

aumentam infinitamente. No entanto, o gradiente das deformações (igual ao potencial plástico, neste 

caso) é fixo.  

As considerações analisadas no caso uni-dimensional de um material elástico-linear perfeitamente 

plástico relativas a processos de descarregamento e recarregamento (início do capítulo 3.2) repetem-

se para o caso multi-dimensional. 

A certo nível de deformações dá-se a rotura do elemento solo. No entanto, este elemento pode estar 

adjacente a elementos que estão ainda em estado elástico e neste caso as deformações plásticas 

são restringidas. Só quando um certo número de elementos estão plastificados é que se dá o colapso 

da estrutura. 
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Comportamento multi-dimensional de um material elástico-linear com endurecimento 

Neste caso a superfície de cedência muda de tamanho e/ou altera a sua posição no espaço das 

tensões. Se a região se ampliar centrada na mesma posição, o endurecimento é chamado 

endurecimento isotrópico – o domínio elástico aumenta. Se houver uma translação da superfície no 

espaço das tensões é chamado endurecimento cinemático. O endurecimento pode ter as duas 

componentes: isotrópica e cinemática. 

O comportamento é linear até que a primeira superfície de rotura seja atingida. A partir deste 

momento são desenvolvidas deformações plásticas e a superfície de cedência expande-se 

(endurecimento isotrópico) de acordo com a lei de endurecimento. Enquanto for possível aumentar a 

superfície de cedência desenvolvem-se simultaneamente deformações elásticas e plásticas (o 

comportamento é elasto-plástico). Neste material o potencial plástico varia, tal como a superfície de 

cedência. Eventualmente o material deixa de endurecer e ocorre a rotura. 

Se o material for descarregado e recarregado antes de ocorrer a rotura o comportamento revela-se 

semelhante ao já descrito para o caso uni-dimensional de um material elástico-linear com 

endurecimento (início do capítulo 3.2). 

Note-se que analisando globalmente o material, podem ter-se os vários pontos experimentando graus 

de endurecimento distintos, portanto, mesmo para corpos inicialmente homogéneos, cada ponto pode 

passar apresentar um comportamento mecânico e uma superfície de fluência distintos. 

 

Comportamento multi-dimensional de um material elástico-linear com amolecimento 

Este modelo é semelhante ao descrito anteriormente, com a diferença que agora a superfície de 

cedência se contrai. O estado de tensão até encontrar a primeira superfície de cedência provoca um 

comportamento puramente elástico, tal como nos dois casos acima. A partir deste momento a 

superfície de cedência reduz-se (amolecimento isotrópico).  

Os ciclos de carregamento – descarregamento provocam o mesmo comportamento detalhado para o 

material elástico-linear com amolecimento no campo uni-dimensional (início do capítulo 3.2). 

 

3.2.2 Construção da matriz constitutiva elasto-plástica 

Uma vez apresentados os critérios que regem a plasticidade podem apresentar-se os resultados que 

permitem escrever a matriz constitutiva elasto-plástica. 

[ ] [ ]
[ ] { } { }( ) { } { }( ) [ ]

{ } { }( ) [ ] { } { }( ) AmPDkF

DkFmPD
DD T

T

ep

+
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

∂
∂

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

∂
∂

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

∂
∂

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

∂
∂

−=

σ
σ

σ
σ

σ
σ

σ
σ

,,

,,

  [3.56] 

Com 

{ }{ }( ) { }k
k

kFA
T

Δ
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

∂
∂

Λ
−=

,1 σ
    [3.57] 

 



 

 52

O parâmetro A depende do tipo de pasticidade. No caso particular de plasticidade perfeita A é nulo 

visto que os parâmetros de estado {k} são constantes. 

 

3.2.3 Modelo de Tresca 

É comum na mecânica dos solos representar estados de tensão bi-dimensionais por meio de uma 

circunferência de Mohr. Por exemplo, os resultados de ensaios triaxiais são usualmente escritos em 

termos de tensões totais verticais e horizontais, σv e σh, ou tensões efectivas verticais e horizontais, 

σv’ e σh’. Por exemplo, se dois provetes da mesma argila saturada (sample 1 e 2) forem ensaiados a 

diferentes tensões iniciais, com consolidação impedida, os resultados podem ser expressos como se 

indica na figura 3.12. 

 
Figura 3.12 – Circunferências de Mohr relativas a 

ensaios triaxiais a uma argila saturada. Fonte: Potts et 

al., 2001. 

 

Tratam-se de duas circunferências de Mohr de tensões na rotura com o mesmo diâmetro, em 

diferentes posições no eixo σ. Um critério de rotura é então adoptado, definindo a resistência não-

drenada através do diâmetro da circunferência de Mohr (o valor da resistência não-drenada é o valor 

do raio da circunferência). Note-se que num ensaio triaxial σ1=σv e σ3=σh, geometricamente obtém-se 

a seguinte relação: 

uS231 =−σσ       [3.58] 

No modelo de Tresca este critério de cedência é adoptado na definição da função de cedência: 

{ } { }( ) 02, 31 =−−= uSkF σσσ     [3.59] 

Num modelo de elementos finitos é conveniente escrever a equação anterior em função dos 

invariantes de tensão p, J e θ: 

{ } { }( ) 0cos, =−= uSJkF θσ     [3.60] 

No espaço das tensões totais principais esta função de cedência tem uma forma de um prisma 

hexagonal regular recto, representado na figura 3.13. 
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Figura 3.13 – Superfície de cedência de 

Tresca no espaço das tensões principais. 

Fonte: Prat, 2003. 

 

Como este modelo é do tipo elástico-perfeitamente plástico, não é necessária a definição de lei de 

endurecimento/ amolecimento. O parâmetro de estado {k}=Su é constante, ou seja, independente da 

deformação plástica e/ou trabalho plástico. 

 

Em relação à plasticidade falta só definir a função potencial plástico. Este modelo, ao representar o 

comportamento de uma argila saturada, prevê nulas as extensões volumétricas. Quando o solo se 

comporta como puramente elástico (dentro do prisma) ou puramente plástico (na superfície do 

prisma), as extensões volumétricas têm que ser nulas, facto que dificulta a escolha de um potencial 

plástico. Para contornar esta dificuldade considera-se a flow rule associada e adopta-se para 

potencial plástico a função de cedência. 

 

Para completar o modelo definem-se finalmente os parâmetros elásticos. Como não existem 

extensões volumétricas, μu≈0,5, o modelo pode ser definido com os valores de Su e Eu em condições 

não-drenadas. 

 

3.2.4 Modelo de von Mises 

O modelo de Tresca, como se pode verificar na figura anterior propõe uma função de cedência com 

vértices, particularmente na intersecção da superfície com o plano deviatório. Estas singularidades 

apresentam problemas em análises numéricas assim como na construção da matriz [Dep]. Por esta 

razão o modelo de von Mises apresenta um cilindro recto (fig. 3.14) para representar o critério em 

causa. A equação da função de cedência é dada por: 

{ } { }( ) 0, =−= ασ JkF     [3.61] 

α é um parâmetro do material que representa a resistência ao corte do solo.  
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Figura 3.14 - Superfície de cedência de von 

Mises no espaço das tensões principais. 

Fonte: Prat, 2003. 

 

A figura 3.15 representa no mesmo referencial a intersecção das superfícies de cedência com o plano 

deviatório.  

 
Figura 3.15 – Comparação dos critérios de 

cedência de Tresca e de von Mises. Fonte: 

Potts et al., 2001. 

 

Está representado o hexágono relativo ao modelo de Tresca e duas circunferências relativas ao de 

von Mises, uma inscrita e outra circunscrita ao hexágono. Tendo em conta que este modelo é uma 

aproximação do modelo de Tresca, a circunferência a adoptar deve ser a que melhor se ajusta ao 

hexágono. Comparando as funções de cedência de ambos os modelos obtém-se a seguinte relação: 

θ
α

cos
uS

=       [3.62] 

Esta equação permite considerar ambas as circunferências, cada uma com um valor correspondente 

de ângulo de Lode (θ) e achar a circunferência que melhor se ajusta. Por exemplo, a circunferência 

circunscrita toca o hexágono de Tresca nos pontos θ=±30º, o que corresponde a α=1,155Su. Por sua 

vez, à circunferência inscrita correspondem os valores θ=0º e α=Su. A circunferência a adoptar 

poderá ser associada aos valores médios das duas. Ou seja, θ=±15º e α=1,035Su. 

 

Tal como no modelo anterior a flow rule é associada e os parâmetros relativos ao comportamento 

plástico são μu≈0,5 e Eu. 
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3.2.5 Modelo de Mohr-Coulomb 

Se os resultados de ensaios triaxiais forem expressos em termos de tensões efectivas os círculos de 

Mohr obtidos são como os apresentados na figura 3.16. A figura indica os resultados para dois 

provetes do mesmo solo ensaiados a tensões efectivas iniciais diferentes. A recta tangente a estas 

circunferências é o critério de rotura de Coulomb: 

''' ϕστ tgc nff +=      [3.63] 

Sendo τ e σ’nf os valores das tensões efectivas de corte e de normal no plano de rotura. c’ e φ’ 

representam a coesão e o ângulo de resistência ao corte. 

 

Figura 3.16 – Circunferências de Mohr relativas a ensaios 

triaxiais escritos em termos de tensões efectivas. Fonte: 

Potts et al., 2001. 

 

Geometricamente obtém-se 

cos'2'' 31 c=−σσ      [3.64] 

com σ’1= σ’v e σ’3= σ’h 

Esta função é utilizada no modelo de Mohr-Coulomb para fixar a função de cedência: 

{ } { }( ) ( ) 'sin'''cos'2'',' 3131 ϕσσϕσσσ −−−−= ckF    [3.65] 

Esta função escreve-se em termos dos invariantes de tensão da seguinte forma: 

{ } { }( ) 0)('
'tan

',' =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−= θ

ϕ
σ gpcJkF    [3.66] 

onde 

3
'sinsincos

'sin)( ϕθθ

ϕθ
+

=g     [3.67] 

Esta função representada no espaço das tensões principais efectivas define um cone hexagonal 

irregular recto como se pode observar na figura 3.17. 
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Figura 3.17 - Superfície de cedência Mohr-

Coulomb no espaço das tensões principais. 

Fonte: Prat, 2003. 

 

Como este modelo é elasto-plástico perfeito não se assumem leis de endurecimento/ amolecimento. 

A definição do potencial plástico pode ser um pouco complexa neste modelo. A adopção de uma lei 

de fluência associada neste caso tem duas desvantagens. A primeira é que se chegam a valores de 

deformações plásticas que em realidade são maiores que os que ocorrem na realidade. A segunda 

desvantagem de considerar que o solo se dilata permanentemente, o que na realidade não acontece. 

Ou seja, ou solos podem dilatar inicialmente mas acabam por atingir um volume constante. Para 

evitar achar uma nova função potencial plástico pode adoptar-se para esta grandeza a função de 

cedência substituindo o ângulo de resistência ao corte pelo ângulo de dilatância. 

 

Em suma, este modelo requer o conhecimento de 5 parâmetros. Três relativos à parcela plástica do 

comportamento (c’, φ’ e υ) e os dois restantes à parcela elástica (E’ e μ’). Se se considerar uma flow 

rule associada estes parâmetros reduzem-se a 4, já que υ= φ’. 

 

3.2.6 Modelo de Drucker-Prager 

Este modelo procura eliminar os vértices da função de cedência de Mohr-Coulomb, pelas mesmas 

razões referidas no modelo de von Mises (em relação a Tresca). Desta vez é proposta a seguinte 

função que representa um cone (fig. 3.18): 
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O factor MJP representa uma constante do material relacionada com φ’. 
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Figura 3.18 - Superfície de cedência Drucker-

Prager no espaço das tensões principais. Fonte: 

Prat, 2003. 

 

Tal como se fez anteriormente, determina-se o melhor ajuste possível das circunferências de 

Drucker-Prager ao hexágono de Mohr-Coulomb (fig. 3.19). 

Por comparação dos dois critérios tem-se 
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O ângulo θins, que define a posição da circunferência que melhor se ajusta, é determinado tal que MJP 

é mínimo. 
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O valor de MJP
ins obtém-se substituindo o valor de θins na expressão de MJP. 

 

 
Figura 3.19 – Comparação dos critérios de 

cedência de Drucker-Prager e Mohr-Coulomb. 

Fonte: Potts et al., 2001. 
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3.2.7 Comentário aos modelos elasto-plásticos analisados 

Os quatro modelos apresentados anteriormente correspondem a comportamentos elástico-

perfeitamente plásticos. A diferença entre os modelos de Tresca e von Mises e Mohr-Coulomb e 

Drucker-Prager é essencialmente a forma no plano deviatório. 

A consideração de que a resistência está relacionada com a diferença entre as tensões principais 

maior e menor resulta que no modelo de Tresca (para tensões totais) e de Mohr-Coulomb (para 

tensões efectivas) a cedência e a resistência são independentes da tensão principal intermédia σ2. 

Por esta razão surgem para destes modelos sólidos hexagonais. Aos modelos de von Mises e 

Drucker-Prager correspondem secções circulares, o que significa que cedência e a resistência são 

dependentes de σ2. Devido à complexidade dos ensaios laboratoriais existe uma grande falta de 

informação sobre o efeito da tensão principal intermédia no comportamento do solo. Por esta razão 

sugere-se que a cedência e a resistência tenham formas suavizadas no plano deviatórico. A forma 

ideal que se poderia considerar nos modelos apresentados seria entre o círculo e o hexágono. 

Outro aperfeiçoamento que se pode introduzir a estes modelos é substituir o comportamento elástico-

linear por um comportamento elástico não linear, estabelecendo os parâmetros elásticos em função 

do nível de tensão ou deformação instalada. 

 

3.2.8 Modelos de estado crítico 

A extensão do critério de von Mises e a generalização da superfície de rotura de Mohr-Coulomb, que 

pretendiam ter em conta o carácter friccional dos solos, falharam em alguns pontos importantes na 

descrição do comportamento do solo. E ainda a adaptação de flow rules associadas previam 

dilatâncias excessivas durante a cedência. 

Nos anos 50 foram desenvolvidos os primeiros modelos de estado crítico: as formulações de Cam 

clay, desenvolvidas na University of Cambrige por Roscoe e colaboradores. O modelo de Cam clay 

original, como lei constitutiva elasto-plástica, foi proposto por Roscoe e Schofield em 1963 e por 

Schofield e Wroth em 1968. Posteriormente Roscoe e Burland em 1968 sugeriram o modelo de Cam 

clay modificado. As primeiras aplicações numéricas deste modelo realizaram-se por Smith em 1970, 

Simpson em 1973 e Naylor em 1975. 

 

Ambos os modelos Cam clay e Cam clay modificado foram originalmente desenvolvidos para cargas 

triaxiais. Um provete de argila é submetido a uma tensão de compressão isotrópica em condições 

drenadas (σ1’, σ2’, σ3’). O comportamento do elemento é esboçado no plano υ-ln(p’). υ=1+e 

representa o volume específico.  
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Figura 3.20 – Comportamento de um provete de 

argila submetido a compressão isotrópica em 

condições drenadas. Fonte: Potts et al., 2001. 

 

Ao carregar o provete o comportamento regista-se ao longo da linha de compressão normal (ver 

virgin consolidation line na figura 3.20). Se for retirada a força em “b”, a trajectória seguida é a “bc”, 

trata-se de uma das linhas K (ver swelling line na figura 3.20). Se o material for recarregado volta a 

seguir-se a mesma linha no sentido oposto, “cb”, até atingir o ponto “b”. Uma vez atingido este ponto 

o solo volta a percorrer no gráfico a linha de compressão normal. Se se voltar a descarregar no ponto 

“d”, outra linha K é percorrida, a “de”. 

Estas rectas no espaço υ-ln(p’) têm as seguintes equações: 

linha de compressão normal:  ( ) 1'ln νλν =+ p    [3.71] 

linhas K:    ( ) spk νν =+ 'ln    [3.72] 

Os parâmetros κ, λ e υ1 são características do material e υs é diferente para cada linha K. As 

alterações de volume ao longo da linha de compressão normal são irreversíveis, já que o 

comportamento é plástico. Nas linhas K o comportamento é elástico e o volume é recuperado. Para 

cada uma destas linhas existe uma função de cedência que limita a elasticidade, com a seguinte 

expressão: 
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Onde p’ é a tensão normal média efectiva, J é a tensão deviatória, MJ parâmetro do solo e p0’ o valor 

de p’ na intersecção da linha K em questão e a linha de compressão normal. Este parâmetro controla 

essencialmente o tamanho da superfície de rotura. 

Ao sólido que contém todas as superfícies de cedência chama-se Stable State Boundary Surface. 

Apresentam-se nas figuras 3.21 e 3.22 as formas de secções da mesma, para cada um dos modelos, 

projectadas no plano J-p’. No modelo Cam clay trata-se de uma curva logarítmica e no Cam clay 

modificado elíptica. 
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Figura 3.21 – Projecção da Stable State 

Boundary Surface no modelo Cam clay no plano 

J-p’. Fonte: Potts et al., 2001. 

 Figura 3.22 – Projecção da Stable State 

Boundary Surface no modelo Cam clay 

modificado no plano J-p’. Fonte: Potts et al., 

2001. 

 

O endurecimento/amolecimento é isotrópico e controlado pelo parâmetro p0’, que por sua vez é 

função da extensão volumétrica plástica, ευp. A lei de endurecimento é dada por: 

κλ
νεν −

= pd
p

dp

0

0

'
'

     [3.75] 

O modelo é associado, portanto a função potencial plástico para os modelos Cam clay e Cam clay 

modificado são dados pelas expressões [3.73] e [3.74] respectivamente. 

Na formulação de ambos os modelos são necessários 5 parâmetros de material: relacionados com a 

consolidação υ1, κ, λ; o parâmetro da resistência drenada φ’ ou MJ; e o plástico G ou o coeficiente de 

Poisson μ. 

