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Resumo 

 

Actualmente, na investigação e exploração ferroviária de alta velocidade pretende-se melhorar o 

sistema em termos de velocidade, segurança e conforto, mantendo o compromisso a nível de 

custos. Para atingir tais objectivos, o dimensionamento das vias férreas tem vindo a adquirir uma 

importância crescente na performance dos serviços de alta velocidade. 

A infra-estrutura ferroviária tem um papel fundamental na vertente económica e contenção de 

custos, uma vez que a introdução da alta velocidade está intimamente relacionada com a sua 

qualidade geométrica e homogeneidade. Tendo em conta que a passagem de um comboio 

provoca a actuação de cargas dinâmicas, que simultaneamente com a actuação das condições 

atmosféricas degradam a via, a previsão desta degradação permite, posteriormente, a 

comparação de opções e minimização dos custos de manutenção. 

Na presente dissertação efectuam-se duas grandes análises tendo em conta a modelação 

tridimensional por elementos finitos com o software CODE_BRIGHT. Na primeira análise 

abordam-se vários casos de estudo sob a acção das condições atmosféricas em que o 

assentamento diferencial adquire especial relevo – inclusão de uma cunha de transição entre 

transição aterro – obra de arte e transição com variação de rigidez dos solos de plataforma. A 

comparação e avaliação de resultados são efectuadas em termos de deslocamentos verticais e 

da sua variação sazonal, bem como do teor em água/grau de saturação. Na segunda análise 

avalia-se a previsão da degradação da plataforma para vários casos, através dos resultados de 

deformação e extensão no topo desta a longo prazo, sob a actuação da carga devido à 

passagem do comboio e a actuação das condições atmosféricas (análise termo-hidro-mecânica). 

Os resultados obtidos confirmam o interesse das análises efectuadas. Na primeira análise 

verifica-se a influência positiva que a inclusão da cunha de transição tem numa transição desta 

espécie, tornando-a muito mais progressiva. Verifica-se, ainda, no caso de estudo da transição 

de solos com diferentes rigidezes que é significativa a diferença quando se introduz um solo de 

rigidez intermédia, tornando a transição mais suave. Na segunda análise, os resultados 

mostram, qualitativamente, que a diminuição do nível freático resulta numa diminuição das 

extensões e deformações permanentes no topo da plataforma, enquanto que um aumento da 

altura da plataforma se traduz numa diminuição da extensões e num aumento das deformações 

no topo da plataforma. 

 

Palavras-chave 

 Alta velocidade ferroviária 

 Infra-estrutura ferroviária 

 Cunha de transição 

 Variação da rigidez dos solos de plataforma 

 Degradação de plataformas ferroviárias  
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Abstract 

 

Currently, in the research and railway exploration is intended to improve the system in terms of 

speed, safety and comfort while maintaining the commitment when it comes to costs. To achieve 

these objectives, the design of railways has gained an increasing importance in the performance 

of high speed services. 

The railway infrastructure has a key role in the economics and cost containment, since the 

introduction of the high speed is closely related to the geometric quality and uniformity of the 

substructure. Given that the passage of a train causes the action of dynamic loads that 

simultaneously with the action of the atmospheric changes degrade the railway, the prediction of 

this degradation allows subsequently the comparison of the options and the minimization of the 

maintenance costs.  

In this thesis two major analyses are carried out taking into account the three dimensional finite 

element modeling with CODE_BRIGHT software. 

The first deals with several cases under the action of atmospheric conditions in which the vertical 

stiffness changes acquires special importance – inclusion of a transition zone when bridges 

tunnels or pile decks are introduced in the tracks and subgrade soil stiffness variation. The 

evaluation of results is made in terms of vertical displacements and their seasonal changes as 

well as the water content, degree of saturation and temperature. 

In the second analysis is evaluated the prevision of the degradation of the subgrade for several 

cases, through deformation and strain results on the top of the subgrade, under the action of the 

load due to the passage of the train and the action of atmospheric conditions (thermo-hydro-

mechanical analysis). 

The results obtained confirm the interest of the analysis performed. In the first analysis the 

positive influence of the transition zone can be observed, making the transition less abrupt. In the 

case of the transition between two soils with different stiffness is observed that when it is 

introduced a soil with an intermediate stiffness between them, the transition is much more 

smooth. In the second analysis, the results show, qualitatively, that the decrease of the 

groundwater level results in a decrease of the permanent strains and deformations at the top of 

the subgrade, while an increase of subgrade’s height results in a decrease of the strains and in a 

increase of the deformations at the top of the subgrade. 

 

 Keywords 

 High speed railway 

 Railway infrastructure 

 Transition zone 

 Subgrade soil stiffness variation 

 Railway subgrade degradation 
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1. Introdução 

 

A alta velocidade ferroviária veio dar um grande impulso na revitalização do transporte 

ferroviário, meio de transporte que, face à concorrência dos meios aéreos e rodoviários e à falta 

de capacidade e evolução das linhas férreas, parecia condenado à extinção. 

Com a evolução tecnológica, o consequente desenvolvimento das linhas férreas de alta 

velocidade permitiu aos comboios circular a velocidades consideravelmente superiores, levando 

a que os comboios de alta velocidade se tornem uma das opções mais competitivas ao nível de 

trajectos de média duração/longitude. Desde então, tanto as empresas operadoras como a 

investigação têm-se dedicado a tornar o serviço cada vez mais rápido, mantendo, ou se possível, 

aumentando o seu nível de segurança e conforto, sem comprometer o factor económico, de 

modo a que não se traduzisse num aumento de custos exponencial que inviabilizasse a sua 

implementação. A implementação de um sistema de transporte ferroviário envolve custos de 

construção e custos de exploração. Os custos de exploração das linhas de alta velocidade são 

bastante significativos e a sua minimização traduz-se numa diminuição substancial do custo 

global, permitindo a evolução da alta velocidade sem comprometer o factor económico. 

Tendo em conta este facto, vêm sendo desenvolvidas várias campanhas de investigação de 

modo a tentar compreender os mecanismos de degradação das vias, com vista a minimizar os 

custos de manutenção, onde se destaca a degradação da qualidade geométrica da via como um 

dos factores mais preponderantes nesses custos. A presente dissertação insere-se nesse 

âmbito, tendo como grande objectivo a análise de modelos que permitam retirar conclusões 

acerca da degradação da subestrutura da ferrovia e consequentemente da sua manutenção. 

Tendo uma influência crítica na degradação da via-férrea, é de todo o interesse a consideração 

das acções atmosféricas na modelação da evolução da qualidade geométrica da via, cujos 

efeitos afectam de forma significa os resultados obtidos. 

Este trabalho surge como continuidade de trabalhos anteriormente efectuados e cujos 

desenvolvimentos permitiu identificar o rumo a seguir em futuras investigações. 

Assim, a análise termo-hidro-mecânica com vista à evolução da degradação da plataforma foi 

abordada no projecto BITU-Rail (BITURAIL D.2.3 e D.3.2, 2011) e no artigo (Ferreira e Teixeira, 

2012) que estudam o impacto que a incorporação de materiais betuminosos na plataforma tem 

no ciclo de vida da infra-estrutura ferroviária e a comparação entre diferentes soluções de sub-

balastro a utilizar, respectivamente, sendo que a análise mecânica é efectuada com recurso ao 

software CESAR-LCPC e a acção das condições atmosféricas é simulada em separado, no 

software CODE_BRIGHT. 

Por outro lado, a tese de mestrado (Ferreira, 2007) e os artigos ( Ferreira, T., Teixeira, P. F. e 

Cardoso, R., 2009, 2011) consideram modelos da subestrutura da ferrovia a duas dimensões 

(perfil transversal) em que actuam as condições atmosféricas para as análises que se propõem. 
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A presente dissertação tem como objectivo aprofundar essas linhas de investigação, 

nomeadamente através de duas grandes linhas de análise. 