No modelo de Cam clay existe uma descontinuidade na superfície de cedência em J=0, o que 

acarreta complicações tanto na prática, como teoricamente. Para solucionar este problema 

propuseram-se algumas soluções mantendo a superfície de cedência, embora a mais viável seja a 

modificação desta superfície – modelo de Cam clay modificado. 

 

Em análises pelo MEF é necessário generalizar as expressões anteriores para todo o espaço de 

tensões. 

 

Ao ponto C representado nas figuras 3.21 e 3.22 chama-se estado crítico, já que se trata do estado 

último do solo antes da rotura. Neste ponto não existe endurecimento nem amolecimento. 

Outra das características destes modelos é a capacidade de prever a resposta volumétrica de um 

solo, dependendo do historial de tensões. Se o estado de tensão do solo se encontra sobre a 

superfície de cedência à direita de C, o vector de deformação plástica (perpendicular à superfície) é 

positivo (contracção) e dá-se o endurecimento. Se estiver do lado contrário, à esquerda de C este 

raciocínio repete-se, o solo dilata-se e é amolecido. Aos lados direito e esquerdo referidos chama-se 

húmido ou contráctil e seco ou dilatante, respectivamente. 
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Os modelos de Cam clay são bastante satisfatórios na representação da maioria dos fenómenos 

importantes que ocorrem nos solos, tendo em conta a sua simplicidade, tanto em termos de hipóteses 

como de parâmetros. 

 

Os modelos de Cam clay e de Cam clay modificado são as formulações de base dos modelos de 

estado crítico. 

 

3.2.9 Modificações aos fundamentos de base dos modelos de estado crítico 

Concluiu-se recentemente que estas formulações base sobrestimam demasiado as tensões de rotura 

no lado dilatante ou seco. Neste contexto são apresentadas superfície de cedência alternativas. 

Uma das primeiras aplicações numéricas foi realizada por Zienkiewicz e Naylor em 1973 e foi 

utilizada a superfície de cedência normalmente denominada de superfície de Hvorslev, representada 

na figura seguinte. 

 

 
Figura 3.23 – Superfície de cedência do modelo 

Clam clay modificado limitada do lado dilatante pela 

superfície de Hvorslev. Fonte: Potts et al., 2001. 

 

Neste modelo não se aconselha a utilização um potencial plástico associado, visto que no ponto 

crítico a superfície é descontínua, embora um grupo de investigadores do Imperial Colege o tenha 

feito. Zienkiewicz e Naylor em 1973 e posteriormente Tanaka et al. em 1986 utilizaram este modelo 

não-associado. 

 

Outro exemplo são os Cap models que propõem uma superfície de rotura fixa do lado dilatante, ou 

seja, não existe amolecimento. 
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Figura 3.24 - Superfície de cedência do modelo 

Clam clay modificado limitada do lado dilatante 

por uma superfície rotura fixa. Fonte: Potts et al. 

2001. 

 

Este modelo é bastante viável na aplicação numérica e foi utilizado, entre outros, por Sandler e Rubin 

em 1979, Chen e Baladi em 1985 e Daddazio et al. em 1987. 

 

Evidências experimentais estudadas por Parry e Nadarajah em 1973 e Tavenas e Leroueil em 1977 

evidenciaram que para argilas normalmente consolidadas, ou seja, com confinamento lateral, as 

superfícies de cedência não estão centradas em J=0 mas sim em torno da recta de consolidação K0. 

Este parâmetro mede o coeficiente de impulso (relação entre as tensões verticais e horizontais) com 

deformação lateral nula durante um ensaio edométrico - com confinamento lateral. Dois modelos 

deste tipo são representados nas figuras 3.25 e 3.26.  

 

 

 

 

Figura 3.25 - Superfície de cedência do 

modelo Sekiguchi e Ohta para solos 

normalmente consolidados. Fonte: Potts et 

al., 2001. 

 

Figura 3.26 - Superfície de cedência do 

modelo MELANIE para solos normalmente 

consolidados. Fonte: Potts et al., 2001. 

 

O primeiro é o modelo Sekiguchi e Ohta de 1977 aplicado numericamente por Matsui e Abe em 1981 

e 1982, Hata et al. em 1985 e Otha et al. em 1985. 
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O modelo representado na figura 3.26 é o modelo MELANIE, desenvolvido por Mouratidis e Magnan 

(1983), baseado no modelo YLIGHT (Tavenas, 1981) que teve como apoio uma campanha de 

ensaios levada a cabo pela University of Laval em argilas no Canadá. As diferenças entre este 

modelo e as formulações de base dos modelos de estado crítico são a nova superfície de cedência 

centrada em torno da linha K0 e a não associação do potencial plástico. 

 

Para aumentar a consistência destes modelos, deveria ser tida em conta a anisotropia à medida que 

ocorrem deformações plásticas, que resulta numa alteração progressiva da forma da superfície de 

cedência. Embora alguns modelos deste tipo tenham surgidos não se conhecem aplicações 

numéricas dos mesmos. 

 

Na ausência de suficientes análises comparativas destes modelos com as formulações básicas, não 

é possível definir um como preferível. Ainda que os modelos que têm em conta a linha K0 apresentem 

melhores resultados para solos normalmente consolidados, para argilas naturais os modelos Cam 

clay clássicos representam melhor o comportamento. 

 

As aplicações numéricas destas formulações são divididas em dois grupos. O primeiro é constituído 

por modelos em que os efeitos das cargas cíclicas são equacionados à parte e relacionados com um 

modelo estático (Van Eekelen e Potts, 1978 e Zienkiewisc et al., 1978). No segundo, agrupam-se os 

modelos completos, cujos efeitos devidos às cargas cíclicas são consequência da formulação do 

modelo global (Dafalias e Herrmmann, 1982, Prevost, 1978, Carter et al., 1982, Zienkiewicz et al., 

1985 e Pastor et al., 1985.). Os modelos completos são os mais aproximados ao comportamento real 

do solo mas acarretam um grande custo computacional. 

 

3.3 Visco-elasticidade 

Como foi referido no capítulo 3.1, o regime elástico a deformação em cada ponto está completamente 

definida através do estado de tensão e temperatura actuais; enquanto que a inelasticidade tem em 

conta a história de tensões. Uma das formas como este historial pode afectar a relação tensão-

deformação em alguns materiais (betuminoso, polímeros, betão) é através da velocidade de 

aplicação. Em geral a deformação produzida pela aplicação de uma carga lenta é superior à 

produzida por uma carga de aplicação rápida. O fenómeno da fluência, em que a deformação 

aumenta ao longo do tempo a tensão constante, ilustra exactamente este aspecto. 

 

Esta sensibilidade à velocidade aumenta com a temperatura. Por esta razão existem materiais que se 

comportam elasticamente quando sujeitos a certas temperaturas e revelam-se altamente inelásticos a 

temperaturas mais elevadas. Ao caso particular da diminuição de tensões ao longo do tempo a 

deformação constante dá-se o nome de relaxação. 
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O tensor de deformações pode ser decomposto nas suas parcelas elástica e inelástica: 
i

ij
e

ijij εεε +=       [3.76] 

Um dos comportamentos que provoca não linearidade é a visco-elasticidade. A visco-elasticidade 

estuda o comportamento reológico (que significa ao longo do tempo), descrevendo a resposta em 

função da velocidade a que se excita o elemento. 

 

Existem dois tipos de modelos de elasticidade dependentes do tempo: 

1. Modelos de elasticidade retardada ou de fluência – nestes modelos a variável independente é 

a tensão. Exemplo: Modelo visco-elástico de Kelvin; 

2. Modelos de relaxação – nestes modelos a variável independente é a deformação. Exemplo: 

Modelo visco-elástico de Maxwell. 

 

3.3.1 Modelo de Maxwell  

O modelo de Maxwell é constituído por uma mola e um amortecedor ligados em série. Como 

consequência desta disposição a deformação total (variável independente) é equivalente à soma das 

deformações da mola – elástica e do amortecedor – viscosa. A tensão é igual nos dois elementos. 
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O comportamento reológico é ilustrado nas figuras seguintes: 

 

 

 

Figura 3.27 – Modelo de Maxwell. Fonte: 

Apontamentos da cadeira Materiales de 

construcción, UPC. 

 

Figura 3.28 – Interpretação dos modelos 

reológicos. Fonte: Apontamentos da cadeira 

Materiales de construcción, UPC 
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Uma vez aplicada uma força no modelo de Maxwell provoca-se instantaneamente uma deformação 

elástica na mola sucedida por uma deformação plástica no amortecedor. Quando se elimina esta 

força a deformação provocada pelo elemento viscoso não se recupera. 

 

3.3.2 Modelo de Kelvin-Voigt 

Neste modelo é a mola e o amortecedor estão dispostos em paralelo (fig. 3.29). De forma análoga ao 

modelo anterior diz-se que a variável independente é a tensão. A força axial é a soma das forças 

produzidas em cada elemento. O deslocamento impõe-se igual na mola e no amortecedor. 
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Figura 3.29 – Modelo de Kelvin-Voigt. Fonte: 

Apontamentos da cadeira Materiales de 

construcción, UPC. 

 

No modelo Kelvin-Voigt durante a aplicação da carga a deformação tende a um valor constante, em 

que a mola atinge o seu equilíbrio. Se for retirada a carga a deformação recupera-se completamente. 

Neste modelo o tempo de resposta é tanto mais curto, quanto maior seja a componente elástica face 

à viscosa. 

 

3.3.3 Modelo de Burger 

Certos materiais apresentam diferenças em relação aos comportamentos elástico e viscoso puros 

quando a velocidade de solicitação varia. É portanto frequente a existência de comportamentos 

reológicos mistos, devido à existência de diferentes mecanismos de deformação. Estes modelos são 
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apenas utilizados para analisar pequenos deslocamentos a nível local, sendo inadequados para 

prever uma deformação num meio contínuo. 

 

O modelo de Burger (fig. 3.30) é um exemplo dos referidos modelos mistos e combina ambos os 

modelos analisados anteriormente como se representa na figura seguinte. Este modelo baseia-se na 

visco-elasticidade linear que é considerada a teoria mais adequada na representação do 

comportamento das misturas betuminosas.  

 

 
Figura 3.30 – Modelo de Burger. Fonte: Mo et al., 2006. 

 

3.3.4 Aplicações de misturas betuminosas à modelação 

O material betuminoso é composto por uma combinação de areias e ligantes hidrocarbonatos que 

misturados a altas temperaturas formam uma película contínua que envolve as areias. As areias têm 

um comportamento elasto-plástico e o betume visco-elástico. Daí idealmente a mistura betuminosa 

considerar-se de comportamento visco-elastoplástico.  

 

Devido à complexidade deste tipo de comportamento o material betuminoso é em estudos 

representado com leis visco-elásticas ou mesmo elásticas. Estas simplificações podem ter bastante 

sucesso se forem adaptadas às condições de temperatura e velocidade de aplicação da força. Por 

exemplo, se as temperaturas forem baixas e a velocidade elevada a equação elástica linear é, em 

princípio, uma boa aproximação.  

 

Consoante as temperaturas e as condições de aplicação da carga o módulo de rigidez do betuminoso 

aproxima-se mais a um módulo elástico ou viscoso. No entanto, alguns estudos referem que a grande 

sensibilidade ao gradiente térmico se faz apenas sentir até aproximadamente 15cm de profundidade. 

Pelo que esta sensibilidade a priori não afectaria o sub-balastro betuminoso. 

 

É importante determinar o comportamento do material de acordo com a escala de tempo em causa: 

um material pode comportar-se como um sólido a velocidades de solicitação suficientemente 

elevadas, ou como um fluído quando estas são muito baixas. 

 

Outros aspectos que devem ser cuidadosamente analisados na escolha da lei constitutiva para o 

material em causa são: 1. A aplicação de cargas a baixa velocidade e a altas temperaturas produz 
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uma acumulação de deformações plásticas que alteram a estrutura ao longo do tempo. Estes 

fenómenos têm que ser previstos para todo o tempo de vida útil da estrutura; 2. Os efeitos 

provocados pelas temperaturas são muitas vezes mais danosos do que as próprias cargas; 3. A altas 

velocidades e baixas temperaturas o comportamento do betuminoso é fundamentalmente elástico, 

mas a repetição das cargas, geralmente muito inferiores à carga de rotura, produz um esgotamento 

progressivo por fadiga do material. 

 

Uma grande dificuldade na análise da parte viscosa do comportamento é a escolha adequada dos 

parâmetros requeridos pelos modelos. Alguns autores que apresentaram avanços importantes neste 

campo foram: Goacolou no ano de 1987 propôs que as deformações visco-plásticas podiam estar 

directamente relacionadas com as tensões mediante uma matriz igual à de rigidez multiplicada por 

um factor que engloba a temperatura, os ciclos de carga e as características da não linearidade 

tensional; Bonnier em 1993 dividiu as deformações em duas componentes – visco-elásticas e visco-

plásticas. Utilizou o modelo de Kelvin-Voigt na simulação da visco-elasticidade e a lei geral do fluxo 

para simular a visco-plasticidade. 

 

Os parâmetros de viscosidade são determinados por meio de ensaios de fluência e recuperação. Os 

parâmetros elásticos e visco-elásticos determinados através dos ensaios são utilizados directamente 

nos modelos. Os visco-plásticos não são de aplicação tão directa e estão associados à determinação 

do parâmetro de fluidez. Este valor não se mantém constante ao aumentar o tempo de carga e 

diferencia em grande escala as misturas betuminosas de outros materiais. À medida que o intervalo 

de tempo de aplicação da carga tende a zero, o parâmetro de fluidez tende a infinito. 

 

Existe uma grande diversidade de estudos realizados com o material betuminoso e com recurso ao 

método dos elementos finitos, mas quase sempre direccionados a situações muito específicas e, 

consequentemente, obtém resultados também pouco generalizáveis. Por exemplo, o autor Nijboer em 

1948 conclui que a resistência à deformação de misturas betuminosas se pode decompor em termos 

da resistência inicial, da fricção interna e da resistência viscosa. Huschek em 1985 seguiu esta linha 

de investigação acrescentando que existem três fases no comportamento, uma caracterizada pela 

viscosidade, outra pelo módulo de elasticidade e a terceira pelo módulo plástico. 

 

Outros estudos centraram-se noutros tipos de modelação, por exemplo, utilizando a analogia entre 

um meio poroso saturado e um fluido visco-elástico. Neste caso a mistura betuminosa é classificada 

como bifásica, elástica e visco-elástica, dependendo da presença relativa de vazios na mistura. 

Também se propôs a utilização de potenciais visco-plásticos para desenvolver um modelo 

elástico/visco-plástico para o betuminoso. 

 

O tipo de misturas betuminosas (misturas abertas ou micro-aglomerados) deve ser escolhida 

consoante a sua função já que cada uma apresenta distintos comportamentos face aos tipos de carga 

a aplicar e às condições climatológicas a que estão expostas.  
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Em misturas densas a resistência à deformação é dada essencialmente pelo esqueleto mineral. A 

transferência de cargas ocorre essencialmente através do contacto entre as superfícies das partículas 

de rocha. Estas misturas são as de maior rigidez. 

As misturas abertas são mais débeis e mais afectadas por fenómenos de oxidação do betão e da 

congelação da água entre os seus poros. 

 

As principais variáveis que afectam as misturas betuminosas são o tamanho máximo das partículas 

granulares, a distribuição granulométrica, o esqueleto granular, a percentagem e o tipo de betume, os 

vazios, a forma de compactação em laboratório e in situ, a temperatura a que está exposta a mistura, 

a presença de água e o tipo e forma de solicitação. 

 

3.4 Conclusões 

A escolha das leis constitutivas a adoptar depende essencialmente do âmbito do estudo a realizar. 

Evidentemente, modelos mais simples são de mais fácil formulação e análise. Modelos mais 

complexos exigem um conhecimento mais detalhado do solo e um maior esforço computacional, mas 

levam, normalmente, a melhores resultados. Note-se no entanto que existe um compromisso na 

escolha do modelo: muitas vezes um modelo mais simples descreve melhor a realidade do que um 

modelo complexo cujos parâmetros foram mal determinados (devido à complexidade dos ensaios que 

os determinam). Sublinha-se de novo a importância da escolha do modelo constitutivo do material na 

fiabilidade dos resultados de todo o modelo. 

 

A utilização de leis de comportamento não-elásticas ou elásticas não lineares é normalmente mais 

rigorosa, mas não necessariamente mais adequada para aplicações práticas do que um modelo 

elástico. Inerente à sua aplicação está a determinação de uma maior quantidade de parâmetros do 

solo por meio de ensaios que devem simular fielmente as condições do terreno in situ. 

Se ao longo da via forem interceptados diferentes tipos de solo de fundação, estes vários solos 

devem ser objecto de estudo dos referidos ensaios e a análise do comportamento da via deve ser 

efectuada com recurso a vários modelos, que comportem os vários tipos de solo. 

 

Existe ainda outro problema prático na utilização de um modelo não linear: para avaliar o efeito de 

uma variável é necessário manter todos os outros parâmetros fixos e variar apenas o parâmetro em 

análise. No entanto, no caso de um modelo não linear, as iterações do programa fazem depender as 

tensões do módulo do solo. Ou seja, este parâmetro não se mantém constante e não se podem fazer 

análises comparativas. Esta dificuldade foi encontrada por Stewart e Selig em 1982, pelo que não 

realizaram um comportamento material não linear no seu estudo paramétrico. 

Em geral, um modelo linear é aplicado em linhas de grande extensão, que envolvam grandes áreas e 

vários tipos de solo. Opta-se por um modelo não linear em casos mais pontuais, como vias dentro de 

túneis ou em taludes inclinados. No entanto, é esperado que o modelo elástico forneça bons 
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resultados no caso de uma via fundada num bom solo de fundação, uma vez instalado um nível de 

tensões inferior ao que origina a plastificação. 