A primeira análise tem como base os modelos de subestrutura ferroviária a duas dimensões, sob 

a acção das condições atmosféricas, e tem como objectivo a avaliação de assentamentos 

diferenciais a nível longitudinal, através do desenvolvimento desses modelos a três dimensões, 

tornando a análise muito mais completa e realista, uma vez que o desenvolvimento deste tipo de 

modelos da subestrutura da ferrovia em três dimensões é realizado pela primeira vez 

constituindo uma inovação. 

A segunda análise passa por integrar e acoplar a análise termo-hidro-mecânica num só software, 

o CODE_BRIGHT, de forma a simular num só modelo a acção simultânea das condições 

atmosféricas e do carregamento associado à passagem de comboios, para a aplicação da 

metodologia de previsão da evolução da degradação da plataforma. Desta forma, a análise 

realiza-se de forma completa e independente com recurso a um só software e de forma mais 

realista. Tal constitui uma inovação nesta área de investigação, uma vez que não foi, até ao 

momento, efectuado. 

O presente documento está estruturado em 7 capítulos. O capítulo 1 corresponde à presente 

introdução, onde é apresentado o enquadramento, objectivos propostos e estrutura da 

dissertação. 

No capítulo 2 abordam-se os vários métodos de dimensionamento mecânico existentes. É 

também apresentada alguma informação sobre a importância da rigidez vertical e sobre o 

desenvolvimento da fadiga da plataforma. 

O capítulo 3 incide sobre o estado de arte associado a uma análise termo-hidro-mecânica. Com 

efeito, aborda-se o comportamento de solos não saturados, fundamental na presente 

dissertação, sobretudo devido ao fenómeno da sucção, a teoria associada ao modelo BBM 

(Basic Barcelona Model) e ao software de elementos finitos CODE_BRIGHT, no qual são 

efectuados todos os modelos necessários ao longo deste trabalho. 

No capítulo 4 é apresentada a modelação mecânica seguida por Ferreira et al. (2012) no 

software CESAR-LCPC que serve de base ao desenvolvimento deste trabalho e respectivos 

resultados e posteriormente é aprofundado o desenvolvimento do modelo mecânico base de 

elementos finitos do CODE_BRIGHT, bem como os resultados mecânicos necessários à sua 

validação, tendo a comparação com os resultados do modelo mecânico do CESAR-LCPC, 

previamente apresentados. 

O capítulo 5 trata da análise termo-hidro-mecânica sob a acção das condições atmosféricas em 

modelos tridimensionais de forma a estudar o assentamento diferencial a nível longitudinal dos 

mesmos. Como tal, é descrita a construção dos modelos a utilizar – primeiramente um modelo 

longitudinal base e de seguida os modelos dos casos de estudo – com informação acerca dos 

materiais a utilizar e dados atmosféricos adoptados. Finalmente são apresentados e analisados 

os resultados obtidos tendo em conta os objectivos traçados para esta análise. 
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No capítulo 6 é apresentada a metodologia utilizada para prever a evolução da degradação da 

plataforma, seguido do desenvolvimento do modelo de estudo final no software CODE_BRIGHT 

no qual é considerada de forma simultânea a acção do carregamento devido à passagem dos 

comboios e a acção das condições atmosféricas. São também exibidos os casos de estudo 

considerados de variação do nível freático e da altura da plataforma e os respectivos resultados 

relativos à evolução das deformações e extensões permanentes na plataforma. 

 Por último, o capítulo 7 apresenta as considerações e conclusões finais acerca da presenta 

dissertação, a nível de resultados e objectivos propostos. 
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2. Dimensionamento de plataformas ferroviárias 

 

O dimensionamento de plataformas ferroviárias frente a acções de tráfego requer a 

determinação realista da distribuição de tensões nos diferentes componentes e camadas 

constituintes da via-férrea. Desta forma, modelos analíticos ou numéricos da via devem ser 

adequados para a obtenção dos esforços ao nível da plataforma por forma a ter em conta os 

efeitos de flexão das travessas e o espaçamento entre as mesmas, rigidez do sistema 

carril/sistema de fixações, espessura das camadas da subestrutura e propriedades associadas. 

 

2.1 Métodos de dimensionamento mecânico 

A modelação e análise da subestrutura ferroviária frente a carregamentos estáticos (ou quase-

estáticos) segue, actualmente e de modo genérico, um dos seguintes métodos: 

 Estrutura da via representada de modo simplificado – uma viga com fundação elástica, 

em que a subestrutura é representada por um sistema mola-amortecedor (fundação 

amortecida de Winkler); 

 Modelação da estrutura da via através da teoria de sistemas elásticos de múlti-camadas 

(WESDEF, BISDEF); 

 Estrutura da via é modelada em detalhe através da utilização de um método de 

elementos finitos (CESAR-LCPC, CODE_BRIGHT, ANSYS, ABAQUS); 

 Modelação da estrutura da via aplica modelos analíticos “mistos”, em que são incluídas 

ambas as teorias: sistemas elásticos de múlti-camadas e elementos finitos (KENTRACK, 

GEOTRACK); 

2.1.1 Fundação de Winkler 

A representação mais simples de uma fundação elástica contínua é o modelo denominado de 

fundação de Winkler. Neste modelo, o carril é representado por uma viga de Euler-Bernoulli, 

infinita e uniforme, apoiada numa fundação de Winkler elástica amortecida contínua. A massa 

efectiva das travessas é distribuída uniformemente e adicionada à massa do carril (Esveld, 2001; 

Li and Selig, 1996). A hipótese de Winkler refere que em cada apoio do carril a tensão de 

compressão é proporcional à compressão local. 

Com base na teoria de Winkler, o módulo da via, u, que representa a rigidez global da fundação 

do carril (que é constituída por travessas, placas de assento, balastro, sub-balastro e plataforma) 

é definida como sendo a força no apoio por unidade de comprimento de carril por unidade de 

deflexão, Equação (2.1), tal que: 

  
 

 
 (2.1)  

em que q representa a força vertical na fundação do carril por unidade de comprimento. 

A rigidez da via é definida pela Equação (2.2) : 
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 (2.2)  

com   a corresponder à força concentrada aplicada no carril. 

A diferença entre a rigidez e o módulo da via é que a rigidez da via inclui a rigidez de flexão do 

carril, EI, enquanto o módulo da via apenas representa apenas o restante da superstrutura e 

subestrutura. 

2.1.2 Teoria dos sistemas elásticos de múlti-camadas 

As equações que expressam as componentes de tensão causadas por uma força perpendicular 

e pontual de superfície, em pontos dotados de massa homogénea, isotrópica e elástica que se 

estende infinitamente em todas as direcções a partir do nível da superfície, foram deduzidas por 

Boussinesq (1885). No entanto, o sistema generalizado de múlti-camadas foi primeiramente 

apresentado por Burmister. Os modelos baseados nesta teoria permitem avaliar as tensões, 

deformações e deslocamentos em qualquer ponto de uma estrutura, como resultado da 

aplicação de uma única carga ou grupo de cargas no topo da mesma. 

O modelo elástico de múlti-camadas é baseado na resolução numérica da equação diferencial 

de 4º grau de Burmister. 

Este método baseia-se nas seguintes hipóteses: 

 A plataforma é considerada como sendo um espaço semi-infinito, semelhante a uma 

camada muito espessa sobre uma rocha dura; 

 As camadas são isotrópicas, com peso desprezável, infinitas e homogéneas, no plano 

horizontal; 

 Existe continuidade de tensões e extensões através das fronteiras; 

 As forças de corte na superfície não são consideradas; 

 A maioria das soluções tem em conta os materiais, que são considerados elásticos 

lineares; 

 

2.1.3 Método dos elementos finitos (MEF) 

A partir da década de 70 o desenvolvimento de modelos numéricos como o MEF possibilitou a 

realização de análises mais complexas e realistas da modelação mecânica da via-férrea.  