 

Uma vez utilizado o modelo de Mohr-Coulomb é importante que este não seja do tipo associativo, 

visto que a dilatância é sobrestimada. Os modelos de estado crítico apresentam a capacidade de 

considerar separadamente a consolidação e a resposta ao corte, esta é a principal vantagem destes 

modelos em relação aos modelos de Tresca e Mohr-Coulomb. 

 

Em relação ao material betuminoso, na quase totalidade dos estudos por elementos finitos 

caracteriza-se este material por meio de comportamentos visco-elástico linear ou elástico-linear. 

Surge no entanto a incapacidade de considerar a parte não linear da estrutura. Uma forma de evitar o 

recurso a leis plásticas seria adicionar ao modelo factores que representassem a sua degradação ao 

longo do tempo. Acrescenta-se ainda a falta de estudos realizados ao material betuminoso no âmbito 

dos caminhos-de-ferro. A adaptação directa de modelos desenvolvidos para dimensionamento de 

estradas pode ser muitas vezes desajustada.  

 

Como se pode concluir a escolha das leis que regem o comportamento do solo é de grande 

complexidade (e poderá eventualmente ter um impacto relevante nos resultados finais). A adicionar a 

este facto ainda se pode referir que idealmente se deveria escolher a lei constitutiva consoante a 

idade da via: uma camada de balastro construída recentemente tem um comportamento altamente 

não linear. Ao longo do tempo o grau de compactação vai aumentando, logo o comportamento linear 

será mais razoável. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO MODELO 

Para desenvolver o modelo seguiram-se os seguintes passos: 

1) Construção de um modelo inicial com base nos modelos mais recentes presentes na 

bibliografia, baseando-se em particular nas recomendações espanholas (MFOM, 1999); 

2) Calibração do modelo: variaram-se parâmetros do modelo construído, tal como foram variados 

nas recomendações espanholas e compararam-se os resultados; 

3) Aperfeiçoamento do modelo: construíram-se vários modelos com base no modelo calibrado 

visando encontrar o modelo final que melhor se adeque à realidade. Este modelo será o 

utilizado para dimensionar as secções-tipo; 

 

4.1 Domínio em análise 

Simetria: O modelo é simétrico em relação a dois planos verticais. Um deles é o plano que contém o 

eixo da via e o segundo é o plano transversal à via que contém a carga aplicada. Graças a esta dupla 

simetria só se inclui na discretização um quarto do modelo total. 

 

Zona de influência na direcção longitudinal (Ly): Considera-se influenciado pela carga o comprimento 

até 4 travessas para cada lado da travessa carregada. Isto porque para as características 

geométricas e mecânicas mais comuns, os coeficientes de transmissão de cargas a partir da terceira 

travessa já se tornam desprezáveis. A distância considerada entre travessas é de 60cm. No modelo 

de cálculo esta distância vale: 

( ) mtravessaespaçostravessasLy 535,22
1135,04330,04270,0

2
=+×+×=  [4.1] 

 

Zona de influência na direcção vertical (Lz): Verticalmente consideram-se influenciadas pela carga 

todas as camadas que compõem a infraestrutura e ainda 3m de profundidade da plataforma. Na 

figura 4.1 representa-se um dos perfis considerados, como se verá na continuação. 
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Plataforma

Camada de 
coroamento

Sub-balastro

Balastro

 
Figura 4.1 – Espessura das 

camadas adoptadas para o 

modelo. 

 

Neste caso zona de influência na vertical vale: 

mplataformacoroamento
balastrosubbalastrotravessaLz

17,4)(00,3)(35,0
)(30,0)(30,0)(22,0

=++
+−++=

  [4.2] 

 

Zona de influência na direcção transversal (Lx): Esta distância é dada pela soma do comprimento de 

meia-travessa (visto só se considerar um quarto do modelo) com a distância ao plano lateral limite 

exterior do modelo. Esta última distância deve ser da mesma ordem de grandeza da distância vertical 

desde o ponto de aplicação da carga até ao limite inferior do modelo. Algumas aplicações descritas 

na bibliografia sugerem que esta distância pode ser aproximada ao comprimento de uma travessa. 

Ou seja, é sugerido que a zona de influência na direcção transversal seja uma vez e meia o 

comprimento da travessa. Esta distância no modelo vale: 

mLLx
travessa 9,36,25,15,1

2
=×=×=      [4.3] 

 

Modelação do carril: A modelação do carril deve representar fielmente a sua resistência à flexão. 

Para tal, a forma do elemento ideal é paralelipipédica. A sua largura é a largura real do patim do carril 

(150mm). A dimensão vertical deve ser tal que o momento de inércia em relação ao eixo de simetria 

horizontal da secção transversal resulte idêntica à do carril (135mm). Os carris adoptados para as 

linhas de alta velocidade são de 60kg/m e na modelação são representados como na figura 4.2. 
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Modelação das fixações: As dimensões em planta das fixações são a largura real do patim do carril e 

na dimensão perpendicular a largura da travessa. A dimensão vertical é determinada por forma a que 

esta distância, juntamente com o módulo de elasticidade, atribuam à fixação a mesma rigidez vertical 

indicada pelo fabricante. A rigidez considerada é de 244,0kN/mm e a altura de 0,124m. Este elemento 

é representado na figura 4.3. 

 

Modelação das travessas: Em relação à modelação das travessas repete-se a questão já referida 

para o caso do carril, ou seja, reproduzir eficazmente a flexão neste elemento. Utilizam-se formas 

paralelipipédicas com ajustes no módulo de elasticidade que representam a sua rigidez à flexão real. 

As travessas escolhidas para o modelo são de betão monobloque PR-90. As dimensões são 

1,3m(meia travessa)x0,27mx0,22m. As travessas representam-se na figura 4.4. 

 

   

Figura 4.2 – Modelação do carril.  Figura 4.3 – Modelação das 

fixações.  

Figura 4.4 – Modelação das 

travessas. 

 

 

4.2 Tipos de elementos utilizados 

O tipo de elemento adoptado na malha é hexaédrico de 20 nós. No software ANSYS estes elementos 

são designados por SOLID95. 

 

 
Figura 4.5 – Elemento SOLID95. Fonte: 

Release 10.0 Documentation for ANSYS. 
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4.3 Cargas aplicadas 

O modelo é do tipo estático, o que fisicamente significa que o comboio se encontra parado sobre a 

via. A carga considerada é a correspondente a um eixo na sua zona de influência, supondo 

desprezáveis os outros eixos de carga. O valor da carga é de 10ton por roda, logo 20ton por eixo. 

Devido às características de simetria a carga aplicada no modelo é uma carga concentrada de 5ton. 

 

4.4 Condições de fronteira 

Sendo Lx, Ly e Lz as dimensões do domínio real considerado nas direcções da travessa, carril e 

vertical, respectivamente. O domínio de cálculo é reduzido à quarta parte do total, como foi referido 

em 4.1, as suas dimensões são Lx/2, Ly/2 e Lz. 

 

Nos dois planos verticais de simetria impõem-se nulos os deslocamentos perpendiculares aos 

mesmos. 

No plano horizontal inferior do domínio restringem-se os deslocamentos verticais. 

Resumindo, as condições de fronteira estabelecidas são as seguintes: 

 
Tabela 4.1 – Condições de fronteira do modelo. Fonte: Ministerio de Fomento, 1999. 

Plano Restrição 

x=0 ux=0 

y=0 uy=0 

x=Lx/2 Condições de simetria 

y=Ly/2 Condições de simetria 

z=0 uz=0 

 

O software utilizado neste estudo permite aplicar condições de simetria automaticamente (sem ser 

necessário restringir individualmente cada grau de liberdade). As suas restrições ilustram-se na figura 

seguinte. 

 

 
Figura 4.6 – Restrições impostas pelas condições de 

simetria. Fonte: Release 10.0 Documentation for 

ANSYS. 
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4.5 Características dos materiais 

Os carris, fixações e travessas de betão consideram-se isotrópicos e de comportamento elástico 

linear. 

Os materiais granulares, dependendo do modelo, supõem-se regidos por leis de comportamento 

elásticas lineares ou elasto-plásticas, mais concretamente por um modelo de Drucker-Prager 

associativo. 

Os parâmetros utilizados para os materiais indicam-se na tabela 4.2. 

 
Tabela 4.2 – Parâmetros mecânicos dos materiais. Fonte: Ministerio de Fomento, 1999. 

Material 
E 

(kg/cm2) 
E 

(MPa) 
υ 

c 
(kg/cm2) 

φ 
(º) 

Rigidez 
(kN/mm) 

Terreno Natural 60,0 5,88 0,35 0,15 25,0 – 

Terreno QS1 125,0 12,25 0,40 0,15 10,0 – 

Tout-venant (material usado para a 

camada de coroamento) 
200,0 19,60 0,30 0,00 35,0 – 

Sub-balastro 1200,0 117,60 0,30 0,00 35,0 – 

Balastro 1300,0 127,40 0,20 0,00 45,5 – 

Travessa monobloque 5,0x105 49000 0,25 – – – 

Aço dos carris 2,1x106 205800 0,30   – 

Fixações para travessas monobloque – – 0,351 – – 244,0 

 

4.6 Calibração do modelo 

O processo de calibração baseia-se na execução de vários modelos cujas diferenças são a variação 

de parâmetros no modelo-base tal como foram variados no referido estudo Recomendaciones para el 

proyecto de plataformas ferroviarias, do Ministerio de Fomento de España. Os resultados obtidos de 

cada modelo são comparados com os valores apresentados na bibliografia indicada e assim se 

verifica a sua validade. 

 

É adoptada a mesma terminologia da bibliografia para descrever os modelos: S1mbxx, onde xx 

(xx=30cm, 15cm e 0cm) representa a espessura do sub-balastro. mb indica que as travessas são do 

tipo monobloco. S1 refere-se à secção 1 (existem 4 tipos de secção distintas, embora para a 

calibração se utilize apenas a S1). S1 é constituída por 30cm de balastro, xxcm de sub-balastro, 

35cm de camada de coroamento e limos. 

 

A calibração do modelo realizou-se em três fases: na primeira fase fizeram-se variar as espessuras 

de sub-balastro, considerando para todos os materiais leis elásticas lineares, dada a sua simplicidade 

de aplicação, tanto em termos de conhecimento de parâmetros mecânicos dos materiais, como a 

nível de custo computacional; a segunda consistiu em variações de espessuras, atribuindo aos 

                                                      
1 Por motivos da ausência deste dado nas recomendações espanholas este valor foi admitido pela autora. 
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materiais granulares o critério de rotura elasto-plástico de Drucker-Prager; na terceira fase realizou-se 

uma análise de sensibilidade a três parâmetros – espessura do sub-balastro, módulo de elasticidade 

da plataforma e coeficiente de Poisson da plataforma. A escolha destes três parâmetros foi baseada 

no facto de nas Recomendaciones para el proyecto de plataformas ferroviárias se apresentarem os 

parâmetros mais sensíveis, ou seja, com maiores variações. Nesta última etapa utiliza-se, tal como 

nas recomendações espanholas, outro solo para a plataforma, tem a designação QS1. 

 

Os modelos executados sistematizam-se no seguinte quadro: 

 
Tabela 4.3 – Modelos para calibração do modelo. 

  Modelo Descrição Diferenças em relação à bibliografia 

22 
S1mb30 com todos os materiais 

elásticos 

4 
S1mb15 com todos os materiais 

elásticos 

Lei de 

comportamento 

elástica linear 

para todos os 

materiais 

5 
S1mb00 com todos os materiais 

elásticos 

1) Leis constitutivas elásticas para os materiais 

granulares; 

2) Os elementos estão todos rigidamente ligados, 

enquanto que as recomendações utilizam 

modelos especiais de contacto entre os 

diferentes materiais – ver ponto 8.7.8; 

3) O balastro tem de espessura 30cm, enquanto 

que nas recomendações mede 25cm; 

4) Lx/2=3,9m, na bibliografia 3,7m; 

5) Largura entre carris correspondente à largura 

internacional (1,435m), enquanto que as 

recomendações optam pela largura ibérica 

(1,603m); 

6) Ligeira diferença em parte da malha – entre os 

planos x=0 e x=2,6 a malha está dividida em três 

partes equidistantes na direcção x, enquanto que 

nas recomendações está apenas dividida em 

duas partes com distâncias 0,9590 e 1,4335 (com 

a menor distância junto ao carril). 

7) O coeficiente de Poisson das fixações é 

arbitrado 0,35, já que este dado não está 

presente nas recomendações. 

6 
S1mb30 com materiais granulares 

Drucker-Prager 

7 
S1mb15 com materiais granulares 

Drucker-Prager 

Va
ria

çã
o 

da
 e

sp
es

su
ra

 d
e 

su
b-

ba
la

st
ro

 

Lei de 

comportamento 

elasto-plástica 

- Drucker-

Prager - para 

todos os 

materiais  

8 
S1mb00 com materiais granulares 

Drucker-Prager 

Com excepção de 1) todas as diferenças 

apresentadas anteriormente se repetem. 

                                                      
2 Os modelos 1 e 3 foram executados mas sem êxito, por isso não são incluídos na análise. Não foi desejado 
alterar a designação dos outros modelos (de forma a haver continuidade na sequência de números) para que 
coincidam com o nome do ficheiro lido pelo ANSYS. 
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  Modelo Descrição Diferenças em relação à bibliografia 

9 

Modelo 

de 

referência 

Perfil do modelo: 30cm balastro, 

25cm sub-balastro, plataforma 

QS1. O carril e as fixações 

mantêm-se. Este modelo não tem 

camada de coroamento. 

Leis elasto-plásticas (Drucker-

Prager) para materiais granulares. 

Módulo de Young da plataforma: 

125kg/cm2. Coeficiente de Poisson 

da plataforma: 0,40. 

10 
Igual ao modelo de referência 

(modelo 9), mas com 15cm de 

sub-balastro. 

Variação da 

espessura do 

sub-balastro 

11 
Igual ao modelo de referência 

(modelo 9), mas com 35cm de 

sub-balastro. 
12 

Modelo 

de 

referência 

O modelo de referência já foi 

descrito em modelo 9. 

13 
Igual ao modelo de referência mas 

com Ep=60kg/cm2. 

Variação do 

módulo de 

elasticidade da 

plataforma 

14 
Igual ao modelo de referência mas 

com Ep=250kg/cm2. 

As diferenças 2), 4), 5)e 6) mantêm-se. 

15 

Modelo 

de 

referência 

O modelo de referência já foi 

descrito em modelo 9. 

16 
Igual ao modelo de referência mas 

com υp=0,3. 

An
ál

is
e 

de
 s

en
si

bi
lid

ad
e 

Variação do 

coeficiente de 

Poisson da 

plataforma 

17 
Igual ao modelo de referência mas 

com υp=0,49. 

As diferenças 2), 4), 5)e 6) mantêm-se. 

 

8) Na bibliografia utilizou-se um tipo de elemento 

distinto para esta análise – elemento híbrido 

pressão deslocamento – por problemas de 

convergência do cálculo quando υp=0,49, já que 

este valor se encontra demasiado próximo do 

limite de incompressibilidade. No modelo 17 não 

houve qualquer tipo de problema de 

convergência, por isso não se alterou o modelo. 

 

4.6.1 Comparação de resultados 

Os valores comparados para calibração do modelo são:  

- Deslocamento vertical do carril no ponto de aplicação da carga - ponto de contacto da roda 

com o carril; 
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- Tensão vertical na fronteira superior da plataforma e no alinhamento vertical do ponto onde 

foi aplicada a carga. Note-se que nem em todos os modelos este valor representa a tensão 

máxima na plataforma. No entanto, existe a necessidade de considerar o ponto referido, já 

que é o utilizado na bibliografia. 

 

4.6.1.1 Variação da espessura de sub-balastro 

Como foi referido anteriormente os modelos 2 e 5 têm o mesmo perfil. A diferença entre eles reside 

na lei constitutiva dos materiais granulares. É expectável que o modelo 5 apresente resultados mais 

próximos dos das recomendações espanholas, já que recorrem às mesmas leis constitutivas. O 

mesmo acontece com os modelos 3 e 6 e 4 e 7. 

 

As três tabelas seguintes apresentam os resultados das recomendações e dos modelos executados 

com as mesmas características (com as diferenças indicadas na tabela anterior). Nas colunas a 

amarelo aparecem os modelos que utilizaram apenas leis elásticas, nas verdes os que utilizam o 

critério de Drucker-Prager para os materiais granulares. Ou seja, os erros da esquerda para a direita 

vão diminuindo (porque se melhora a aproximação). 

 

As colunas ERx representam o erro relativo do modelo x estudado em relação ao modelo de 

referência, do Ministerio de Fomento. 

 
Tabela 4.4 – Comparação de resultados recomendações – modelos 2 e 6.  

 
Ministerio 

de Fomento 
S1mb30 

Modelo 2 
(todo 

elástico) 

Erro 
relativo 

ER2 

Modelo 6 
(elástico e 

Druker-
Prager) 

Erro 
relativo 

ER6 

Diferença 
entre erros 
ER6 e ER2 

Deslocamento vertical do carril (m) -0,003857 -0,002753 -28,62% -0,0031503 -18,32% 10,30% 
Tensão vertical sobre a plataforma (N/m2) -9260 -7715,7 -16,68% -9464,9 2,21% 18,89% 

 
Tabela 4.5 – Comparação de resultados recomendações – modelos 4 e 7. 

 
Ministerio 

de Fomento 
S1mb15 

Modelo 4 
(todo 

elástico) 

Erro 
relativo 

ER4 

Modelo 7 
(elástico e 

Druker-
Prager) 

Erro 
relativo 

ER7 

Diferença 
entre erros 
ER7 e ER4 

Deslocamento vertical do carril (m) -0,004132 -0,0031531 -23,69% -0,0035349 -14,45% 9,24% 
Tensão vertical sobre a plataforma (N/m2) -10357 -9060,2 -12,52% -10622 2,56% 15,08% 

 
Tabela 4.6 – Comparação de resultados recomendações – modelos 5 e 8. 