 

A resolução das equações diferenciais resultantes da conservação de equilíbrio e relações 

constitutivas através do MEF requer a definição das condições de fronteira associadas ao 

problema físico em estudo. As condições de fronteira estão relacionadas com a definição da 

geometria e condições de carregamento relativas a cada análise em particular. 

 

Uma característica importante do MEF que o distingue de outros métodos numéricos é a sua 

capacidade de formular soluções para elementos individuais, antes de as juntar de forma a 
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representarem a totalidade do problema. Tal facto significa, por exemplo, que no caso de um 

problema em que se lida com uma análise de tensões, encontram-se, primeiro, as características 

de força-deslocamento ou rigidez de cada elemento individualmente e, em seguida, reúnem-se 

essas mesmas características dos elementos para alcançar a rigidez de toda a estrutura. Em 

suma, um problema complexo é reduzido a uma série de problemas mais simples. 

 

Conforme referido, desde a década de 70 que diferentes modelos de elementos finitos têm vindo 

a ser desenvolvidos com o objectivo de desenvolver uma melhor compreensão do 

comportamento mecânico da via-férrea. Particular relevância deve ser dada ao trabalho 

realizado por Profillidis (1983) pelo desenvolvimento de modelos elastoplásticos tridimensionais 

(3D) da via e posterior validação através de uma vasta actividade experimental desenvolvida no 

âmbito do grupo de investigação O.R.E. e que mais tarde foram usadas como referência para a 

elaboração das normas da União Internacional de Caminhos de Ferro. Uma revisão dos 

principais modelos de elementos finitos aplicados à ferrovia pode encontrar-se em Teixeira, 

(2003); Areias (2007); BITURAIL D.2.1 (2011). 

 

 

2.2 Importância da Rigidez Vertical 

 

A rigidez vertical da via é definida pelo quociente entre a força vertical aplicada por roda e o 

deslocamento elástico reproduzido na via, na qual fazem parte todos os seus componentes 

(carril, placas de assento, travessa, balastro, sub-balastro, camada de coroamento e plataforma), 

como representado anteriormente na Equação (2.2) 

 

 
 

 
 

 

 

Figura 2.1 – Rigidez vertical da via (Teixeira, 2003). 

 

Conforme referido em Teixeira (2003) a rigidez vertical da via tem influência importante na 

resposta dinâmica dos veículos e respectivas cargas de dimensionamento (comprovado desde 

os estudos teóricos e empíricos de Prud’homme, 1970) bem como na distribuição de esforços 

nos diferentes elementos da via-férrea, sendo um dos factores chave a optimizar aquando do 

dimensionamento estrutural. 

 A utilização de placas de assento mais flexíveis permite controlar e optimizar a referida rigidez 

de forma a minimizar as necessidades de manutenção da via-férrea, situando-se os seus valores 

óptimos na ordem dos 80 a 100kN/mm Teixeira (2003); López-Pita et al. (2004). 
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Para além do valor da rigidez vertical em si é sabido que também a variação longitudinal desse 

valor se traduz num incremento dos esforços transmitidos aos diferentes componentes da via, 

reflectindo-se por sua vez num aumento da degradação da via-férrea.  

 

Existem várias causas para a existência de variações de rigidez nas vias. A situação mais 

intuitiva e de mais fácil compreensão será a da introdução de uma obra de arte no perfil 

longitudinal de uma via-férrea.  

De forma a minimizar o efeito de uma variação brusca de rigidez vertical, que sucederia neste 

tipo de casos, é prática habitual a consideração de cunhas de transição (ou blocos técnicos) cujo 

dimensionamento e optimização tem sido alvo de numerosos estudos teóricos e experimentais. 

Morais (2008), no âmbito da sua dissertação no IST, apresentou vários exemplos de cunhas de 

transição desenvolvidas por algumas administrações ferroviárias europeias e recorreu a um 

modelo de elementos finitos de cunha de transição apresentado para efectuar uma análise 

mecânica com interacção dinâmica recorrendo ao software CESAR-LCPC, conforme 

apresentado na Figura 2.2. Os resultados confirmaram o impacto das variações bruscas de 

rigidez nas solicitações dinâmicas transmitidas pelos veículos (e consequentemente na 

degradação da via) e consequentemente o interesse em avaliar correctamente e minimizar o 

mais possível essas variações. 

 

 

Figura 2.2 – Modelo de uma cunha de transição em CESAR_LCPC (Morais, 2008). 

 

 

Além das zonas de transição acima descritas, mesmo em troços cujo solo apresenta 

características semelhantes e a via se encontra em bom estado, várias medições experimentais 

confirmam que ocorrem variações de rigidez vertical significativas em travessas adjacentes 

Figura 2.3. 
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Figura 2.3 – Evolução longitudinal da rigidez vertical da via em infra-estruturas de boa e má capacidade 
resistente (Teixeira, 2003). 

 

Uma das possíveis causas dessas diferenças de rigidez serão as condições geológicas antes da 

implantação. Quaisquer diferentes formações a níveis mais baixos da plataforma, níveis 

freáticos, espessuras de camadas, tipos de materiais, podem influenciar significativamente os 

valores de rigidez vertical da infra-estrutura.  

 

Há ainda a possibilidade de ocorrerem variações de rigidez sazonais, devido às condições 

climatéricas aí actuantes Figura 2.4. Principalmente em países do centro e norte da Europa tem-

se verificado que a influência do gelo eleva, por vezes, a rigidez de uma secção nas estações 

mais frias do ano. É um dos principais motivos que leva à protecção de plataformas contra o gelo 

e a sua acção. 

 

 

Figura 2.4 – Variação sazonal do coeficiente do balastro devido às condições atmosféricas (López Pita, 
1983) em Teixeira (2003). 
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2.3 Fadiga da plataforma e ciclo de vida da subestrutura ferroviária 

 

Um dimensionamento estrutural correcto deverá ter em conta o comportamento da subestrutura 

ferroviária a longo prazo, sendo necessário estudar o processo de deterioração da mesma e dos 

materiais constituintes das respectivas camadas. A natureza cíclica do carregamento provocado 

pelo tráfego e acções atmosféricas é a causa base deste fenómeno, estando, 

consequentemente, relacionada com problemas de fadiga na subestrutura, bem como um 

aumento no número de operações de manutenção. 

 

No presente trabalho, pretende-se avaliar a deterioração relativa a plataformas constituídas por 

solos granulares. Os solos granulares têm sido alvo de um grande estudo por parte da 

engenharia de transportes, sendo possível caracterizar o seu comportamento à acumulação de 

deformações permanentes através de modelos de deformação controlada. A aplicação deste tipo 

de relações requer algum cuidado pelo facto do seu comportamento depender não só dos 

carregamentos e condições atmosféricas a que o material está sujeito, como das próprias 

propriedades mecânicas do material, onde se incluem o módulo de deformação, o ângulo de 

atrito, a coesão, as tensões de corte, de desvio, entre outras (Pita et al., 2004). Os problemas 

devidos à rotura progressiva por deformação de corte da plataforma e rotura por extensão 

plástica excessiva acumulada estão associados à parte superior da plataforma, onde é maior a 

probabilidade de as tensões de corte cíclicas serem mais elevadas. 

Os métodos de projecto utilizados na definição das espessuras da plataforma passam por 

identificar e colocar limites máximos nos valores de tensões, extensões e assentamentos, que 

resultam fundamentalmente de rotura progressiva por deformação de corte e rotura por extensão 

plástica excessiva acumulada, associadas ao estado limite de serviço (relacionado com o 

conforto e optimização de operações de manutenção e não com a segurança da infra-estrutura 

propriamente dita, ao contrário do estado limite último). 

 

Independentemente do tipo de material considerado existem, regra geral, três fases distintas no 

comportamento da deformação permanente dos materiais que constituem a plataforma sob um 

determinado carregamento e condições atmosféricas. A Figura 2.5 ilustra essas fases, que 

podem ser descritas da seguinte forma: 

 

 Fase primária: nível inicial de extensão permanente elevado, com uma taxa decrescente 

de deformações plásticas, predominantemente associadas a variações volumétricas; 

 Fase secundária: pequena taxa de extensão permanente que exibe uma taxa constante 

de variação, também associada a variações volumétricas, sendo que, por outro lado, as 

deformações de corte aumentam a uma taxa crescente; 



23 
 

 Fase terciária: elevado nível de extensão predominantemente associado a deformações 

plásticas de corte sob condições de não variação de volume; 

 

 

Figura 2.5 – Diferentes fases no comportamento da extensão permanente na plataforma. 

 

Uma abordagem actualmente comum é a de modelar as fases primária e secundária. A fase 

terciária, embora também relevante, não é vulgarmente tida em conta explicitamente. Os testes 

de deformação permanente necessários para atingir essa fase são extremamente morosos e de 

difícil execução. No entanto, tal não constitui uma limitação, uma vez que a magnitude dos 

valores de extensões plásticas associadas à fase terciária supera claramente os valores típicos 

tolerados na prática actual, pelo que esta fase nunca é condicionante em termos de 

dimensionamento. 

 

 

Os materiais da infra-estrutura ferroviária são sujeitos a um carregamento que resulta da acção 

do tráfego e o seu comportamento mecânico é altamente controlado e condicionado pelas 

condições hidrogeológicas, temperatura e transferência de água devido às condições 

atmosféricas. As variações do teor de água, sobretudo um aumento excessivo de humidade na 

plataforma podem, actuando simultaneamente com as cargas de tráfego, reduzir de forma 

significativa a vida útil da ferrovia. 

No âmbito de pavimentos rodoviários, as acções atmosféricas são geralmente consideradas em 

termos de variações de rigidez do asfalto e dos materiais não ligantes, causadas pelos efeitos da 

temperatura e da humidade (Uzan 2004, Zuo et al. 2007). O desenvolvimento do Mechanical-

Empirical Pavement Design Guide incluiu também os efeitos de sucção através do seu 

Enhanced Integrated Climatic Model (EICM), que considera o efeito do calor a 1 dimensão e a 

análise do fluxo de humidade. O modelo requer a definição da percentagem de água da chuva 
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infiltrada através das subcamadas de acordo com o tipo de solo e a existência (ou não) de 

sistemas de drenagem. 

No campo das estruturas ferroviárias, um trabalho anterior desenvolvido pelos autores (Ferreira, 

T., Teixeira, P. F. e Cardoso, R., 2011) descreveu uma análise termo-hidro-mecânica (THM), 

com foco na evolução das deformações da plataforma devido às acções atmosféricas ao longo 

dos primeiros anos após a construção, confirmando-se o interesse em desenvolver para a 

ferrovia uma modelação considerando de forma mais robusta o efeito combinado da 

temperatura, precipitação e humidade relativa, conforme se aborda na presente dissertação. 
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3. Análise Termo-Hidro-Mecânica: Estado de Arte 

 

3.1 Princípios Básicos de Solos Não Saturados 

 

Os solos apresentam-se, regra geral, em estado parcialmente saturados e em que a saturação é 

uma condição limite normalmente não atingida. No primeiro caso entende-se que os vazios entre 

grãos se encontram preenchidos por água e ar, enquanto no segundo caso (em que no limite os 

solos se encontram saturados) os vazios do solo estão completamente preenchidos por água. 

Para o estudo que se pretende realizar, é necessário considerar o comportamento do solo da 

forma mais real possível, sendo inclusivamente, impossível efectuar uma análise hidro-térmica-

mecânica considerando a acção das condições atmosféricas sem ter em conta o comportamento 

não saturado dos solos. De facto, a previsão de comportamento dos solos não saturados é de 

grande interesse à geotecnia e, em consequência, aos estudos de modelação de ferrovias de 

alta velocidade. 

A razão de tal afirmação prende-se com o conceito de sucção, que surge associado ao conceito 

de solo não saturado. A sucção é definida como sendo a pressão isotrópica da água intersticial, 

fruto de condições físico-químicas que fazem com que o sistema água/solo (água/material 

poroso) absorva ou perca água, dependendo das condições ambientais e aumentando ou 

reduzindo o grau de saturação. Desta forma, os ciclos de molhagem e secagem, controlados por 

variações das condições atmosféricas, resultam em significativas variações de sucção, pelo que 

se torna necessário formular adequadamente as trocas de água que ocorrem entre o solo e o 

meio ambiente, quer em fase líquida, quer em vapor. 

A generalidade dos solos, desde os solos compactados aos solos naturais que existem próximo 

da superfície, são solos não saturados, pelo que é considerado apropriado utilizar conceitos 

associados ao comportamento dos mesmos de forma a calcular correctamente os 

deslocamentos resultantes dos efeitos das condições atmosféricas. 

O cálculo destes deslocamentos é um processo de elevado grau de dificuldade, dado que é 

necessário calcular as variações de sucção no solo associadas aos efeitos do clima e, 

posteriormente, calcular as deformações do solo recorrendo a essas variações de sucção. 

A sucção pode ser definida como o estado de energia livre da água do solo e pode ser medida 

através da pressão parcial de vapor da água do solo (Fredlund e Rahardjo, 1974). A relação 

termodinâmica entre a sucção total e a pressão parcial do vapor de água dos poros é 

determinada pela Lei Psicométrica através da Equação (3.1): 

 

 
   

  

     
  (

 ̅ 

 ̅  
) 

 

(3.1)  
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em que 

 sucção do solo ou sucção total (kPa); 

  – constante de gás universal (molar) [8.31432 J/(mol K)] ; 

  – temperatura absoluta [ T = ( 273.16 + t
0
 ) (K)] ; 

t
0 
– temperatura (ºC); 

     volume específico de água ou o inverso da densidade da água [1/   (m
3
/kg)]; 

   – densidade da água [998 kg/m3 a t
0
 = 20 ºC] -                       ; 

   – massa molecular de vapor de água (18.016 kg/kmol); 

 ̅  – pressão parcial do vapor da água dos poros (kPa); 

 ̅   – pressão de saturação de vapor de água sobre uma superfície plana de água pura à mesma 

temperatura [kPa]; 

 

O termo  ̅   ̅   pode também ser denominado de humidade relativa, RH(%). A sucção do solo, 

será igual a 0.0MPa quando a humidade relativa, RH, apresentar o valor de 100%. Assim, 

para qualquer valor de humidade relativa inferior a 100% haverá sucção no solo. 

 

A sucção total,  é a soma de duas componentes, nomeadamente, a sucção matricial,     

   , e a sucção osmótica,  : 

             (3.2)  

 

Ao serem efectuadas medições de sucção total, matricial e osmótica (Fredlund e Rahardjo, 

1972), observa-se que a sucção matricial é o principal responsável por variações de sucção total, 

particularmente para maiores valores de teor de água. Em conclusão, uma variação na sucção 

matricial pode ser aproximada a uma equivalente variação na sucção total (Equação (3.3)).  

 

             (3.3)  

 

3.2 Formulação Teórica para Solos Não Saturados: Barcelona Basic Model 

 

De acordo com Alonso et al. (1990), o Barcelona Basic Model (BBM) é um modelo constitutivo 

para solos não saturados com baixa expansibilidade definido num regime elasto-plástico com 

endurecimento, que incorpora o efeito da sucção no comportamento do solo. O modelo pretende 

descrever o comportamento tensão-deformação de solos não saturados sendo que no estado 

limite, em que o solo se encontra saturado, tornando-se um modelo de estados críticos 
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convencional (Cam Clay Modificado, CCM). Este modelo fornece a formulação matemática para 

calcular as deformações do solo devido às variações de sucção e/ou variações de tensão. 