 
Ministerio 

de Fomento 
S1mb00 

Modelo 5 
(todo 

elástico) 

Erro 
relativo 

ER5 

Modelo 8 
(elástico e 

Druker-
Prager) 

Erro 
relativo 

ER8 

Diferença 
entre erros 
ER8 e ER5 

Deslocamento vertical do carril (m) -0,00434 -0,0034339 -20,88% -0,0037768 -12,98% 7,90% 
Tensão vertical sobre a plataforma (N/m2) -14029 -10239 -27,02% -11724 -16,43% 10,59% 
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Dos resultados apresentados podem tirar-se as seguintes conclusões: 

1. A utilização de modelos elasto-plásticos em vez de elásticos reduz o desvio em relação ao 

modelo do Ministerio de Fomento – elasto-plástico – em aproximadamente 8% a 10% para os 

deslocamentos e 11% a 19% para as tensões.  

2. Os desvios relativos dos modelos elásticos em relação ao modelo de referência são 

consideráveis. No caso dos deslocamentos têm os valores de 29%, 24% e 21% para 30cm, 

15cm e 0cm de espessura de sub-balastro. Estes valores são reduzidos para 18%, 14% e 

13% quando se introduzem as leis de comportamento elasto-plásticas. O mesmo acontece 

para as tensões cujos valores 17%, 13% e 27% baixam para 2%, 3% e 16%. 

3. A introdução de leis elasto-plásticas influi ambos os resultados, deformações e tensões, 

embora esta última grandeza seja a mais afectada no caso da alteração em causa. 

4. Ambos os resultados avaliados, tensão na plataforma e deslocamento no carril, nos modelos 

elasto-plásticos são sempre superiores às obtidas através dos modelos elásticos; 

5. Os resultados obtidos nos modelos estudados são sempre superiores aos valores 

correspondentes das recomendações do Ministerio de Fomento; 

6. Com o aumento da espessura de sub-balasto a deformação do carril e, principalmente, as 

tensões na plataforma reduzem-se. Intui-se fisicamente que um aumento de espessura das 

camadas proporciona uma maior distribuição da força em profundidade, e consequentemente 

uma diminuição da concentração de tensões. Esta análise será mais detalhada mais adiante 

na análise de sensibilidade. No entanto, apresentam-se nas tabelas seguintes os 

decrementos de deformação (tabela 4.7) e de tensão (tabela 4.8), devidos ao aumento da 

espessura de sub-balastro nos modelos até agora descritos (2, 4 e 5 – elásticos e 6, 7 e 8 – 

elasto-plásticos). 

 
Tabela 4.7 – Diminuição do deslocamento do carril (m) com o aumento da espessura de sub-balastro. 

 

espessura 
sub-

balastro 
0cm 

espessura 
sub-

balastro 
15cm 

diminuição do 
deslocamento 
quando 0cm-

15cm 

espessura 
sub-

balastro 
30cm 

diminuição do 
deslocamento 

quando 
15cm-30cm 

diminuição do 
deslocamento 
quando 0cm-

30cm 

Recomendações (elasto-plástico) -0,004340 -0,004132 -4,79% -0,003857 -6,66% -11,13%
Modelos elásticos -0,003434 -0,003153 -8,18% -0,002753 -12,69% -19,83%
Modelos elasto-plásticos -0,003777 -0,003535 -6,40% -0,003150 -10,88% -16,59%

 
Tabela 4.8 – Diminuição da tensão (kN/m2) na plataforma com o aumento da espessura de sub-balastro. 

 

espessura 
sub-

balastro 
0cm 

espessura 
sub-

balastro 
15cm 

diminuição 
da tensão 

quando 0cm-
15cm 

espessura 
sub-

balastro 
30cm 

diminuição 
da tensão 
quando 

15cm-30cm 

diminuição 
da tensão 

quando 0cm-
30cm 

Recomendações (elasto-plástico) -14029 -10357 -26,17% -9260 -10,59% -33,99%
Modelos elásticos -10239 -9060 -11,51% -7716 -14,84% -24,64%
Modelos elasto-plásticos -11724 -10622 -9,40% -9465 -10,89% -19,27%

 

As tabelas 4.7 e 4.8 demonstram a importância da existência de sub-balastro, contabilizando a 

diminuição de esforços na plataforma e de deformação no carril. É de grande interesse que estes 

valores sejam o mais baixo possível: no caso do deslocamento do carril, e especialmente em alta 
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velocidade, para que as sobrecargas dinâmicas não sejam muito elevadas (não se danifica tanto a via 

e os custos de manutenção são mais baixos); e no caso das tensões na plataforma por questões de 

capacidade resistente, principalmente quando o solo da plataforma é de fraca capacidade resistente. 

Tome-se como exemplo o modelo apresentado nas recomendações espanholas (para os outros 

modelos o raciocínio é semelhante). Uma via com 15cm de sub-balastro reduz em 5% o 

deslocamento no carril em relação a uma via sem sub-balastro. Se em vez de 15cm a via tiver 30cm 

de sub-balastro reduz em 11% o deslocamento em causa. Se se compararem duas vias, uma com 

15cm de sub-balastro e outra com 30cm, o deslocamento é diminuído em 7%.  

No caso das tensões na plataforma estes valores têm maior importância. Comparando uma 

infraestrutura sem sub-balastro com outra que tenha uma espessura de 15cm deste elemento as 

tensões são diminuídas em 26%. Se o valor 15cm for aumentado para 30cm a tensão diminui para 

34%. Comparando os casos de 15cm e 30cm de sub-balastro o decremento de tensão vale 11%. 

 

Os resultados consideram-se validados por comparação aos modelos de referência, já que os valores 

de ER6, ER7 e ER8 são baixos, tendo em conta que existem diferenças nos modelos executados 

com os de referência. Provavelmente a diferença que mais influi os resultados é o facto de todos os 

volumes estarem ligados como corpo rígido. O que também contribui para considerar o modelo 

calibrado é que as variações de resultados se explicam logicamente (por exemplo: as tensões 

diminuem com o aumento da espessura de sub-balastro; o assentamento do carril é maior quando 

existem deformações plásticas; os erros associados aos modelos elasto-plásticos reduzem-se em 

relação aos elásticos, etc.) 

 

4.6.1.2 Análise de sensibilidade 

A análise de sensibilidade efectuada é exactamente igual à apresentada por Recomendaciones para 

el proyecto de plataformas ferroviárias para que seja possível a comparação de resultados, tendo em 

vista a calibração do modelo. É uma análise do tipo paramétrico, isto é, são seleccionados 

parâmetros que se fazem variar individualmente e assim se estuda o seu impacto nos resultados. 

Estes resultados são novamente o deslocamento do carril no ponto de aplicação da força e tensão na 

face superior da plataforma no alinhamento da força. 

Os parâmetros escolhidos foram, como foi referido anteriormente, os que na bibliografia se revelam 

mais sensíveis: espessura do sub-balastro (esb), módulo de elasticidade da plataforma (Ep) e 

coeficiente de Poisson da plataforma (vp). 

Para cada parâmetro realizam-se dois incrementos com a mesma magnitude, um no sentido positivo 

e outro no sentido negativo. Há no entanto uma excepção no incremento positivo do coeficiente de 

Poisson da plataforma. Na situação de referência este parâmetro vale 0,40. Na primeira variação 

modifica-se este valor para 0,30. Manter esta variação na segunda situação modificada significaria ter 

uma plataforma incompressível (e problemas de convergência do modelo). Nesta situação considera-

se vp=0,49. 
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De seguida apresentam-se as tabelas de resultados do procedimento acima descrito (tabelas 4.9, 

4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14), tendo as suas colunas os significados que se seguem. 

Situação de referência: modelos 9, 12 e 15. 

Valor 0 – valor do parâmetro variável (esb, Ep ou vp) na situação de referência; 

Resultado 0 – resultado (tensão ou deslocamento) na situação de referência. 

Situação modificada 1: Correspondente à variação negativa dos parâmetros – modelos 10, 13 e 16. 

Valor 1 – valor do parâmetro variável (esb, Ep ou vp) na situação modificada 1; 

D1 – Diferença percentual do parâmetro variável em relação ao seu valor de referência; 

Resultado 1 – resultado (tensão ou deslocamento) na situação modificada 1. 

Dr1 – Diferença percentual entre Resultado1 e Resultado0; 

EI1 – Elasticidade (em sentido económico) = (Dr1/D1)*100. 

Situação modificada 2: Correspondente à variação positiva dos parâmetros – modelos 11, 14 e 17. 

O significado das suas colunas é o mesmo que no caso da situação modificada1. 

 

Os gráficos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 representam estes valores graficamente. 

 
Tabela 4.9 – Análise de sensibilidade do deslocamento estático vertical do carril à espessura de sub-balastro. 

 Análise de sensibilidade do deslocamento estático vertical do carril à espessura de sub-balastro 

 Situação de referência Situação modificada 1 Situação modificada 2 

 Valor0 Resultado0 Valor1 D1 (%) Resultado1 Dr1 (%) El1 (%) Valor2 D2 (%) Resultado2 Dr2 (%) El2 (%) 
Recomendações 0,25 0,0025597 0,15 -40,00 0,0026582 3,85 -9,62 0,35 40,00 0,0024622 -3,81 -9,52
Modelo 0,25 0,0020161 0,15 -40,00 0,0021033 4,33 -10,81 0,35 40,00 0,0019339 -4,08 -10,19
Erro relativo  -21,24%   -20,88%     -21,46%   
 
Tabela 4.10 – Análise de sensibilidade do deslocamento estático vertical do carril ao módulo de elasticidade da 

plataforma. 

 Análise de sensibilidade do deslocamento estático vertical do carril ao módulo de elasticidade da plataforma 

 Situação de referência Situação modificada 1 Situação modificada 2 

 Valor0 Resultado0 Valor1 D1 (%) Resultado1 Dr1 (%) El1 (%) Valor2 D2 (%) Resultado2 Dr2 (%) El2 (%) 
Recomendações 125,00 0,0025597 60,00 -52,00 0,0040030 56,39 -108,43 250,00 100,00 0,0017605 -31,22 -31,22
Modelo 125,00 0,0020161 60,00 -52,00 0,0031434 55,91 -107,53 250,00 100,00 0,0013567 -32,71 -32,71
Erro relativo  -21,24%   -21,47%     -22,94%   

 
Tabela 4.11 – Análise de sensibilidade do deslocamento estático vertical do carril ao coeficiente de Poisson da 

plataforma. 

 Análise de sensibilidade do deslocamento estático vertical do carril ao coeficiente de Poisson da plataforma 

 Situação de referência Situação modificada 1 Situação modificada 2 

 Valor0 Resultado0 Valor1 D1 (%) Resultado1 Dr1 (%) El1 (%) Valor2 D2 (%) Resultado2 Dr2 (%) El2 (%) 
Recomendações 0,40 0,0025436 0,30 -25,00 0,0029478 15,89 -63,56 0,49 22,50 0,0020285 -20,25 -90,00
Modelo 0,40 0,0020161 0,30 -25,00 0,0023232 15,23 -60,93 0,49 22,50 0,0015321 -24,01 -106,70
Erro relativo  -20,74%   -21,19%     -24,47%   
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Gráfico 4.1 - Análise de sensibilidade do deslocamento a variações da espessura de sub-balastro.  

 
Gráfico 4.2 – Análise de sensibilidade do deslocamento a variações do módulo de elasticidade da plataforma.  

 
Gráfico 4.3 - Análise de sensibilidade do deslocamento a variações do coeficiente de Poisson da plataforma.  
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Tabela 4.12 – Análise de sensibilidade da tensão estática vertical da plataforma à espessura de sub-balastro. 

 Análise de sensibilidade da tensão estática vertical da plataforma à espessura de sub-balastro 

 Situação de referência Situação modificada 1 Situação modificada 2 

 Valor0 Resultado0 Valor1 D1 (%) Resultado1 Dr1 (%) El1 (%) Valor2 D2 (%) Resultado2 Dr2 (%) El2 (%) 
Recomendações 0,25 18194 0,15 -40,00 20147 10,73 -26,84 0,35 40,00 16685 -8,29 -20,73
Modelo 0,25 14950 0,15 -40,00 16182 8,24 -20,60 0,35 40,00 13854 -7,33 -18,33
Erro relativo  -17,83%   -19,68%     -16,97%   
 

Tabela 4.13 – Análise de sensibilidade da tensão estática vertical da plataforma ao módulo de elasticidade da 

plataforma. 

 Análise de sensibilidade da tensão estática vertical da plataforma ao módulo de elasticidade da plataforma 

 Situação de referência Situação modificada 1 Situação modificada 2 

 Valor0 Resultado0 Valor1 D1 (%) Resultado1 Dr1 (%) El1 (%) Valor2 D2 (%) Resultado2 Dr2 (%) El2 (%) 
Recomendações 125,00 18194 60,00 -52,00 14321 -21,29 40,94 250,00 100,00 22608 24,26 24,26
Modelo 125,00 14950 60,00 -52,00 11545 -22,78 43,80 250,00 100,00 18799 25,75 25,75
Erro relativo  -17,83%   -19,38%     -16,85%   
 

Tabela 4.14 – Análise de sensibilidade da tensão estática vertical da plataforma ao coeficiente Poisson da 

plataforma. 

 Análise de sensibilidade da tensão estática vertical da plataforma ao coeficiente Poisson da plataforma 

 Situação de referência Situação modificada 1 Situação modificada 2 

 Valor0 Resultado0 Valor1 D1 (%) Resultado1 Dr1 (%) El1 (%) Valor2 D2 (%) Resultado2 Dr2 (%) El2 (%) 
Recomendações 0,40 19124 0,30 -25,00 18920 -1,07 4,27 0,49 22,50 19400 1,44 6,41
Modelo 0,40 14950 0,30 -25,00 15056 0,71 -2,84 0,49 22,50 14983 0,22 0,98
Erro relativo  -21,83%   -20,42%     -22,77%   
 

Gráfico 4.4 – Análise de sensibilidade da tensão para variações da espessura de sub-balastro.  
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Gráfico 4.5 - Análise de sensibilidade da tensão para variações do módulo de elasticidade da plataforma. 

 
 

Gráfico 4.6 - Análise de sensibilidade da tensão para variações do coeficiente de Poisson da plataforma. 
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Também se explica fisicamente a sensibilidade da tensão sobre a plataforma uma vez alterado o seu 

módulo de elasticidade: ao aumentar este parâmetro torna-se o elemento mais rígido e absorverá 

mais força, o que significa maiores tensões. Este facto é confirmado com os valores seguintes: uma 

diminuição em 52% de Ep varia a tensão em 21% e o aumento de Ep de 100% aumenta a tensão em 

24%. 

 

No entanto, face à variação do módulo de elasticidade da plataforma o deslocamento do carril 

apresenta maior sensibilidade. Face às variações de -52% e 100% do parâmetro Ep, os 

deslocamentos variam 56% e 31%. 

 

O coeficiente de Poisson é um parâmetro que afecta directamente a deformação volumétrica do 

material. A sua variação tem portanto um grande impacto no valor do assentamento do carril. As 

variações de -25% e 22,5% de vp alteram o deslocamento no modelo de referência em 16% e 20%. 

As tensões praticamente não se alteram (têm variações de 1%). 

 

As considerações anteriores são igualmente ilustradas pelos valores das elasticidades dos resultados 

face às variações dos parâmetros. Citam-se os valores mais elevados: sensibilidade da tensão na 

plataforma a esb – EI1=-27% (uma variação de 100% de esb diminui em 27% a tensão na plataforma) 

e EI2=21%; sensibilidade do deslocamento do carril a Ep – EI1=-108% e EI2=31%; finalmente, 

sensibilidade do deslocamento do carril a vp – EI1=-64% e EI2=90%. 

 

Em suma, da análise de sensibilidade pode concluir-se que as tensões têm grande sensibilidade às 

variações de espessura de sub-balastro, já os deslocamentos são mais sensíveis aos parâmetros 

módulo de elasticidade da plataforma e coeficiente de Poisson. 

 

4.6.2 Validação de resultados 

O valor dos desvios entre os resultados obtidos nos modelos 9-17 e os indicados nas recomendações 

variam entre 21% e 25% para os deslocamentos do carril e 17% e 23% para as tensões. 

Considerando as diferenças existentes entre os modelos (ver tabela 4.3) estes desvios são 

aceitáveis. Note-se também que os valores dos erros, para os dois conjuntos de resultados, têm 

pequenas variações, o que representa coerência nos modelos estudados. Este facto é ilustrado pelos 

gráficos apresentados cujas duas linhas representadas têm um andamento muito semelhante. 

 

Note-se que mais uma vez, tanto para os assentamentos do carril como para as tensões na 

plataforma, os resultados obtidos são sempre inferiores aos que constam na bibliografia. Facto que, 

como se referiu anteriormente, se pode explicar pelo contacto entre os elementos.  
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4.7 Aperfeiçoamento do modelo 

A fase seguinte deste estudo consiste em aproximar o modelo em elementos finitos o melhor possível 

à realidade que servirá como base à determinação das secções-tipo. Neste capítulo constroem-se 

uma série de modelos que variam em aspectos relativos à geometria da estrutura ferroviária, ao 

domínio em análise, ao tipo de contacto entre os materiais e ao refinamento da malha do modelo. 

Através de análises comparativas dos resultados pode concluir-se sobre a necessidade/vantagem de 

consideração dos diversos aspectos referidos anteriormente (por exemplo: a consideração de 4 

travessas para além da travessa carregada é suficiente?). 

 

Os modelos que se descrevem de seguida têm três características comuns: as leis constitutivas 

escolhidas, a força aplicada e o tipo de travessas. As travessas são as adoptadas em alta velocidade, 

de largura e espaçamento iguais e de 30cm. A distância de influência na direcção y vale agora: 

( ) mtravessaespaçostravessasLy 55,22
115,0430,0430,0

2
=+×+×=   [4.4] 

As leis de constitutivas utilizadas são leis elásticas para carril, fixações e travessas e leis elasto-

plásticas com critério de Drucker-Prager para materiais granulares. Graças às potencialidades do 

software ANSYS, em que estes modelos foram desenvolvidos, é relativamente rápido (para o número 

de nós em causa) o cálculo dos esforços em modelos elasto-plásticos. Como já se mencionou, estes 

modelos acarretam um maior esforço computacional em relação aos elásticos mas fornecem 

resultados mais reais. Os valores representados nas tabelas 4.4, 4.5 e 4.6. obtidos na validação do 

modelo revelam uma diferença significativa entre os modelos elásticos e elasto-plásticos. 

 

Para facilitar a leitura adianta-se uma tabela-resumo das características que variam nos modelos.  

 
Tabela 4.15 – Características que variam entre os modelos utilizados para o aperfeiçoamento do modelo. 

Modelo Descrição 
Espessura materiais 

granulares 

Número de 
travessas e 

Ly/2 

18 
Semelhante ao modelo 6 com travessas de largura 

e espaçamento de 30cm. 

30cm balastro; 

30cm sub-balastro; 

35cm tout-venant; 

3m plataforma. 

4,5 travessas; 

Ly/2=2,535m. 

19 Introdução da banqueta no modelo 18. Semelhante ao modelo 18. 
Semelhante ao 

modelo 18 

20 Aumento do domínio em profundidade.  
4,5m plataforma, restantes 

semelhantes ao modelo 18. 

Semelhante ao 

modelo 18. 

21 Aumento do domínio em profundidade. 
6m plataforma, restantes 

semelhantes ao modelo 18. 

Semelhante ao 

modelo 18. 

22 Aumento do domínio em longitude. Semelhante ao modelo 18. 
8,5 travessas; 

Ly/2=4,95m. 
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Modelo Descrição 
Espessura materiais 

granulares 

Número de 
travessas e 

Ly/2 

23 
Consideração do peso próprio do betão e aço no 

modelo 18. 
Semelhante ao modelo 18. 

Semelhante ao 

modelo 18. 

24 
Consideração do peso próprio do betão e aço no 

modelo 22. 
Semelhante ao modelo 18. 

Semelhante ao 

modelo 22. 

25 
Restrição do deslocamento vertical do extremo não 

carregado do carril no modelo 24. 
Semelhante ao modelo 18. 

Semelhante ao 

modelo 22. 

26 

Aumento do domínio em longitude, inclusão do 

peso próprio do betão e do aço e da restrição 

vertical do carril. 

Semelhante ao modelo 18. 
12,5 travessas; 

Ly/2=7,35m. 

27 

Aumento do domínio em longitude, inclusão do 

peso próprio do betão e do aço e da restrição 

vertical do carril. 

Semelhante ao modelo 18. 
16,5 travessas 

Ly/2=9,75m. 

28 
Inclusão no modelo 18 de elementos de contacto 

entre a travessa e o balastro. 
Semelhante ao modelo 18. 

Semelhante ao 

modelo 18. 

29 Refinamento da malha. Semelhante ao modelo 18. 
Semelhante ao 

modelo 18. 

30 
Alteração da plataforma do modelo 18 por uma do 

tipo QS1. 
Semelhante ao modelo 18. 

Semelhante ao 

modelo 18. 

31 
Alteração da plataforma do modelo 18 por uma do 

tipo QS2. 
Semelhante ao modelo 18. 

Semelhante ao 

modelo 18. 

32 
Alteração da plataforma do modelo 18 por uma do 

tipo QS3. 
Semelhante ao modelo 18. 

Semelhante ao 

modelo 18. 

33 
Alteração da plataforma do modelo 18 por uma do 

tipo Rocha. 
Semelhante ao modelo 18. 

Semelhante ao 

modelo 18. 

34 
Consideração de leis elásticas-lineares para todos 

os materiais. 
Semelhante ao modelo 18. 

Semelhante ao 

modelo 18. 

35 

Introdução de sub-balastro betuminoso. Leis 

constitutivas utilizadas: visco-elásticas para 

betuminoso; elasto-plásticas para materiais 

granulares; elásticas para restantes materiais. 

30cm balastro; 

12cm sub-balastro; 

50cm tout-venant; 

3m plataforma. 

Semelhante ao 

modelo 18. 

36 

Introdução de sub-balastro betuminoso. Leis 

constitutivas utilizadas: elasto-plásticas para 

materiais granulares; elásticas para betuminoso e 

restantes materiais. 

Semelhante ao modelo 35. 
Semelhante ao 

modelo 18. 

37 
Introdução de sub-balastro betuminoso. Leis 

constitutivas elásticas para todos os materiais. 
Semelhante ao modelo 35. 

Semelhante ao 

modelo 18. 

 

Os resultados analisados são o valor das tensões e do deslocamento em cada material no 

alinhamento vertical da carga e no seu contacto superior (ou seja, na face superior da plataforma, na 

face superior da camada de coroamento, e assim sucessivamente). 

 

De seguida descrevem-se os novos modelos, apresentam-se os seus resultados (a nível de tensões 

e deslocamentos), comparações e conclusões.  
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4.7.1 Modelo-base para o aperfeiçoamento do modelo 

Este modelo (modelo 18) tem como base o modelo 6, com a diferença referida acima em relação às 

travessas. Este modelo está detalhadamente descrito nos sub-capítulos 4.1 a 4.5. Note-se que o solo 

considerado para a plataforma é o designado por Terreno Natural na tabela 4.2. O modelo e a 

respectiva malha representam-se na figura seguinte. 

 

 
Figura 4.7 – Modelo 18. 

 

Este modelo serve de referência para comparações relativas à maioria dos modelos que se seguem, 

como se verá mais adiante. Os resultados referentes à distribuição vertical das tensões e 

deslocamentos neste modelo apresentam-se mais à frente, para facilitar as comparações referidas 

(ver tabela 4.17, por exemplo). 

 

Para este modelo foi também efectuada uma análise da distribuição dos esforços transversalmente, 

para as camadas inferiores da via e no plano vertical que contém a carga. Os respectivos valores e 

gráficos representam-se de seguida. 

 
Tabela 4.16 – Distribuição transversal de tensões e deslocamentos nas camadas inferiores. 

 Plataforma Camada coroamento 

Abcissa Nó Tensão 
(kN/m2)

Desl. 
(mm) Nó Tensão 

(kN/m2)
Desl. 
(mm)

0,000 1715 -1,9 -0,67 1487 -1,4 -0,62 
0,867 1719 -2,7 -0,92 1491 -2,1 -0,88 
1,733 1820 -5,6 -1,68 1563 -6,1 -1,71 
2,600 1682 -9,1 -2,54 1492 -12,7 -2,78 
3,033 1664 -9,5 -2,76 1493 -12,4 -3,00 
3,183 1660 -9,6 -2,80 1430 -12,5 -3,04 
3,900 1661 -9,6 -2,89 1431 -12,4 -3,12 
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Gráfico 4.7 – Distribuição transversal das tensões na 

plataforma. 

Gráfico 4.8 – Distribuição transversal dos deslocamentos 

na plataforma. 
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Gráfico 4.9 – Distribuição transversal das tensões na 

camada de coroamento. 

Gráfico 4.10 – Distribuição transversal dos deslocamentos 

na camada de coroamento. 
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Como se representa nos gráficos anteriores a força está aplicada na abcissa 3,1075m.  

 

Note-se mais uma vez que neste modelo está representado apenas ¼ do domínio em análise, existe 

portanto uma segunda força de igual magnitude aplicada do segundo carril que compõe a via. Cada 

uma destas forças se propaga em profundidade em forma de “bolbos”. A partir de uma certa 

profundidade, estes “bolbos” interceptam-se e o valor máximo de tensão deixa de estar no 

alinhamento de cada uma destas cargas e passa a posicionar-se entre os dois carris. Este fenómeno 

é visível nos gráficos 4.7 e 4.9 em que o valor máximo na superfície da plataforma se encontra no 

eixo da via; já na camada imediatamente acima (camada de coroamento) se “move” em direcção ao 

carril. 

 

Os perfis representativos da distribuição transversal de deslocamentos têm um comportamento 

semelhante nos dois materiais, sendo o seu valor máximo no ponto pertencente ao eixo da via.  

 

4.7.2 Inclusão da banqueta de balastro 

O objectivo deste modelo (modelo 19) foi saber se é (muito) vantajosa a inclusão da banqueta de 

balastro. A banqueta é um elemento inclinado que não é de fácil malhagem numa resolução por 

elementos finitos. Há que ter em conta a compatibilidade dos elementos da malha dos volumes que 

são paralelepípedos com a dos que são prismas. 
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O modelo 19 é exactamente igual ao modelo 18, com a diferença de que se adicionou a banqueta de 

balastro. Considerou-se a inclinação do talude de 2/3, como na linha de alta velocidade Madrid-

Sevilla e para distância entre banqueta e travessas deixou-se uma distância de 0,5m. A introdução da 

banqueta neste modelo não alterou o domínio na direcção transversal. 

 

Para a modelação da banqueta foi utilizado um artifício que permitiu modelar este volume prismático. 

Criou-se a malha em primeiro lugar nas bases triangulares da banqueta com um novo elemento do 

tipo not solved, designado no ANSYS por Mesh200 e logo estender a malha para o volume com 

hexaedros de 20 nós. Este tipo de elemento não contribui para a resolução do modelo, é apenas um 

elemento auxiliar que permite malhar os volumes adjacentes. 

 

  
Figura 4.8 – Área malhada com o elemento 

Mesh200. 

Figura 4.9 – Modelo 19. 

 

 
Tabela 4.17 – Tensões e deslocamentos nos modelos 18 e 19 nos vários materiais no alinhamento vertical da 

força. 

Modelo 18 - referência Modelo 19 
Material Cota (m)

Nó Tensão 
(kN/m2)

Desl. 
(mm) Nó Tensão 

(kN/m2)
Desl. 
(mm) 

variação 
tensões 

variação 
desl. 

carril 4,429 540 -5985,5 -3,28 1263 -5984,8 -3,30 0,0% 0,5% 
fixação 4,294 39 -1029,3 -3,28 1198 -1030,9 -3,30 0,2% 0,5% 
travessa 4,170 18 -207,4 -3,17 985 -217,8 -3,19 5,0% 0,5% 
meio balastro 3,800 1131 -17,5 -3,15 492 -17,7 -3,17 1,2% 0,5% 
sub-balastro 3,650 938 -15,9 -3,12 450 -16,0 -3,14 0,2% 0,6% 
coroamento 3,350 1430 -12,5 -3,04 1479 -12,5 -3,06 0,1% 0,7% 
plataforma 3,000 1660 -9,6 -2,80 2396 -9,6 -2,82 0,2% 0,8% 
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Gráfico 4.11 – Distribuição vertical das tensões nas camadas de solo nos modelos 18 e 19.  
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Gráfico 4.12 – Distribuição vertical dos deslocamentos nos modelos 18 e 19. 
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Como mostra a figura 4.9, com a inclusão da banqueta foi retirado volume de balastro na parte lateral 

da via. Apesar de se retirar material numa zona onde praticamente não chegam tensões verticais, 

provoca-se uma diminuição de resistência e um aumento das tensões. Este aumento é apenas visível 

ao nível das travessas (5,0%), cota em que se retirou uma maior quantidade de balastro. O valor da 
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tensão a meio do balastro já se aproxima bastante à do modelo 18 (variação de 1,2%) e nas cotas 

inferiores não há praticamente diferenças. 

 

As variações nos valores das deformações são constantes em todos os materiais e pouco 

significativas (1%). 

 

A partir das considerações acima mencionadas conclui-se não é necessária a inclusão de banqueta 

para o cálculo de esforços numa via pelo método dos elementos finitos. 

 

4.7.3 Aumento da profundidade da plataforma 

Estes modelos (modelos 20 e 21) procuram verificar se a profundidade do domínio até agora 

considerado é suficiente. Para tal, aumentou-se a plataforma na direcção z em duas fases. A 

plataforma, que anteriormente tinha 3m de profundidade, aumentou-se para 4,5m – modelo 20 – e de 

seguida para 6m – modelo 21. As zonas de influência verticais vêm: 

mplatafcoroambalsubbaltravLz 67,5.)(50,4.)(35,0.)(30,0.)(30,0.)(22,0 =++−++= [4.5] 

mplatafcoroambalsubbaltravLz 17,7.)(00,6.)(35,0.)(30,0.)(30,0.)(22,0 =++−++= [4.6] 

Note-se que o que foi feito na prática foi retirar o volume representativo da plataforma no modelo 18, 

cuja cota varia entre 0<z<3. No modelo 20 adicionou-se um novo volume cujas coordenadas em z se 

situam entre os planos -1,5<z<3 e para o modelo 21 um volume de cotas entre -3<z<3. Por esta 

razão as tabelas e os gráficos que ilustram os resultados contêm valores negativos para as cotas 

neste modelo. 

 

Os modelos e as respectivas malhas representam-se nas figuras seguintes. 

 

 
Figura 4.10 – Modelo 20. 

 
Figura 4.11 – Modelo 21. 
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Tabela 4.18 – Tensões nos modelos 18 e 20 nos vários materiais no alinhamento vertical da força. 

Modelo 18 Modelo 20 Modelo 21 

Material Cota 
(m) 

Nó Tensão 
(kN/m2) Nó Tensão 

(kN/m2) 

variação 
tensões 
(mod. 
20, 18) Nó Tensão 

(kN/m2) 

variação 
tensões 
(mod. 
21, 20) 

variação 
tensões 
(mod. 
21, 18) 

carril 4,429 540 -5985,5 124 -5985,5 0,0% 103 -5985,5 0,0% 0,0% 

fixação 4,294 39 -1029,3 39 -1029,0 0,0% 39 -1028,9 0,0% 0,0% 

travessa 4,17 18 -207,4 18 -207,3 -0,1% 18 -207,3 0,0% -0,1% 

meio balastro 3,8 1131 -17,5 2306 -17,5 -0,3% 658 -17,5 0,0% -0,4% 

sub-balastro 3,65 938 -15,9 1913 -15,9 -0,4% 601 -15,9 0,0% -0,4% 

coroamento 3,35 1430 -12,5 1639 -12,4 -0,5% 1123 -12,4 -0,1% -0,6% 

plataforma 3 1660 -9,6 673 -9,5 -0,6% 1867 -9,5 -0,1% -0,7% 

plataforma 1,5 2180 -6,2 1059 -6,1 -2,3% 3986 -6,1 -0,3% -2,5% 

plataforma 0 1924 -5,8 977 -5,4 -6,6% 3984 -5,3 -0,8% -7,3% 

plataforma -1,5 - - 671 -5,2 - 3398 -5,1 -2,4% - 

plataforma -3 - - - - - 3396 -5,0 - - 

 

A tabela anterior compara simultaneamente os resultados dos modelos 18, 20 e 21. Explica-se com 

um exemplo a designação utilizada nas colunas comparativas de valores: variação tensões (mod. 20, 

18) – são comparadas as variações dos valores de tensões obtidas pelo modelo 20 em relação às 

obtidas pelo modelo 18. 
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Gráfico 4.13 – Distribuição vertical das tensões nas camadas de solo nos modelos 18, 20 e 21. 
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Antes de proceder à comparação dos modelos 18, 20 e 21 convém sublinhar o facto de que todos os 

modelos em análise estão fixados na sua base por apoios rígidos, ou seja, de rigidez infinita. O facto 

de se aumentar a profundidade da plataforma confere aos modelos flexibilidade na direcção vertical. 

Por esta razão os valores dos deslocamentos são muito díspares e não são comparáveis. O objectivo 

desta análise é avaliar se os 3m de profundidade da plataforma utilizados no modelo 18 (e também 

nos modelos que se seguem) são suficientes para avaliar o nível de tensões instalado na parte 

superior da plataforma. Este é o valor máximo da tensão da plataforma que é fundamental no 

dimensionamento de uma via, dado que o seu valor não pode exceder a tensão máxima admitida 

pelo solo de fundação (plataforma). Comparam-se então os valores das tensões à cota z=3m. 

Aumentando a profundidade de 3m (modelo 18) para 4,5m (modelo 20) o valor referido diminuiu 

apenas 0,6%. Conclui-se portanto que a menor profundidade já era suficiente. Para tornar mais 
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evidente esta conclusão incrementou-se mais uma vez a profundidade de 1,5m (modelo 21). A tensão 

em z=3m diminuiu 0,1% em relação ao modelo 20. 

 

4.7.4 Aumento do domínio longitudinal – 8 travessas 

Os modelos que se seguem têm como objectivo a análise do comprimento do domínio longitudinal. 

 

O modelo 22 é, tal como os modelos anteriores, baseado no modelo 18. Aumentou-se o número de 

travessas para oito e o comprimento de influência na direcção y mede agora 

( ) mtravessaespaçostravessasLy 95,42
115,0830,0830,0

2
=+×+×=  [4.7] 

O modelo e a respectiva malha representam-se na figura seguinte. 

 

 
Figura 4.12 – Modelo 22. 

 
Tabela 4.19 – Tensões e deslocamentos nos modelos 18 e 22 nos vários materiais no alinhamento vertical da 

força. 

Modelo 18 - referência Modelo 22 
Material Cota (m)

Nó Tensão 
(kN/m2)

Desl. 
(mm) Nó Tensão 

(kN/m2)
Desl. 
(mm) 

variação 
tensões 

variação 
desl. 

Carril 4,429 540 -5985,5 -3,28 508 -5989,5 -3,78 0,1% 15,1% 
Fixação 4,294 39 -1029,3 -3,28 431 -902,5 -3,78 -12,3% 15,1% 
Travessa 4,170 18 -207,4 -3,17 144 -159,0 -3,69 -23,3% 16,3% 
meio balastro 3,800 1131 -17,5 -3,15 953 -9,3 -3,67 -47,2% 16,6% 
sub-balastro 3,650 938 -15,9 -3,12 945 -10,9 -3,66 -31,3% 17,0% 
coroamento 3,350 1430 -12,5 -3,04 2150 -10,2 -3,56 -18,5% 17,0% 
plataforma 3,000 1660 -9,6 -2,80 2706 -7,9 -3,28 -17,9% 17,2% 

 

Os resultados da tabela anterior apresentam variações consideráveis, tanto a nível de tensões como 

de deslocamentos. As diferenças que mais se destacam são as tensões no material balastro. 
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Gráfico 4.14 – Distribuição vertical das tensões nas camadas de solo nos modelos 18 e 22. 
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Gráfico 4.15 – Distribuição vertical dos deslocamentos nos modelos 18 e 22. 
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Nos modelos em que se aumenta o domínio longitudinal a consideração do peso próprio pode trazer 

alterações importantes aos resultados. Não a nível do peso dos materiais em si, mas pelo facto da 

massas das travessas “puxarem” para baixo o carril.  