 

Neste trabalho, devido à natureza do caso estudado, será apenas dada relevância à aplicação 

do modelo para simular a resposta volumétrica do solo quando carregado isotropicamente ou em 

condições edométricas. O BBM tem como base dois conjuntos independentes de variáveis de 

tensão: o excesso de pressão média sobre a pressão atmosférica,  , e a sucção,  , definidas de 

acordo com as Equações (5.6) e (3.5), respectivamente: 

         

 
(3.4)  

         (3.5)  

 

em que 

   – excesso de tensão média (   
        

 
); 

   – pressão de ar; 

   – pressão de água. 

 

De acordo com o comportamento dos solos saturados, o volume específico,  , para um 

carregamento a uma compressão isotrópica, considerando uma dada sucção constante (linha de 

compressão normal, LCN), será dado pela Equação (3.6): 

 

              
 

  
 (3.6)  

 

em que 

  – volume específico       ); 

    – estado de tensão de referência para o qual       ; 

     – índice de compressibilidade elastoplástico do solo quando aplicadas variações isotrópicas 

de tensão, a sucção constante,  ; 

     – volume específico para      . 

 

Na descarga-recarga (a sucção constante), o solo não saturado deve comportar-se 

elasticamente com uma rigidez  , sendo independente da sucção, e com comportamento 

semelhante a um solo saturado, tal como é demonstrado na Equação (3.7) e se observa na 

Figura 3.1 (Maranha das Neves, 2007).  

 

 
     

  

 
 (3.7)  
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Do mesmo modo, observando a mesma figura, caso seja atingida a tensão de cedência do solo, 

o seu comportamento passa a ocorrer segundo a linha de compressão normal (LCN) 

observando-se deformações elásticas e plásticas. As variações volumétricas, devidas a variação 

de tensões sob sucção constante, podem ser calculadas de acordo com as Equações (3.8), em 

que    
  corresponde às variações volumétricas elásticas,     diz respeito às variações 

volumétricas elastoplásticas e    
 
 refere-se às variações volumétricas plásticas.  

 

 

{
 
 

 
    

      (
 

     
)                    

           (
 

     
)                    

   
 
        

            (
 

     
)

 

 

(3.8)  

 

Pela análise da Figura 3.1, verifica-se também que a rigidez aumenta com a sucção porque o 

índice de compressibilidade elastoplástico,     , é maior quanto menor for a sucção.  

 

 

 

 

Figura 3.1 – Variação do volume específico com o excesso de tensão média sobre a pressão atmosférica 
e com a sucção ao longo de carregamentos virgens e descargas-recargas (Maranha das Neves, 2007). 

 

 

Uma representação esquemática das Equações (3.8) é dada pela Figura 3.2. Assim, é possível 

ver a relação entre a tensão média de cedência,   , quando o solo tem uma dada sucção   e a 

tensão média de cedência,   
 , quando o solo está saturado. O aumento deste valor com a 

sucção (     
 ) indica que a resistência conferida pela sucção permite ao solo ter 

comportamento elástico para maiores tensões.  
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Figura 3.2 – Relação entre as tensões de preconsolidação    e   
  - curvas de compressão para solos 

saturados e não saturados. 

 

A Figura 3.2 ilustra uma trajectória de estado onde é feita uma descarga a sucção constante (de 

1 para 2) seguida de molhagem até atingir saturação completa (de 2 para 3), verificando-se um 

empolamento (deformação elástica). Caso o solo tivesse sido submetido a uma trajectória de 

carregamento com início em 1 e saturado para uma tensão mais elevada, verificar-se-ia colapso 

(deformação plástica). 

Se os pontos 1 e 3 pertencem à mesma curva de cedência no espaço       pode estabelecer-se 

uma relação entre a tensão média de cedência saturada e não saturada, a qual pode ser obtida 

relacionando os volumes específicos em 1,   , e 3,   . O volume específico em 3 pode ser 

calculado pela Equação (3.9), em que    
  já foi definido e    

  corresponde à variação elástica 

de volume específico devido à molhagem (variação de sucção a tensão média constante). 

 

          
     

  

 
(3.9)  

 

De 1 para 2 o valor do volume específico pode ser calculado a partir das Equações (3.8) pois só 

há variação de tensão. De 2 para 3 (molhagem) está-se no domínio elástico, ocorrendo uma 

expansão elástica que pode ser quantificada pela Equação (3.10), em que    corresponde ao 

índice de compressibilidade elástica para variações de sucção. 

 

 
   

     

  

      
 

 

(3.10)  
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De referir que a molhagem que ocorre dá-se em meio elástico, pelo que o comportamento 

observado é reversível. Caso a molhagem ocorresse numa zona do espaço       que 

interceptasse a linha de Loading Collapse (abordada no próximo parágrafo), iria ocorrer colapso 

(deformação irreversível) e a Equação (3.10) não seria suficiente para o cálculo das 

deformações devido à molhagem. 

A partir das Equações (3.6), (3,8), (3.9) e (3.10) chega-se à Equação (3.11) que permite definir 

um conjunto de estados de cedência,   , relativos a cada sucção. Esta equação refere-se à 

primeira função de cedência do modelo, designada por Loading Collapse (LC), em que      

corresponde ao índice de compressibilidade elasto-plástico quando é aplicada uma variação 

isotrópica de tensão sob sucção nula (solo saturado). 

 

 

(
  

  
)  (

  
 

  
)

      
      

 

 

(3.11)  

 

 

As variações na compressibilidade do solo devido a diferentes sucções,     , podem ser 

calculadas através da Equação (3.12), onde      é a compressibilidade para condições 

saturadas. Esta equação permite obter um valor máximo da rigidez, provavelmente muito 

próximo do comportamento real, uma vez que, obviamente, a rigidez não aumenta de modo 

ilimitado com o aumento da sucção. 

 

          [            ] 

 
(3.12)  

Na Equação (3.12),   é a constante adimensional relacionada com a máxima rigidez do solo 

(para uma sucção infinita),              , e   é o parâmetro que controla a taxa de 

aumento da rigidez do solo com o aumento de sucção. Ambos os parâmetros   e   são, regra 

geral, ajustados através de dados experimentais. 

 

O solo pode também exibir deformações plásticas devido apenas a um aumento de sucção pelo 

que surge a necessidade de definir uma segunda função de cedência. De acordo com o modelo, 

sempre que o solo atinge um valor máximo de sucção previamente atingido,   , começam a 

gerar-se deformações plásticas. Surge assim uma segunda função de cedência que consiste 

numa recta horizontal e que se denomina Suction Increase (SI). Na Figura 3.3 encontram-se 

representadas as duas funções de cedência do modelo, que delimitam o domínio elástico do 

mesmo. 
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Figura 3.3 – Curvas de cedência Loading Collapse (LC) e Suction Increase (SI) (Alonso et al., 1990). 

 

No domínio elasto-plástico geram-se deformações plásticas (irreversíveis) sempre que as curvas 

SI ou LC são atingidas e deslocadas no decorrer da trajectória de carregamento. 

Da mesma forma que ao ocorrerem incrementos de tensão a sucção constante se consegue 

descrever o comportamento do solo a partir da Equação (3.6), também quando há secagem do 

solo e consequente aumento da sucção a tensão constante se consegue reproduzir o seu 

comportamento tendo por base os mesmos princípios da equação. Assim, nas Equações (3.13) 

encontram-se as equações relativas ao aumento da sucção a tensão constante em que,    
 ,     

e    
 
 correspondem, respectivamente, às variações volumétricas elásticas, elasto-plásticas e 

plásticas devido a variação de sucção a tensão constante e    diz respeito ao índice de 

compressibilidade elasto-plástico para variações de sucção. 