 

4.7.5 Inclusão do peso próprio 

Estes modelos (modelos 23 e 24) são a repetição dos modelos 18 e 22 mas desta vez contabilizados 

os pesos próprios das travessas e do carril. Os inputs adicionais para estes modelos são o peso 
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volúmico do betão armado (25kN/m3) e a densidade do carril. O carril tem uma massa de 60kg/m, no 

entanto foi necessário procurar junto dos fabricantes de carril a área da sua secção, já que as 

dimensões do carril na modelação não são as reais (ver sub-capítulo 4.1). 

 
Figura 4.13 – Carril UIC60, Fonte: fabricante Jindal Steel and 

Power Limited, India, 2007. 

 

Com a área de 76,86cm2 indicada na figura obteve-se para o carril uma densidade de 

aproximadamente 7806kg/m3. 

 

No modelo 24 (8 travessas), analisou-se o fenómeno referido anteriormente do “levantamento” do 

carril, que pode ocorrer em modelos de grande domínio longitudinal. Mediu-se então o deslocamento 

vertical do extremo do carril oposto à ponta onde está aplicada a força e obteve-se um deslocamento 

positivo de 0,7mm. Este deslocamento vertical positivo do carril na realidade não existe graças à 

extensão do carril além modelo. Com o objectivo de corrigir este problema do modelo, cria-se o 

modelo 25 que tem restringida aos movimentos verticais a extremidade em causa.  

 

4.7.6 Restrição do movimento vertical na extremidade não carregada do carril 

Pelas razões explicadas nos parágrafos anteriores, este modelo (modelo 25) trata-se de uma 

repetição do modelo 24 com uma nova condição de fronteira – impede-se o deslocamento vertical do 

carril na sua extremidade não carregada.  

 

A título de curiosidade comparam-se as tensões e deslocamentos em cada camada pela inclusão 

desta restrição ao movimento. Diz-se curiosidade visto que esta comparação não é decisional, o 

modelo 25 é mais correcto, já que o deslocamento vertical em causa não existe. No entanto notem-se 

as diferenças de resultados nos modelos 24 e 25 (8 travessas com o carril “livre” e 8 travessas com a 

nova condição de fronteira). 
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Tabela 4.20 – Tensões e deslocamentos nos modelos 24 e 25 nos vários materiais no alinhamento vertical da 

força. 

Modelo 24 Modelo 25 
Material Cota (m) Nó 

Tensão 
(kN/m2)

Desl. 
(mm) 

Tensão 
(kN/m2)

Desl. 
(mm) 

variação 
tensões 

variação 
desl. 

carril 4,429 508 -5990 -3,81 -5985 -3,66 -0,1% -4,0% 
fixação 4,294 431 -907 -3,81 -936 -3,65 3,1% -4,0% 
travessa 4,170 144 -161 -3,71 -180 -3,56 12,2% -4,2% 
meio balastro 3,800 953 -9 -3,70 -10 -3,55 9,4% -4,2% 
sub-balastro 3,650 945 -11 -3,68 -12 -3,53 6,9% -4,2% 
coroamento 3,350 2150 -10 -3,59 -11 -3,44 2,9% -4,2% 
plataforma 3,000 2706 -8 -3,31 -8 -3,17 0,9% -4,2% 

 

A comparação dos resultados dos modelos de 4 e 8 travessas não foi conclusiva, dada a disparidade 

dos valores das tensões. Como tal, prosseguiu-se aumentando o domínio longitudinal nos dois 

modelos que se seguem. Os resultados apresentam-se todos juntos nas tabelas 4.21 e 4.22. 

 

4.7.7 Aumento do domínio longitudinal – 12 e 16 travessas 

Os modelos 26 e 27 aumentam ainda mais o domínio longitudinal, contêm 12 e 16 travessas, 

respectivamente. Os seus comprimentos de influência medem: 

( ) mtravessaespaçostravessasLy 35,72
115,01230,01230,0

2
=+×+×=   [4.8] 

( ) mtravessaespaçostravessasLy 75,92
115,01630,01630,0

2
=+×+×=   [4.9] 

 

Estes modelos incluem o peso próprio do carril e travessas e a condição de fronteira adicional ao 

carril referida no modelo 25. 
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Figura 4.14 – Modelo 26. Figura 4.15 – Modelo 27.. 

 
Tabela 4.21 - Tensões nos modelos 23, 25, 26 e 27 nos vários materiais no alinhamento vertical da força. 

Nó Tensão 
(kN/m2) Nó Tensão 

(kN/m2) Nó Tensão 
(kN/m2) Nó Tensão 

(kN/m2)
carril 4,429 540 -5986,4 508 -5984,9 0,0% 263 -5995,4 0,2% 0,2% 1083 -5997,9 0,2% 0,2% 0,0%
fixação 4,294 39 -1034,1 431 -935,8 -9,5% 102 -980,7 -5,2% 4,8% 123 -973,4 -5,9% 4,0% -0,7%
travessa 4,170 18 -208,5 144 -180,2 -13,6% 52 -187,8 -9,9% 4,2% 54 -184,1 -11,7% 2,2% -2,0%
meio balastro 3,800 1131 -17,7 953 -10,4 -41,3% 2486 -15,7 -11,0% 51,6% 3261 -15,4 -12,8% 48,5% -2,0%
sub-balastro 3,650 938 -16,1 945 -11,9 -26,0% 2043 -16,8 4,4% 41,1% 2683 -17,0 5,5% 42,6% 1,0%
coroamento 3,350 1430 -12,6 2150 -10,6 -16,0% 3357 -14,0 10,9% 32,0% 4405 -14,3 13,5% 35,0% 2,3%
plataforma 3,000 1660 -9,7 2706 -8,0 -17,0% 4052 -10,3 6,9% 28,8% 5316 -10,6 9,8% 32,2% 2,7%

variação 
tensões 

(mod. 27, 
25)

variação 
tensões 

(mod. 27, 
26)

variação 
tensões 

(mod. 26, 
23)

variação 
tensões 

(mod. 26, 
25)

Modelo 27 
Material Cota (m)

Modelo 23 Modelo 25 variação 
tensões 

(mod. 25, 
23)

Modelo 26 variação 
tensões 

(mod. 27, 
23)

 
Tabela 4.22 - Deslocamentos nos modelos 23, 25, 26 e 27 nos vários materiais no alinhamento vertical da força. 

Nó Desl. 
(mm) Nó Desl. 

(mm) Nó Desl. 
(mm) Nó Desl. 

(mm)
carril 4,429 540 -3,32 508 -3,66 10,2% 263 -3,79 14,3% 3,8% 1083 -3,95 19,0% 8,0% 4,1%
fixação 4,294 39 -3,32 431 -3,65 10,2% 102 -3,79 14,3% 3,7% 123 -3,95 19,0% 8,0% 4,1%
travessa 4,170 18 -3,21 144 -3,56 11,0% 52 -3,69 15,1% 3,7% 54 -3,85 20,0% 8,1% 4,2%
meio balastro 3,800 1131 -3,18 953 -3,55 11,4% 2486 -3,67 15,3% 3,5% 3261 -3,83 20,2% 7,9% 4,3%
sub-balastro 3,650 938 -3,16 945 -3,53 11,7% 2043 -3,65 15,4% 3,4% 2683 -3,80 20,4% 7,8% 4,3%
coroamento 3,350 1430 -3,07 2150 -3,44 11,8% 3357 -3,55 15,3% 3,2% 4405 -3,70 20,3% 7,7% 4,3%
plataforma 3,000 1660 -2,83 2706 -3,17 11,9% 4052 -3,26 14,9% 2,7% 5316 -3,40 20,0% 7,2% 4,4%

Material Cota (m)
Modelo 23 Modelo 25 variação 

desl. (mod. 
25, 23)

Modelo 26 variação 
desl. (mod. 

27, 25)

variação 
desl. (mod. 

27, 26)

variação 
desl. (mod. 

26, 23)

variação 
desl. (mod. 

26, 25)

Modelo 27 variação 
desl. (mod. 

27, 23)

 
 

A variação do comprimento longitudinal do domínio altera bastante o nível de tensões instalado, 

principalmente a nível do balastro. Como o objectivo deste estudo é o dimensionamento de vias, 

limitando a tensão máxima na plataforma, é com base neste valor que se escolhe a longitude a 

considerar. O modelo de 8 travessas é desde já excluído visto que a tensão na plataforma diminui em 

relação ao modelo de referência. Ao escolher este modelo não se estaria do lado da segurança. Nos 

modelos 26 e 27 os resultados estabilizam-se, o que significa que considerando 12 travessas ou 16 

obtêm-se resultados aproximadamente iguais. Escolhe-se portanto o modelo de 12 travessas. 
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4.7.8 Introdução de elementos de contacto 

Este modelo introduz ao modelo 18 um tipo de contacto entre as travessas e o balastro que pretende 

simular com mais precisão o comportamento real deste sistema. Numa estrutura real as travessas 

“afundam-se” entre os grãos de balastro. Como até aqui se juntaram os volumes sempre com 

ligações rígidas entre si, não foi até agora possível visualizar estes movimentos. 

 

Em termos de modelação estes movimentos são libertados utilizando um comando que no software 

ANSYS se chama coupling e que funciona da forma seguinte. Na fronteira entre duas camadas (A e 

B) existem duas áreas sobrepostas – uma correspondente ao material A e outra ao material B; essas 

duas áreas têm os nós que lhes pertencem localizados exactamente nas mesmas coordenadas. Ou 

seja, na coordenada (x, y, z) pertencente à fronteira em causa existem dois nós sobrepostos - um 

correspondente ao material A e outro ao material B. O comando coupling junta cada um destes pares 

de nós restringindo o movimento numa das direcções e libertando-o nas outras duas. Por exemplo, 

entre a base das travessas e o balastro (e em todas as fronteiras horizontais) os nós têm todos os 

movimentos horizontais libertos e o vertical impedido. Note-se que entre o balastro e os topos e as 

paredes verticais das travessas a direcção do movimento restringido é o perpendicular a estas áreas. 

Ligar os sólidos rigidamente, como se fez até ao modelo 27, significa na prática transformar cada par 

de nós (um pertencente ao material A e outro ao material B) num nó apenas. 

 
Tabela 4.23 – Tensões e deslocamentos nos modelos 18 e 28 nos vários materiais no alinhamento vertical da 

força. 

Modelo 18 - referência Modelo 28 
Material Cota (m)

Nó Tensão 
(kN/m2)

Desl. 
(mm) Nó Tensão 

(kN/m2)
Desl. 
(mm) 

variação 
tensões 

variação 
desl. 

carril 4,429 540 -5985,5 -3,28 103 -6005,0 -3,69 0,3% 12,3% 
fixação 4,294 39 -1029,3 -3,28 39 -998,9 -3,69 -3,0% 12,3% 
travessa 4,170 18 -207,4 -3,17 18 -144,1 -3,58 -30,5% 12,9% 
meio balastro 3,800 1131 -17,5 -3,15 1396 -31,2 -3,56 77,7% 13,0% 
sub-balastro 3,650 938 -15,9 -3,12 786 -22,0 -3,54 38,1% 13,2% 
coroamento 3,350 1430 -12,5 -3,04 827 -15,3 -3,45 22,5% 13,3% 
plataforma 3,000 1660 -9,6 -2,80 1645 -11,2 -3,16 16,9% 12,8% 
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Gráfico 4.16 – Distribuição vertical das tensões nas camadas de solo nos modelos 18 e 19. 
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Gráfico 4.17 – Distribuição vertical dos deslocamentos nos modelos 18 e 19. 
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Como já se referiu anteriormente, a consideração deste tipo de contacto representa mais fielmente a 

realidade. No entanto, se a nível de tensões na plataforma estes contactos não trouxessem 

alterações significativas, poupar-se-ia uma certa complexidade no modelo e esforço computacional. 

Considera-se a diferença referida significativa (17%), por isso incluir-se-á este tipo de contacto no 

modelo final. 
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4.7.9 Refinamento da malha 

Este modelo (modelo 29) baseia-se mais uma vez no modelo 18, refinando a sua malha na zona 

onde se concentram maiores tensões, isto é, na vizinhança do ponto onde é aplicada a carga. A nova 

malha representa-se na figura seguinte. 

 

 
Figura 4.16 – Modelo 29. 

 
Tabela 4.24 – Tensões e deslocamentos nos modelos 18 e 29 nos vários materiais no alinhamento vertical da 

força. 

Modelo 18 - referência Modelo 29 
Material Cota (m)

Nó Tensão 
(kN/m2)

Desl. 
(mm) Nó Tensão 

(kN/m2)
Desl. 
(mm) 

variação 
tensões 

variação 
desl. 

meio balastro 3,800 1131 -17,5 -3,15 2280 -18,0 -3,16 2,6% 0,2% 
sub-balastro 3,650 938 -15,9 -3,12 2282 -16,6 -3,13 4,4% 0,1% 
coroamento 3,350 1430 -12,5 -3,04 3541 -12,7 -3,05 1,7% 0,2% 
plataforma 3,000 1660 -9,6 -2,80 4716 -9,6 -2,80 -0,1% 0,1% 
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Gráfico 4.18 – Distribuição vertical das tensões nas camadas de solo nos modelos 18 e 29. 
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As variações de tensões na zona onde foi refinada a malha são bastante significativas, mas de pouca 

relevância para o dimensionamento, por esta razão optou-se por não apresentar os seus valores. 

Nos materiais a dimensionar os valores de tensão apresentam diferenças sempre inferiores a 4%. 

Esta melhora nos valores das tensões não se considera compensatória face ao aumento do custo 

computacional que acarreta o refinamento da malha. 

 

4.7.10 Variação do solo da plataforma 

Como já se referiu anteriormente, os materiais constituintes dos modelos apresentados até aqui têm 

as mesmas propriedades que os utilizados para a calibração do modelo (capítulo 4.6). No entanto, o 

solo que constitui a plataforma tem um módulo de elasticidade muito baixo (5,88MPa), o que provoca 

grandes deformações em toda a estrutura da via. Note-se que os deslocamentos máximos no carril 

obtidos nos modelos anteriores são bastante elevados (em alguns casos chegam quase a 5mm). Os 

modelos que se seguem (modelos 30, 31, 32 e 33) substituem o terreno natural anterior por outro de 

melhor qualidade. No modelo 30 utilizou-se um solo QS1, no 31 do tipo QS2, o modelo 32 um QS3 e 

finalmente o 33 tem uma plataforma em rocha. Estas classificações são as da ORE (ver figura 2.21). 

As características da plataforma estão resumidas na tabela seguinte. 
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Tabela 4.25 – Características da plataforma nos modelos 18, 30, 31, 32 e 33. Fonte: elaboração própria com 

base em Ministerio de Fomento, 1999.  

Modelo E 
(kg/cm2) υ (-) c 

(kg/cm2) φ (º) 

18 60 0,35 0,15 25 

30 125 0,40 0,15 10 

31 250 0,30 0,10 20 

32 800 0,30 0,00 35 

33 30000 0,20 - - 
 

O modelo e respectiva malha destes modelos são semelhantes à do modelo 18 (fig. 4.7). 

 
Tabela 4.26 – Tensões nos modelos 18, 30, 31, 32 e 33 nos vários materiais no alinhamento vertical da força. 

Material Cota 
(m) Nó Mod. 18 Mod. 30 

variação 
tensões 
(mod. 
30, 18) 

Mod. 31
variação 
tensões 
(mod. 
31, 18) 

Mod. 32
variação 
tensões 

(mod. 32, 
18) 

Mod. 33 
variação 
tensões 

(mod. 33, 
18) 

carril 4,429 540 -5985,5 -5993,2 0,1% -6001,0 0,3% -6007,8 0,4% -6015,4 0,5% 

fixação 4,294 39 -1029,3 -1084,1 5,3% -1135,4 10,3% -1174,5 14,1% -1215,6 18,1% 

travessa 4,17 18 -207,4 -223,0 7,5% -237,1 14,3% -247,4 19,3% -257,3 24,0% 

meio balastro 3,8 1131 -17,5 -23,6 34,8% -29,9 70,7% -35,7 103,7% -42,1 140,0% 

sub-balastro 3,65 938 -15,9 -20,8 30,5% -25,8 62,0% -30,9 93,6% -36,7 130,1% 

coroamento 3,35 1430 -12,5 -15,8 27,0% -19,4 55,6% -23,7 89,9% -29,2 134,0% 

plataforma 3 1660 -9,6 -11,9 24,0% -14,5 51,4% -17,3 80,6% -23,3 143,9% 

 

 
Tabela 4.27 – Deslocamentos nos modelos 18, 30, 31, 32 e 33 nos vários materiais no alinhamento vertical da 

força.  

Material Cota 
(m) Nó Mod. 18 Mod. 30 

variação 
desl.     
(mod. 
30, 18) 

Mod. 31
variação 

desl.     
(mod. 
31, 18) 

Mod. 32
variação 

desl.      
(mod. 32, 

18) 
Mod. 33 

variação 
desl.      

(mod. 33, 
18) 

carril 4,429 540 -3,28 -1,96 -40,3% -1,58 -51,7% -1,05 -68,1% -0,75 -77,3% 

fixação 4,294 39 -3,28 -1,96 -40,3% -1,58 -51,7% -1,05 -68,1% -0,75 -77,3% 

travessa 4,17 18 -3,17 -1,84 -41,9% -1,46 -54,0% -0,91 -71,2% -0,61 -80,8% 

meio balastro 3,8 1131 -3,15 -1,81 -42,4% -1,42 -54,8% -0,87 -72,3% -0,56 -82,2% 

sub-balastro 3,65 938 -3,12 -1,78 -42,9% -1,39 -55,6% -0,83 -73,4% -0,51 -83,6% 

coroamento 3,35 1430 -3,04 -1,70 -44,2% -1,30 -57,3% -0,74 -75,7% -0,41 -86,5% 

plataforma 3 1660 -2,80 -1,43 -48,8% -1,01 -63,9% -0,40 -85,7% -0,01 -99,5% 

 

Aumentar o módulo de elasticidade da plataforma significa aumentar a sua rigidez, e naturalmente a 

rigidez vertical de toda a estrutura. Como é do conhecimento geral os elementos mais rígidos 

absorvem mais força, daí o aumento das tensões na plataforma. Note-se que as tensões neste 

material vão sucessivamente crescendo à medida que se aumenta o parâmetro E. 
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Quanto aos deslocamentos, foco desta análise, sofrem reduções significativas à medida que se 

aumenta o módulo de elasticidade da plataforma, como já era expectável (para maior rigidez e igual 

força têm-se menores deslocamentos). 

 

Com os valores obtidos para deslocamento máximo do carril e força por roda obtém-se os valores da 

rigidez vertical das vias em análise (tabela 4.28). É de sublinhar que através destes resultados, e 

conforme foi tratado no sub-capítulo 2.3, apenas os modelos 31, 32 e 33 têm valores de rigidez 

aconselhados para linhas de alta velocidade. O que significa que no caso de se ter uma plataforma 

de pior qualidade no local onde se pretende colocar a via-férrea, seria necessário tratá-la antes, ou 

seja, melhorar o solo de fundação. 

 
Tabela 4.28 – Rigidez vertical dos modelos 18, 30, 31, 32 e 33. 

Modelo K (kN/mm)

18 29,9 
30 50,0 
31 61,9 
32 93,6 
33 131,3 

 
Gráfico 4.19 – Distribuição vertical das tensões nas camadas de solo nos modelos 18, 30, 31, 32 e 33.  
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Gráfico 4.20 – Distribuição vertical dos deslocamentos nos modelos 18, 30, 31, 32 e 33.  
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4.7.11 Consideração apenas de leis elásticas lineares 

Este sub-capítulo pretende averiguar as diferenças entre o modelo apenas elástico e o modelo elasto-

plástico. O modelo 34 utiliza as leis elásticas lineares para todos os materiais e tem o mesmo aspecto 

que o modelo 18. 

 
Tabela 4.29 – Tensões e deslocamentos nos modelos 18 e 34 nos vários materiais no alinhamento vertical da 

força. 

Modelo 18 - referência Modelo 34 
Material Cota (m)

Nó Tensão 
(kN/m2)

Desl. 
(mm) Nó Tensão 

(kN/m2)
Desl. 
(mm) 

variação 
tensões 

variação 
desl. 

carril 4,429 540 -5985,5 -3,28 540 -6007,7 -2,90 0,4% -11,7% 
fixação 4,294 39 -1029,3 -3,28 39 -1235,8 -2,90 20,1% -11,7% 
travessa 4,170 18 -207,4 -3,17 18 -246,3 -2,76 18,8% -13,0% 
meio balastro 3,800 1131 -17,5 -3,15 1131 -31,4 -2,72 78,9% -13,6% 
sub-balastro 3,650 938 -15,9 -3,12 938 -19,8 -2,69 24,3% -14,0% 
coroamento 3,350 1430 -12,5 -3,04 1430 -10,5 -2,61 -15,6% -14,1% 
plataforma 3,000 1660 -9,6 -2,80 1660 -8,1 -2,41 -15,6% -13,9% 

 

As diferenças dos resultados elásticos e elasto-plásticos são bastante significativas. Tanto a nível de 

tensões como de deslocamentos. Note-se que, tal como era espectável, as deformações elasto-

plásticas são sempre superiores às elásticas. Esta análise confirma a informação lida na bibliografia: 

as leis elásticas são apenas adequadas para os materiais granulares numa primeira fase de estudo. 

A nível de dimensionamento não constitui uma boa aproximação. 
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Gráfico 4.21 – Distribuição vertical das tensões nas camadas de solo nos modelos 18 e 34.  
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Gráfico 4.22 – Distribuição vertical dos deslocamentos nos modelos 18 e 34. 
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4.7.12 Introdução do material betuminoso 

No presente capítulo introduz-se outro tipo de material para a camada de sub-balastro: a mistura 

betuminosa. Tal como foi exaustivamente descrito no capítulo referente a leis constitutivas, este 

material é em geral representado simplificadamente em modelos de elementos finitos através da 

visco-elasticidade de Maxwell. Para implementação deste comportamento no software ANSYS 

recorreu-se aos dados experimentais realizados por Mulungye et. al (2007). Estes ensaios analisaram 
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a 20ºC a evolução dos módulos de distorção (G) e compressibilidade volumétrica (B) ao longo do 

tempo. Os resultados dos ensaios apresentam-se na tabela seguinte. Os parâmetros elásticos são 

E=6000MPa e v=0,3. 

 
Tabela 4.30 – Dados experimentais representativos do comportamento visco-elástico de uma mistura 

betuminosa. Fonte: Mulungye, 2007. 

Time(s) E(Mpa) G(Mpa) G(N/m2) B(Mpa) B(N/m2)
2,5 2536 975,4 975384615,4 2113,3 2113333333
5 2383 916,5 916538461,5 1985,8 1985833333

7,5 2440 938,5 938461538,5 2033,3 2033333333
10 2437 937,3 937307692,3 2030,8 2030833333

12,5 2469 949,6 949615384,6 2057,5 2057500000
15 2495 959,6 959615384,6 2079,2 2079166667

17,5 2561 985,0 985000000 2134,2 2134166667
20 2528 972,3 972307692,3 2106,7 2106666667

22,5 2475 951,9 951923076,9 2062,5 2062500000
25 2392 920,0 920000000 1993,3 1993333333
50 1550 596,2 596153846,2 1291,7 1291666667
75 1521 585,0 585000000 1267,5 1267500000
100 1551 596,5 596538461,5 1292,5 1292500000
125 1563 601,2 601153846,2 1302,5 1302500000

137,5 1601 615,8 615769230,8 1334,2 1334166667
237,5 1402 539,2 539230769,2 1168,3 1168333333
262,5 1390 534,6 534615384,6 1158,3 1158333333
287,5 1408 541,5 541538461,5 1173,3 1173333333
312,5 1420 546,2 546153846,2 1183,3 1183333333
337,5 1462 562,3 562307692,3 1218,3 1218333333
362,5 1481 569,6 569615384,6 1234,2 1234166667
387,5 1474 566,9 566923076,9 1228,3 1228333333
637,5 1298 499,2 499230769,2 1081,7 1081666667
887,5 1043 401,2 401153846,2 869,2 869166666,7
1137,5 589 226,5 226538461,5 490,8 490833333,3
1147,5 551 211,9 211923076,9 459,2 459166666,7 

 

Além das funções do módulos ao longo do tempo a modelação do betuminoso no software utilizado 

requer a utilização de um novo tipo de elemento. Tratam-se também de hexaedros de 20 nós 

denominados no programa de SOLID186. 

 

Foram desenvolvidos os modelos 35, 36 e 37 com o objectivo de escolher a combinação de leis 

constitutivas a utilizar. Estes modelos têm de espessura de betuminoso e camada de coroamento 

12cm e 50cm, respectivamente. 
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Figura 4.17 – Modelos 35, 36 e 37.  

 

Convém reforçar que a combinação ideal seria utilizar para o material betuminoso uma lei visco-

elastoplástica, para os granulares leis elasto-plásticas e para os materiais restantes o comportamento 

elástico. O comportamento visco-elastoplástico não foi no entanto possível simular devido à falta de 

dados que caracterizem este comportamento. Este comportamento não é frequentemente utilizado 

em modelações por elementos finitos devido ao seu custo computacional e à dificuldade de 

determinação rigorosa dos parâmetros. Os modelos 35, 36 e 37 utilizam as leis constitutivas 

indicadas na tabela seguinte. 

 
Tabela 4.31 – Leis constitutivas utilizadas nos modelos 35, 36 e 37 nos vários materiais. 

Material Modelo 35 Modelo 36 Modelo 37 

carril elástico elástico elástico 
fixação elástico elástico elástico 

travessa elástico elástico elástico 
balastro elasto-pl elasto-pl elástico 

betuminoso visco-el elástico elástico 
coroamento elasto-pl elasto-pl elástico 
plataforma elasto-pl elasto-pl elástico 

 

Sabe-se a priori que dos três modelos em questão o que melhor simula a realidade é o modelo 35. 

No entanto, a comparação que se segue pretende determinar se as simplificações das leis 

constitutivas são possíveis ou demasiado desviadas da realidade. 
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Tabela 4.32 – Tensões nos modelos 35, 36 e 37 nos vários materiais e no alinhamento vertical da força. 

Modelo 35 Modelo 36 Modelo 37 
Material Cota 

(m) 
Nó Tensão 

(kN/m2) Nó Tensão 
(kN/m2) 

variação 
tensões 
(mod. 
36, 35) Nó Tensão 

(kN/m2) 

variação 
tensões 
(mod. 
37, 36) 

variação 
tensões 
(mod. 
37, 35) 

carril 4,029 1589 -6019,0 1589 -6020,4 0,0% 1589 -6020,2 0,0% 0,0% 

fixação 3,894 1504 -1206,1 1504 -1216,8 0,9% 1504 -1262,9 3,8% 4,7% 

travessa 3,770 1525 -248,9 1525 -251,6 1,1% 1525 -256,7 2,0% 3,1% 

meio balastro 3,400 2629 -40,8 2629 -42,6 4,4% 2629 -36,9 -13,3% -9,5% 

sub-balastro 3,250 2358 -24,1 2358 -27,2 12,9% 2358 -25,7 -5,5% 6,7% 

coroamento 3,130 2893 -12,8 2893 -12,6 -1,8% 2893 -11,7 -6,9% -8,6% 

plataforma 2,630 3145 -11,5 3145 -11,3 -1,2% 3145 -10,2 -9,6% -10,7% 

 
Tabela 4.33 - Deslocamentos nos modelos 35, 36 e 37 nos vários materiais e no alinhamento vertical da força. 

Modelo 35 Modelo 36 Modelo 37 
Material Cota 

(m) 
Nó Desl. 

(mm) Nó Desl. 
(mm) 

variação 
desl. 
(mod. 
36, 35) Nó Desl. 

(mm) 

variação 
desl. 
(mod. 
37, 36) 

variação 
desl. 
(mod. 
37, 35) 

carril 4,029 1589 -4,83 1589 -4,80 -0,7% 1589 -4,50 -6,3% -7,0% 

fixação 3,894 1504 -4,83 1504 -4,80 -0,7% 1504 -4,50 -6,3% -7,0% 

travessa 3,770 1525 -4,70 1525 -4,66 -0,8% 1525 -4,35 -6,6% -7,4% 

meio balastro 3,400 2629 -4,66 2629 -4,62 -0,8% 2629 -4,31 -6,7% -7,5% 

sub-balastro 3,250 2358 -4,64 2358 -4,60 -0,9% 2358 -4,28 -6,8% -7,6% 

coroamento 3,130 2893 -4,63 2893 -4,59 -0,9% 2893 -4,28 -6,8% -7,6% 

plataforma 2,630 3145 -4,34 3145 -4,31 -0,8% 3145 -4,02 -6,6% -7,3% 

 

Tal como se verificou em 4.7.11 e comparando agora os modelos 36 e 37, o recurso apenas a leis 

elásticas lineares é uma aproximação um pouco grosseira. A nível de tensões chega a uma diferença 

de 13%. Em termos de deformações esta variação é constante e ronda os 7%.  

No que respeita aos modelos 35 e 36 as diferenças não se consideram tão importantes. A nível de 

tensões as diferenças são muito pequenas excepto no material cuja lei constitutiva se alterou – o 

betuminoso. Embora neste elemento a deformação, tal como nos outros materiais, não apresenta 

diferenças. Como se verá na continuação os valores que se limitarão no dimensionamento são a 

tensão na plataforma e a deformação na base do betuminoso, e estes valores nos modelos 35 e 36 

não apresentam mudanças consideráveis. Desta análise conclui-se que aproximar a mistura 

betuminosa utilizada nos modelos a um comportamento elástico é uma boa aproximação. 
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Gráfico 4.23 - Distribuição vertical das tensões nas camadas de solo nos modelos 35, 36 e 37.  
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Gráfico 4.24 - Distribuição vertical dos deslocamentos nos modelos 35, 36 e 37. 
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5 DIMENSIONAMENTO DAS SECÇÕES-TIPO 

Utilizando o modelo-base e para cada tipo de plataforma (solo QS1, QS2, QS3 ou Rocha) realizaram-

se vários modelos em que se combinaram os parâmetros espessuras e tipos de sub-balastro e 

camada de coroamento. Para cada um destes modelos mediu-se tensão máxima instalada na 

plataforma e comparou-se com a tensão máxima admitida pela mesma. Nos modelos com sub-

balastro betuminoso verificou-se ainda a fadiga neste material. A rigidez vertical de cada um dos 

modelos foi também limitada, devendo este valor situar-se entre 60 e 200kN/mm. Através da 

combinação destes parâmetros e das duas (ou três no caso do betuminoso) restrições mencionadas 

foi possível dimensionar a(s) secção(ões)-tipo que melhor se adequam a cada tipo de solo de 

plataforma. 

 

5.1 Definição do modelo-base para o dimensionamento 

Com base nos critérios utilizados no capítulo de aperfeiçoamento do modelo, adoptou-se o seguinte 

modelo-base: 

5.1.1 Domínio 

− Domínio longitudinal: Ly/2=7,35m (12 travessas além da travessa carregada); 

− Domínio transversal:Lx/2=3,9m; 

− Domínio vertical: Varia consoante as espessuras de sub-balastro e camada de 

coroamento. A plataforma tem 3m de profundidade. 

5.1.2 Cargas aplicadas 

− Peso próprio dos materiais travessas e carril; 

− Carga estática equivalente aos esforços dinâmicos máximos do comboio. A sua 

determinação indica-se de seguida. 

 

Ao modelo-base aplicou-se uma carga correspondente ao veículo-tipo de passageiros que circula na 

via de alta velocidade Madrid-Sevilha. 

 

A nova força foi determinada pela fórmula de Eisenmann adaptada à alta velocidade (ver capítulos 

2.2.1 e 2.2.3) para: 

− Velocidade de 300km/h; 

− Factor de segurança estatística (t) igual a 3 – fiabilidade estatística (para 99,7% dos 

valores medidos); 

− Parâmetro que caracteriza o estado da infraestrutura (s) igual a 0,1 – via em muito bom 

estado; 

− Força estática, correspondente ao eixo mais pesado do veículo-tipo referido, de 

17,21ton/eixo. 
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O parâmetro φ vem então 

632,1
380

601 =
−

+=
Vϕ     [5.1] 

E a força estática majorada do coeficiente que engloba os efeitos dinâmicos do comboio dinâmico 

vale 

eixotonstQQ ED /63,25)1( =⋅⋅+= ϕ    [5.2] 

5.1.3 Condições de fronteira  

As condições de fronteira são as referidas em 4.4 e ainda a restrição de movimentos verticais no 

extremo não carregado do carril (ver 4.7.6). 

5.1.4 Contactos entre os materiais 

Considera-se entre as travessas e o balastro o tipo de contacto detalhado no modelo 28 que permite 

que as travessas se “afundem” entre o balastro. 

5.1.5 Características dos materiais 

Os materiais carril, travessa e balastro mantêm as suas propriedades em relação aos modelos do 

capítulo anterior. As propriedades dos solos utilizados nas secções-tipo são sistematizadas na tabela 

5.1. 

 
Tabela 5.1 – Características dos solos utilizados nos modelos para determinação das secções-tipo. 

Material 
E 

(MPa) 
υ 

c 
(kg/cm2) 

φ 
(º) 

Solo QS1 12,25 0,40 0,15 10 

Solo QS2 24,50 0,30 0,10 20 

Solo QS3 78,40 0,30 0,00 35 

Rocha 2940 0,20 – – 

Solo-cimento 500 0,3 – – 

Tout-venant 19,60 0,30 0,00 35 

Sub-balastro granular 117,60 0,30 0,00 35 

Sub-balastro granular tratado com cimento 1000 0,30 – – 

Sub-balastro betuminoso 6000 0,35 – – 

 

As combinações de tipo de material e espessura utilizadas nos modelos para o dimensionamento 

indicam-se na figura seguinte: 
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Figura 5.1 – Esquema geral do perfil da infraestrutura. 

 

Note-se que se introduziram dois novos tipos de material: o solo-cimento e o sub-balastro granular 

tratado com cimento. Trata-se nos dois casos de uma adição de cimento para melhorar a resistência 

dos materiais. Nestas misturas o cimento ocupa os espaços vazios deixados pelo solo pelo que lhe 

confere maior compacidade e resistência. Estes materiais são no modelo considerados elásticos, pelo 

que apenas se apresentam os seus parâmetros elásticos. 

 

Nos modelos cuja plataforma é do tipo QS1 ou QS2 – solos com pouca rigidez e capacidade de 

suporte – foi adicionada outra camada, denominada de coroamento II na figura 5.1. Esta camada 

coloca-se entre a camada de coroamento habitual e a plataforma com o objectivo de garantir uma 

rigidez mínima à estrutura. Naturalmente esta camada também é importante na melhora de 

resistência da estrutura. 

5.1.6 Leis constitutivas 

Conforme as conclusões dos sub-capítulos 4.7.11 e 4.7.12, as leis constitutivas utilizadas no 

dimensionamento são as apresentadas na tabela seguinte. 