 

 

{
 
 

 
    

       (
 

  
)              

         (
 

  
)              

   
 
        

           (
 

  
)

 

 

(3.13)  

 

As Equações (3.13) referem-se somente ao caso em que ocorre aumento de sucção (secagem). 

O comportamento do solo quando ocorre molhagem é mais complexo visto que quando ocorre 

colapso do solo (intercepção da LC) a explicação do fenómeno é mais complicada 

comparativamente à variação da tensão a sucção constante ou aumento de sucção a tensão 

constante.  

Desta forma, encontra-se definido o comportamento volumétrico de um solo não saturado 

quando sujeito a variações de tensão ou de sucção, de acordo com o modelo constitutivo elasto-

plástico Barcelona Basic Model. 
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3.3 CODE_BRIGHT: Aplicação do MEF em Análises Termo-Hidro-Mecânicas 

 

As condições atmosféricas afectam significativamente as condições iniciais da subestrutura 

ferroviária e das camadas de solo que a constituem (balastro, sub-balastro, eventual camada de 

coroamento e plataforma) sendo que, obviamente, o seu efeito vai reduzindo com o aumento da 

profundidade. Como mencionado no capítulo 3.1, é necessário existir uma formulação adequada 

que reproduza as trocas de água nas fases líquida e gasosa entre o solo e o meio ambiente. 

Essas trocas são efectuadas por evaporação (e portanto pela temperatura), pela quantidade de 

água líquida disponível (que provém sobretudo da precipitação), da permeabilidade do solo à 

água e ao ar que varia com o grau de saturação, e pelas propriedades de retenção de água do 

solo. Como consequência destas variações, são expectáveis deformações dos materiais 

compactados, devendo ainda, devido à natureza sazonal das mesmas, ocorrer fadiga e perda de 

força. As camadas constituintes da subestrutura ferroviária são, regra geral, não saturadas, 

sendo a sua saturação uma condição limite que raramente é alcançada. Por este motivo é 

necessário formular, em condições gerais, os fenómenos de transferência de água (líquida e em 

vapor), ar e temperatura, bem como as condições de equilíbrio mecânico em solos não 

saturados. 

 

Todo este processo de cálculo é de elevado grau de complexidade, requerendo a utilização de 

software computacional adequado. O programa de elementos finitos, CODE_BRIGHT (Olivella et 

al., 1994, 1996; DIT-UPC, 2000), é escolhido para efectuar o cálculo da evolução de teor de 

água, temperatura e consequente deformação de uma subestrutura ferroviária. De facto, é 

possível analisar o seu comportamento a longo prazo nesta simulação, uma vez que, para esse 

efeito, é considerado um período de simulação de 1 ano. 

O programa CODE_BRIGHT foi descrito por Olivella et al. (1994) e permite obter a solução de 

problemas termo-hidro-mecânicos para solos não saturados, assumindo que os mesmos são 

meios porosos deformáveis. Como dados de entrada, são exigidos dados sobre as propriedades 

mecânicas e hidráulicas dos materiais, carga mecânica, restrições e outras condições de 

fronteira, como a temperatura e a entrada e saída de água, quer em fase líquida quer em vapor. 

O cálculo é efectuado com através das equações de regulam o fluxo de água e vapor (condução 

e difusão), difusão térmica e fluxo de calor, além das equações de conservação e equilíbrio de 

massas de sólidos, líquidos, gases e energia. Para o modelo constitutivo mecânico é possível 

escolher o BBM entre algumas leis disponíveis. 

A formulação teórica utilizada no CODE_BRIGHT é apresentada neste capítulo. A modelação e 

a calibração apropriada dos diferentes casos de estudo serão definidas nos capítulos 4.2, 5.2, 

5.3 e 6.2. Os resultados finais das simulações efectuadas no âmbito deste estudo utilizando este 

software de elementos finitos serão apresentados nos capítulos 5.4 e 6.3. 
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Como mencionado, a utilização do programa CODE_BRIGHT surge da necessidade da 

consideração de uma análise termo-hidro-mecânica. Esta análise é necessária uma vez que 

existe um número de interacções mútuas que devem ser tidas em conta de forma simultânea nas 

análises. Por exemplo, as extensões que resultam do carregamento térmico irão induzir 

variações de tensões e variações em termos da massa armazenada e condutividade hidráulica. 

A expansão térmica da água nos poros provoca por si só variações do grau de saturação ou, se 

o material se encontra saturado ou praticamente saturado, um aumento da pressão da água. A 

difusão de vapor induzida termicamente e a dependência da temperatura por parte da 

viscosidade da água afectam também significativamente o processo de transferência de água. 

Por outro lado, as alterações nas condições hidráulicas influenciam o campo de temperatura 

através de variações da condutividade térmica e afectam o campo de tensões/extensões devido 

à variação de pressão de água e gás nos poros. A pressão gasosa é afectada pelo aumento da 

pressão de vapor com a temperatura, o que pode levar a variações no fluxo de gás e da água. 

Finalmente, as variações de porosidade devidas à extensão volumétrica influenciam a 

distribuição da pressão nos poros devido às variações no armazenamento de massa e 

condutividade hidráulica. O efeito sobre a temperatura é menos importante no caso das 

variações de condutividade térmica com a porosidade serem relativamente pequenas. 

Assim, como consequência inevitável de todos esses fenómenos que interagem 

simultaneamente surge a necessidade de proceder a uma análise THM acoplada, em que todos 

os principais aspectos do problema podem ser considerados de forma integrada. 

 

A análise termo-hidro-mecânica é tomada em consideração, tendo em conta uma interacção em 

todas as direcções possíveis. De acordo com a Figura 3.4, o problema é formulado numa 

abordagem em que se consideram as várias fases e as várias espécies em causa. 
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Figura 3.4 – Material poroso não saturado. 

 

As três fases são: 

 Fase sólida (s): mineral 

 Fase líquida (l): água + ar dissolvido 

 Fase gasosa (g): mistura de ar seco e vapor de água 

 

As três espécies são: 

 Mineral (-): mineral coincidente com a fase sólida 

 Água (w): líquida ou evaporada na fase gasosa 

 Ar (a): ar seco na fase gasosa ou dissolvido na fase líquida 

 

Será utilizada uma notação superior (superindex) para representar as espécies e uma notação 

inferior (subindex) para representar as fases, com os respectivos símbolos acima apresentados. 

 

 

Os seguintes pressupostos e aspectos são tidos em conta na formulação do problema: 

 

 O ar seco é considerado uma única espécie e é o principal componente da fase gasosa. 

A Lei de Henry é utilizada para expressar o equilíbrio do ar dissolvido. 

 O equilíbrio térmico entre fases é assumido. Isto significa que as três fases são 

consideradas à mesma temperatura. 

 A concentração de vapor está em equilíbrio com a fase líquida, sendo expressada pela 

lei psicométrica. 

 As variáveis de estado (também denominadas incógnitas) são: deslocamentos,   (nas 

três direcções espaciais); pressão líquida,   ; pressão gasosa,   ; e temperatura,  . 
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 Extensões e taxas de extensões pequenas são consideradas para a deformação sólida. 

Os termos advectivos devido aos deslocamentos são desprezados após a formulação 

ser transformada em termos derivadas materiais (de facto, derivadas materiais são 

aproximadas como derivadas de tempo eulerianas). Deste modo, a extensão volumétrica 

é adequadamente considerada. 

 O comportamento das espécies dissolvidas e das fases fluídas é descrito pelas 

equações constitutivas (lei de Fick e lei de Darcy). 

 Os parâmetros físicos nas leis constitutivas são função da pressão e da temperatura. Por 

exemplo: a concentração de vapor sob superfície planar (na lei psicométrica), a tensão 

superficial (na curva de retenção) e a viscosidade dinâmica (na lei de Darcy) dependem 

fortemente da temperatura. 

 

As equações que regem o fluxo de água e gás de fases múltiplas não isotérmicas através de 

meios porosos deformáveis são apresentadas por Olivella et al. (1994). Uma descrição 

detalhada pode ser aí encontrada, sendo apenas apresentado um breve resumo neste 

documento. 

 

As equações podem ser divididas em quatro grupos principais. Estes são: (i) Conservação de 

Massa de Água; (ii) Conservação de Massa de Ar; (iii) Conservação de Energia e (iv) Equações 

de Equilíbrio (Mecânico). A Conservação de Massa Sólida é também incluída implicitamente 

quando as variações de porosidade no tempo são consideradas, encontrando-se este facto 

detalhadamente explicado em Olivella et al. (1994).  

As equações de conservação de água, ar e calor são formuladas tendo em consideração os 

seguintes fenómenos básicos: 

 

Fluxo de água e ar 

 

 Fluxo líquido e gasoso em meios porosos deformáveis (Lei de Darcy generalizada para 

condições não saturadas); 

 

 Difusão de vapor (Lei de Fick); 

 

 Mudanças de fase líquida – vapor (Lei dos gases perfeitos/Lei psicométrica). 

 

Fluxo de calor 

 

 Condução térmica (Lei de Fourier); 

 

 Transporte advectivo em fases líquida e gasosa. 
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Nas relações que se seguem,   representa a porosidade. Além de aparecer explicitamente em 

várias equações, a porosidade encontra-se implicitamente presente em variáveis que dependem 

destas (como o caso da permeabilidade intrínseca).  

 

 

Conservação de Massa de Água 

 

A Equação (3.14) representa a conservação de massa de água (nas fases líquida e gasosa): 

 

  

  
(  

       
    )   (  

    
    

 )     

 

(3.14)  

em que 

  
     

     – massa de água por unidade de volume na fase líquida (produto da fracção em 

massa dessa espécie,   
 , e densidade aparente da fase,    ) [kg/m

3
]; 

  
     

     – massa de água por unidade de volume na fase gasosa (vapor) (significado 

semelhante ao correspondente na fase líquida) [kg/m
3
]; 

   – fracção volumétrica gasosa em relação ao volume de poros (grau de saturação); 

   – fracção volumétrica gasosa em relação ao volume de poros (        ); 

  
      

  – fluxo convectivo de água líquida e vapor, respectivamente [kg/m
3
/s]; 

  
  – fluxo de difusão de vapor no ar [kg/m

3
/s]; 

   –  fontes de água ou sumidouros por unidade de volume total [kg/m
3
/s]; 

 

 

Conservação de Massa de Ar 

 

A conservação de massa de ar é regulada pela Equação (3.15), 

 

  

  
(  

       
    )    (  

    
    

 )     

 

(3.15)  

em que 

  
      

        – massas de ar seco por unidade de volume de líquido e gás, respectivamente; 

  
     

  – fluxos convectivos de ar nas fases líquida e gasosa, respectivamente; 

  
  – fluxo de difusão de ar na fase gasosa; 

   – fonte externa de ar por unidade de volume. 



37 
 

 

Os termos da Equação (3.15) apresentam as mesmas unidades que os termos semelhantes 

apresentados na Equação (3.14).  

Analisando globalmente, o fluxo de ar seco tende a adquirir uma menor relevância relativamente 

aos problemas analisados neste caso, dado que a elevada permeabilidade do ar garante, regra 

geral, uma pressão de ar constante. Nesses casos, a solução da equação do gás não é 

necessária. Este é, portanto, o procedimento adoptado neste trabalho. 

 

 

Conservação de Energia 

 

A Equação (3.16) regula a conservação de energia: 

 

  

  
(                        )    (          )     

 

(3.16)  

 

 

            – energia específica para cada fase [J/kg]; 

   – termo (não-advectivo) de condução de calor;  

         – termos advectivos para cada fluxo existente (termos convectivos de transferência de 

calor através da fase líquida e gasosa, respectivamente) descritos pelas Equações (3.17) e 

(3.18), respectivamente: 

 

             

 
(3.17)  

        
 (  

    
 )    

 (  
    

 ) 

 
(3.18)  

   – contribuição da energia externa por unidade de volume. 

 

Regra geral, na transferência de calor, os fenómenos de condutividade predominam, sendo 

reduzida a influência dos termos convectivos. 

 

 

Equações de Equilíbrio Mecânico 

 

Os termos para as Equações de conservação (3.14), (3.15) e (3.16) necessitam do cálculo das 

variações de porosidade,  , e, em consequência, das deformações volumétricas. Fluxos e 



38 
 

deformações são, assim, relacionados. A sucção (associada ao fluxo ou às variações na pressão 

líquida) controla as propriedades mecânicas. Em materiais não saturados é conveniente 

trabalhar com duas tensões independentes tal como é referido na formulação do BBM (Alonso et 

al., 1990) presente no capítulo 3.2. Uma opção conveniente é a de considerar uma tensão média 

“líquida” (excesso de tensão total sobre a pressão de ar:    
           ) e uma sucção 

matricial:          =           . Em condições saturadas,           e a tensão líquida 

passa a ser a tensão efectiva. 

A formulação do problema mecânico exige o cumprimento de equilíbrio expresso pela Equação 

(3.19), 

  

         (3.19)  

 

em que   [MPa] corresponde às tensões totais e   as correspondentes forças de massa. Para 

além desta equação, são ainda necessárias à formulação algumas equações constitutivas 

apropriadas para solos não saturados compactados. 

 

 

3.4 Aplicações da análise termo-hidro-mecânica à via-férrea 

 

Este trabalho surge na continuidade de determinados trabalhos anteriormente efectuados e 

cujos desenvolvimentos possibilitaram e direccionaram o rumo a seguir em futuras 

investigações, âmbito no qual se insere o presente documento. 

De facto, a análise termo-hidro-mecânica com vista à evolução da degradação da plataforma foi 

abordada no projecto BITU-Rail (BITURAIL D.2.3 e D.3.2, 2011) e no artigo (Ferreira e Teixeira, 

2012) que estudam o impacto que a incorporação de materiais betuminosos na plataforma tem 

no ciclo de vida da infra-estrutura ferroviária e a comparação entre diferentes soluções de sub-

balastro a utilizar, respectivamente. 

 

Nestes trabalhos foi utilizado o software CESAR-LCPC para obter os resultados mecânicos 

devido à carga aplicada que simula a passagem dos comboios (valores de tensões) e, em 

paralelo, foi necessária a criação de um outro modelo no software CODE_BRIGHT para 

considerar a acção das condições atmosféricas e retirar os valores do grau de saturação, 

necessários à aplicação da metodologia adoptada (e a adoptar igualmente neste trabalho) para 

previsão da evolução da degradação da plataforma. O grande desafio que se propõe realizar 

nesta vertente do presente trabalho passa por integrar e acoplar a análise termo-hidro-mecânica 

num só software, o CODE_BRIGHT, de forma a efectuar um só modelo de elementos finitos em 

que actuem simultaneamente as condições atmosféricas e o carregamento associado à 

passagem de comboios, de modo a retirar os resultados necessários à aplicação da metodologia 
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de previsão da evolução da degradação da plataforma, possibilitando a que a análise se realize 

de forma completa e independente com recurso a este software e de forma mais realista pela 

não necessidade de criação de um modelo para cada software. Tal constitui uma inovação nesta 

área de investigação, uma vez que não foi, até ao momento, efectuado. 