 
Tabela 5.2 – Leis constitutivas utilizadas para o dimensionamento das secções-tipo. 

Material Modelos sub-balastro 
granular 

Modelos sub-balastro 
granular tratado com 

cimento 
Modelos sub-balastro 

betuminoso 

carril elástico elástico elástico 

fixação elástico elástico elástico 

travessa elástico elástico elástico 

balastro elasto-pl elasto-pl elasto-pl 

sub-balastro elasto-pl elástico Elástico 

coroamento elasto-pl elasto-pl elasto-pl 

plataforma elasto-pl/elástico (rocha) elasto-pl/elástico (rocha) elasto-pl/elástico (rocha) 
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5.2 Lei de fadiga da plataforma 

A tensão máxima admissível por um tipo de solo é determinada pelo seu comportamento à fadiga. 

Refere-se a grande dificuldade que existe na determinação do ciclo de vida da plataforma. Este 

número não depende só dos esforços verticais e do módulo de Young, mas também intervêm os 

parâmetros ângulo de atrito, coesão, tensões de corte, de desvio, etc. O ciclo de vida da plataforma 

pode ser expresso em termos de ciclos de carga, volume de tráfego bruto ou número de anos para 

um determinado volume de tráfego esperado. 

 

Estas leis utilizam-se também no âmbito das estradas (no qual existem mais estudos realizados). A 

lei de fadiga utilizada neste estudo é a Heukelom e escreve-se da seguinte forma: 

)log(7,01 N
Eda

+
⋅

=σ      [5.3] 

Em que  

σ – tensão vertical máxima admissível (Kg/cm2); 

Ed – módulo de Young dinâmico (Kg/cm2)≈2,2 a 2,5Ev2; 

a – parâmetro que pode valer 0,006 ou 0,008. Neste estudo adoptou-se a = 0,006 por ser mais conservativo; 

N – número de ciclos de carga. 

 
Para a determinação do número de ciclos de carga considerou-se uma linha de alta velocidade com 

uma frequência diária de 100 circulações por sentido e por dia. O comboio-tipo considerado é o AVE 

101 que circula na linha Madrid-Sevilha (correspondente ao TGV de 2ª geração, com carga máxima 

por eixo de 17t). 

 

5.3 Lei de fadiga da camada de sub-balastro betuminoso 

A rotura do material betuminoso dá-se normalmente na superfície inferior traccionada da camada. 

Este fenómeno é antecipado na presença de baixas temperaturas, de camadas de betuminoso finas e 

de grandes deformações em plataformas de baixa qualidade. Existem numerosas leis de fadiga, 

utilizadas maioritariamente no dimensionamento de estradas que se podem adaptar ao sub-balastro 

betuminoso. 

 

A fórmula utilizada neste estudo foi proposta pelo Asphalt Institute em 1982, limitada pela extensão 

horiziontal máxima na superfície inferior da camada de sub-balastro. 
853.0291.30795,0 −−= ata EN ε      [5.4] 

Em que  

Na – número de ciclos de carga; 

εt – extensão horizontal de tracção na base da camada betuminosa; 

Ea – módulo de elasticidade do betuminoso [MPa]. 
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Dada a dificuldade de estimação da durabilidade do sub-balastro granular, supõem-se que esta é 

superior à da plataforma e da camada betuminosa. A avaliação do período de vida da infraestrutura 

limita-se portanto ao período de vida dos materiais referidos. 

 

5.4 Modelos auxiliares ao dimensionamento 

Para obtenção das secções finais foram calculados modelos intermédios cujos resultados são 

apresentados em anexo. 

Estes modelos têm uma designação que reflecte as suas características em relação ao tipo e 

espessura de sub-balastro, ao tipo e espessura camada de coroamento e ao solo de plataforma. 

Ilustra-se com o seguinte exemplo: 

 
Figura 5.2 – Terminologia utilizada na identificação dos modelos. 

 

5.5 Secções-tipo propostas 

 

 
Figura 5.3 – Secção-tipo genérica. 
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Tabela 5.3 – Dimensões e materiais das camadas das secções-tipo para sub-balastro granular. 

Camada de coroamento II Camada de coroamento I 
Tipo de solo da 

plataforma Espessura Material Espessura Material 

Espessura 
Sub-balastro 

granular 

QS1 30cm QS3 35cm Solo-cimento 35cm 

QS2 
20cm 

– 

QS3 

– 

25cm 

15cm 

QS3 

Solo-cimento 

25cm 

20cm 

QS3 – – 15cm QS3 20cm 

Rocha 
– 

– 

– 

– 

25cm 

15cm 

QS3 

Tout-venant 

20cm 

20cm 

 
Tabela 5.4 – Dimensões e materiais das camadas das secções-tipo para sub-balastro granular tratado com 

cimento. 

Camada de coroamento II Camada de coroamento I 
Tipo de solo da 

plataforma Espessura Material Espessura Material 

Espessura 
Sub-balastro 
tratado com 

cimento 

QS1 35cm QS3 40cm QS3 35cm 

QS2 – – 15cm QS3 20cm 

QS3 

Rocha 
Para estes tipos de plataforma não é necessário tratar o sub-balastro com cimento. 

 
Tabela 5.5 – Dimensões e materiais das camadas das secções-tipo para sub-balastro betuminoso. 

Camada de coroamento II Camada de coroamento I 
Tipo de solo da 

plataforma Espessura Material Espessura Material 

Espessura 
Sub-balastro 
betuminoso 

QS1 
70cm 

– 

QS3 

– 

70cm 

50cm 

QS3 

Solo-cimento 

16cm 

8cm 

QS2 – – 30cm QS3 8cm 

QS3 – – 30cm QS3 8cm 

Rocha 
– 

– 

– 

– 

70cm 

30cm 

QS3 

Tout-venant 

8cm 

8cm 

 

As espessuras indicadas nas tabelas tratam-se de espessuras mínimas absolutas para o caso da alta 

velocidade com tráfego exclusivo de passageiros. Com a inclusão dos necessários critérios de 

segurança e validação experimental, esta metodologia poderá servir para o desenvolvimento de um 

futuro novo catálogo de soluções estruturais que inclua diferentes tipos de sub-balastro, 

nomeadamente o betuminoso. 
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6 SÍNTESE, CONCLUSÕES E LINHAS FUTURAS DE INVESTIGAÇÃO 

6.1 Síntese 

Este estudo pôs em evidência conclusões importantes relativas à utilização prática do MEF no 

dimensionamento de estruturas ferroviárias. Este é um método bastante prático e eficaz nesta tarefa. 

No entanto, há que ter prudência na estimação dos seus parâmetros para que este represente com 

fidelidade o comportamento da estrutura. 

 

Aspectos relativos à futura exploração da linha devem ser cuidadosamente previstos para a vida útil 

da estrutura, nomeadamente o tipo de tráfego (passageiros ou misto), o seu volume bruto e o(s) 

veículo(s)-tipo a circular na via. 

 

As leis constitutivas a incluir no modelo dependem fundamentalmente do âmbito do estudo a realizar. 

Para o dimensionamento devem ser utilizadas leis elasto-plásticas para os materiais granulares. No 

entanto, a simplicidade e facilidade de aplicação das leis elásticas tornam a sua utilização bastante 

viável para estudos mais simples. Em relação ao material betuminoso, o comportamento elástico 

revelou-se uma boa aproximação. 

As leis não-elásticas requerem uma maior quantidade de parâmetros do solo. Para a determinação 

dos mesmos devem ser realizados ensaios em que as condições do terreno in situ sejam bem 

simuladas. De outra, forma a utilização destas leis pode não ser eficaz.  

 

É importante referir que uma via de caminho-de-ferro tem algumas centenas de quilómetros e que na 

sua extensão são atravessados bastantes tipos de solos de fundação. Vários modelos deste tipo 

devem ser construídos adequando-se às condições geológicas dos terrenos presentes no seu 

percurso. Há que considerar a variação longitudinal das secções no sentido de obter uma rigidez 

vertical da via homogénea no sentido longitudinal. 

 

No capítulo 4.7 realizaram-se vários modelos com o objectivo aperfeiçoar o modelo que 

posteriormente se utilizou para o dimensionamento. Desta etapa tiraram-se as seguintes conclusões: 

− A inclusão da banqueta de balastro não é necessária para o dimensionamento das camadas 

da infraestrutura; 

− A profundidade de 3m de plataforma é suficiente. Com o auxílio de outros dois modelos com 

4,5m e 6m de profundidade, tornou-se evidente que o nível de tensões na plataforma não varia 

significativamente considerando uma profundidade superior a 3m; 

− Os modelos cujo domínio longitudinal corresponde a 8 travessas fornecem para o 

dimensionamento da infraestrutura (tensão máxima na plataforma) um valor que não se encontra 

do lado da segurança; 
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− A dimensão de domínio longitudinal que se mostrou mais adequada para o dimensionamento 

foi de 7,35m – 12 travessas; 

− A consideração de elementos de contacto entre as travessas e o balastro revelou-se bastante 

importante. Estes elementos restringem o movimento perpendicular à área onde estão aplicados 

e permitem os dois deslocamentos perpendiculares. Fisicamente isto significa que se permite que 

as travessas se “afundem” no balastro. O aumento da tensão máxima da plataforma é de 17% em 

relação ao modelo que não contempla estes contactos; 

− O refinamento da malha na vizinhança da aplicação da força alterou significativamente o valor 

das tensões, principalmente ao nível do balastro. No entanto, para determinação da tensão na 

plataforma a variação na malha não se revelou necessária; 

− A aproximação do comportamento dos materiais granulares a um comportamento elástico é 

bastante grosseira. As diferenças nas tensões são muito inconstantes, as deformações elásticas 

são sempre inferiores e com uma variação de 12% a 14%; 

− A consideração da lei elástica linear em detrimento da visco-elástica considera-se uma boa 

simplificação para os casos de camadas de sub-balastro betuminosas. A única diferença a 

apontar é na tensão do sub-balastro – tensão que não é relevante para o dimensionamento. 

 

Postas estas considerações, o modelo escolhido para o dimensionamento tem as seguintes 

características: 

− Leis de comportamento elásticas para carril, fixações, travessas e mistura betuminosa; 

− Leis de comportamento elasto-plásticas para solos; 

− Plataforma com uma profundidade de 3m; 

− Domínio longitudinal de 7,35m - 12 travessas; 

− Consideração do peso próprio do carril e das travessas; 

− Condição de fronteira adicional que impede o deslocamento vertical no extremo não 

carregado do carril; 

− Condições especiais de contacto entre travessas e balastro; 

− Força transmitida pela roda ao carril calculada pela fórmula de Eisenmann.  

 

No processo de calibração do modelo realizou-se uma análise de sensibilidade de três parâmetros: 

espessura de sub-balastro, módulo de elasticidade da plataforma e coeficiente de Poisson da 

plataforma. Embora este não seja o objectivo deste estudo, considerou-se importante esta análise na 

interpretação e compreensão do comportamento da via. Desta análise surgiram as seguintes 

conclusões (a tensão refere-se à tensão vertical na parte superior da plataforma e o deslocamento ao 

deslocamento máximo do carril): 

− Uma diminuição de 40% da espessura de sub-balastro altera a tensão vertical em 11% e o 

deslocamento em 4%; 

− Um aumento de 40% da espessura de sub-balastro altera a tensão vertical em 8% e o 

deslocamento em 4%. 
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A sensibilidade da tensão vertical face ao aumento de espessura de sub-balastro explica-se 

fisicamente pela melhora na distribuição das cargas em profundidade quando se têm maiores 

espessuras. 

− Uma diminuição do módulo de elasticidade da plataforma de 52% varia a tensão em 21% e o 

deslocamento em 56%; 

− Um aumento do módulo de elasticidade da plataforma de 100% aumenta a tensão em 24% e 

diminui o deslocamento em 31%. 

Alterar o módulo de elasticidade significa alterar a rigidez da estrutura. Como é do conhecimento 

comum, elementos mais rígidos absorvem mais força e permitem menos deslocamentos. Com os 

elementos mais flexíveis acontece o oposto. 

− Uma diminuição de 25% do coeficiente de Poisson da plataforma altera o deslocamento em 

16%. A tensão praticamente não se altera; 

− Um aumento de 22,5% do coeficiente de Poisson da plataforma altera o deslocamento em 

20%. A tensão praticamente não se altera. 

O coeficiente de Poisson relaciona-se com a deformação volumétrica do material, não afectando as 

tensões. 

 

Em síntese, conclui-se que as tensões têm grande sensibilidade às variações de espessura de sub-

balastro. Os deslocamentos são mais sensíveis aos parâmetros módulo de elasticidade da plataforma 

e coeficiente de Poisson. 

 

6.2 Conclusões 

O presente estudo pretendeu contribuir para o aperfeiçoamento dos métodos de dimensionamento de 

plataformas ferroviárias para linhas de alta velocidade, através de modelos elasto-plásticos e pelo 

método dos elementos finitos, considerando como novidade a utilização de diferentes tipos de sub-

balastro, nomeadamente sub-balastro betuminoso. 

 

Do dimensionamento das secções-tipo concluiu-se o seguinte: 

− Os solos de plataforma tipo QS1 não são recomendáveis para plataformas de alta velocidade, 

sendo necessário um melhoramento do mesmo dependendo do tipo de sub-balastro a utilizar. 

Neste estudo utilizaram-se dois tipos de solos tratados - o solo-cimento e o sub-balastro granular 

tratado com cimento. Qualquer destas duas opções é aconselhada para a plataforma QS1. Se se 

optar por sub-balastro betuminoso, apesar de ser estruturalmente possível ter apenas 

coroamento QS3, deve realizar-se este melhoramento e reduzir a espessura das camadas da 

estrutura; 

− No caso da plataforma QS2 e sub-balastro granular é possível obter capacidade de suporte e 

rigidez necessárias com duas camadas de coroamento de solo QS3. No entanto, uma vez 

utilizado ou o solo-cimento, ou o sub-babastro granular tratado com cimento, as espessuras das 

camadas podem reduzir-se significativamente. Para o sub-balastro betuminoso, muito mais rígido, 
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estas considerações não se aplicam, visto que esta estrutura já verifica os requisitos com a 

espessura mínima de coroamento; 

− Tanto as plataformas constituídas por solos QS3 como por Rocha têm bastante capacidade 

resistente. Em nenhum dos casos é necessário adicionar camada de coroamento para obter 

capacidade de suporte. No entanto, estas camadas são importantes por razões construtivas (por 

exemplo, uma superfície em rocha é difícil de regularizar, portanto uma camada de solo pode 

cumprir esta função). Além de que no caso da Rocha esta camada é fundamental para garantir 

flexibilidade à estrutura que à partida é demasiado rígida. 

 

Os resultados apresentados consistem naturalmente numa primeira aproximação, sendo necessário  

alargar este estudo incluindo outros tipos de fixações aos modelos. Estes elementos permitem 

controlar a rigidez vertical da via e abriria o leque de secções-tipo aqui apresentado – note-se que há 

bastantes soluções que verificam a fadiga na plataforma e que não obedecem à rigidez 

máxima/mínima a ter numa estrutura para alta velocidade. 

 

Finalmente, faz-se uma pequena observação ao estudo apresentado em Recomendaciones para el 

proyecto de plataformas ferroviárias do Ministério das Obras Públicas espanhol. Os valores de tensão 

na plataforma apresentados neste estudo correspondem ao ponto na parte superior da plataforma na 

vertical da carga. Note-se que este valor nem sempre corresponde ao valor máximo das tensões 

nesta camada. Dependendo do modelo, a tensão máxima na plataforma pode encontrar-se entre os 

dois carris, principalmente nas camadas inferiores. Se a partir de certo ponto os dois bolbos de 

tensão provenientes da transmissão de cada uma das rodas se juntam, a tensão entre carris passa a 

ter influência de ambas as cargas e não apenas de uma. 

 

6.3 Futuras linhas de investigação 

Seria do máximo interesse a continuação deste estudo adicionando-lhe variáveis adicionais 

respeitantes a: 

− Tipo de tráfego – neste estudo considerou-se apenas o tráfego de comboios de passageiros. A 

circulação de comboios mistos de passageiros e mercadorias numa via altera o seu 

dimensionamento; 

− Outros volumes de tráfego – nesta tese foi considerada uma frequência de 100 comboios por dia. 

Na realidade o volume de tráfego depende da procura no percurso em questão; 

− Outros comboios-tipo – a força considerada foi a relativa ao comboio circulante na via de alta 

velocidade Madrid-Sevilha. É importante considerar a(s) carga(s) respeitante(s) ao(s) comboio(s) que 

circula(m) na via a dimensionar; 

− Diferentes materiais – outras soluções devem ser acrescentadas ao catálogo de secções-tipo 

apresentado, nomeadamente: 
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− Consideração de elementos que permitem “controlar” a rigidez vertical da via - outros 

tipos de fixações do carril às travessas, travessas de outras formas, inclusão de manta 

elástica sob a camada de balastro; 

− Outros materiais e técnicas de melhoramento do solo da plataforma – estabilização de 

solos com cimento com adições de cinzas volante ou cal (consoante a origem do solo a 

estabilizar) que lhes confiram mais compacidade; tela de geotêxtil separando os materiais 

finos dos grossos para que os primeiros não se infiltrem nas camadas inferiores; 

− Outros tipos de misturas betuminosas – a escolha da constituição da mistura betuminosa 

deve ser adaptada à utilização em caminhos-de-ferro e adaptada ao clima do local onde 

se pretende implementar a via. 

 

Finalmente, a eleição do tipo de solução a adoptar (de entre os possíveis para cada caso em 

particular) deverá sempre ser baseada numa avaliação económica que contabilize todo o período de 

vida útil da estrutura. Embora os custos de construção sejam relativamente fáceis de calcular, o 

mesmo não acontece com os custos de manutenção. Neste campo é também necessário investigar 

realizando análises comparativas de deterioração dos vários tipos de soluções estruturais ao longo do 

tempo (Teixeira et al., 2006). 
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