 

Por outro lado, da tese de mestrado (Ferreira, 2007) e do artigo ( Ferreira, T., Teixeira, P. F. e 

Cardoso, R., 2009, 2011) que consideram modelos da subestrutura da ferrovia a duas 

dimensões (perfil transversal) em que actuam as condições atmosféricas para as análises que se 

propõem, surge como futuro desenvolvimento, e seguindo essa linha de continuidade, o 

interesse de avaliar o assentamento diferencial a nível longitudinal, através do desenvolvimento 

desses modelos a três dimensões, introduzindo o comprimento longitudinal dos mesmos. Deste 

modo, a análise torna-se muito mais completa, realista e possibilita a introdução de novos casos 

de estudo em que haja assentamento diferencial, sendo este o outro grande desafio deste 

trabalho, uma vez que o desenvolvimento deste tipo de modelos da subestrutura da ferrovia em 

três dimensões é realizado pela primeira vez constituindo uma inovação. 

Deste modo, e apresentado o estado de arte relevante, bem como trabalho base realizado 

anteriormente, procede-se, de seguida, ao desenvolvimento do trabalho proposto propriamente 

dito, tendo em conta os dois grandes objectivos em termos de inovação e avanço na linha de 

investigação acima referidos. Assim, no capítulo 4 é desenvolvido e validado o modelo base do 

CODE_BRIGHT, semelhante ao modelo do software CESAR-LCPC (Ferreira e Teixeira, 2012), 

para posteriormente no capítulo 6 se proceder ao desenvolvimento do modelo final que permite 

efectuar a previsão da evolução da degradação da plataforma integrando as acções devida à 

passagem dos comboios e condições atmosféricas de forma simultânea, alcançando, como 

referido um dos grandes objectivos propostos em termos de inovação. No capítulo 5 é 

desenvolvido o modelo longitudinal a utilizar e respectivos casos de estudo em que há 

assentamento diferencial para depois se apresentar o tratamento de resultados, introduzindo 

como inovação o modelo tridimensional que possibilita tratar assentamentos diferenciais a nível 

longitudinal. 
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4. Modelação mecânica por elementos finitos do comportamento 

da ferrovia no CODE_BRIGHT 

 

A concepção de novas linhas de alta velocidade requer uma compreensão física fundamental de 

todo o sistema da ferrovia e seus componentes. Na presente secção descreve-se o 

desenvolvimento de um modelo de cálculo de elementos finitos para vias férreas, recorrendo ao 

software CODE_BRIGHT, o que constitui uma inovação, tendo como base o modelo de ferrovia 

(Ferreira e Teixeira, 2012), construído com o software CESAR-LCPC, primeiramente 

apresentado neste capítulo com os respectivos resultados mecânicos obtidos. A vantagem na 

utilização deste software reside no facto de se conseguir conciliar no mesmo programa a análise 

mecânica e estrutural proveniente do carregamento aplicado, com os efeitos das condições 

atmosféricas actuantes no modelo, ao invés de utilizar o CESAR-LCPC e o CODE_BRIGHT para 

cada um dos efeitos, como tem sucedido, o que possibilita a obtenção de análises que têm em 

conta o efeito conjunto de ambos, tornando o método mais completo e realista a nível de 

resultados. 

Tratando-se de um modelo inovador no CODE_BRIGHT, tendo em conta o facto de se incluir o 

carregamento devido à passagem de comboios, bem como a representação dos carris, 

travessas e placas de assento (parte inovadora), em conjunto com a subestrutura (plataforma, 

sub-balastro e balastro) e o efeito das condições atmosféricas, o que vem sendo realizado neste 

software, torna-se necessário, primeiramente, validar o modelo, de modo a provar que é possível 

a sua realização com a obtenção de resultados viáveis e concordantes.  

Assim, para a validação do modelo, reproduz-se, numa primeira fase no CODE_BRIGHT, um 

modelo de ferrovia idêntico ao construído com o software CESAR-LCPC (Ferreira e Teixeira, 

2012), em que é feita apenas uma análise mecânica tendo em conta o carregamento actuante 

devido à passagem de comboios, de modo a comparar resultados e validar assim o modelo. 

Seguidamente, no capítulo 6, desenvolve-se então o modelo final, que tem em conta a acção do 

carregamento devido à passagem de comboios e as condições atmosféricas actuantes. 

 

 

4.1  Apresentação do modelo de elementos finitos do CESAR_LCPC 

 

Recentemente, um modelo de elementos finitos 3D da via foi desenvolvido por Ferreira e 

Teixeira (2012) em que foram analisados diferentes comportamentos mecânicos do solo 

(elástico/elasto-plástico), estudadas várias condições de contacto na superfície travessa-balastro 

e calculados factores de amplificação devido a efeitos dinâmicos. O modelo desenvolvido foi 

validado por comparação com resultados de outros modelos disponíveis em bibliografia e 

através de dados obtidos a partir de ensaios experimentais realizados no âmbito do projecto de 
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investigação BITU-Rail (BITURAIL D.2.3, 2011) e os seus resultados serão utilizados para 

validar o modelo desenvolvido no software CODE_BRIGHT. 

 

O desenvolvimento deste modelo foi efectuado com recurso ao software comercial baseado no 

MEF, CESAR-LCPC. A Figura 4.1 apresenta uma perspectiva 3D do modelo com informação 

relativa a materiais, geometria, discretização (malha) e ponto de aplicação da carga. Dado que 

este modelo será usado como referência para o desenvolvimento de um modelo 3D de 

elementos finitos na plataforma CODE-BRIGHT, a sua descrição é sumariamente apresentada 

de seguida. 

 

Figura 4.1 – Modelo base (CESAR-LCPC): geometria, carga aplicada e discretização por elementos finitos 
(Ferreira e Teixeira, 2012). 

 

 

 

Materiais 

As propriedades mecânicas necessárias para a descrição de comportamento elástico linear dos 

materiais do modelo base (CESAR-LCPC) apresentam-se na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 – Materiais adoptados e propriedades mecânicas: modelo base (CESAR-LCPC). 

 

Material E (MPa) v 
Comportamento 

Mecânico 

Plataforma (QS3) 80 
0.30 

Elástico Linear 

Sub-balastro granular 200 0.30 

Balastro 130 0.20 

Travessas (2.60x0.30x0.22) 64000 0.25 

Carril (60 kg/m) 210000 0.30 

Placas de assento (100 kN/mm) 

 

 

Geometria 

O domínio em análise no modelo desenvolvido por Ferreira e Teixeira (2012) resulta do 

compromisso entre as dimensões mínimas necessárias para evitar efeitos devido à proximidade 

das fronteiras do modelo e o tempo de cálculo associado ao processamento de modelos de 

grandes dimensões. Tal como representado na Figura 4.1, devido à dupla simetria segundo as 

direcções longitudinal e transversal da via, o desenvolvimento do modelo de elementos finitos 

apenas requer a definição de 1/4 do domínio total da via que este representa.  

 

Cargas 

O sistema de carregamento considerado tem em conta a configuração do comboio de alta 

velocidade AVE (a operar em linhas de alta velocidade espanholas) o qual é composto por 13 

bogies (26 eixos) com uma carga estática de 17 toneladas por eixo. Dado que a distância entre 

eixos apresentada por este comboio é relativamente curta – 3m – a sobreposição de efeitos 

devido à actuação simultânea de ambos os eixos de um bogie tem efeitos não negligenciáveis e 

que devem ser considerados. Desta forma, a abordagem de dimensionamento seguida por 

Ferreira et al. (2012) tem em conta o carregamento duplo associado à acção conjunta de ambos 

os eixos do bogie por oposição à consideração de uma carga estática individual devido ao 

carregamento de um único eixo. Tendo em conta as condições de simetria e espaçamento entre 

travessas anteriormente descritos, a carga representante da acção de uma das 4 rodas do bogie 

deve ser aplicada na 3ª travessa contabilizada a partir do plano de simetria transversal como 

indicado na Figura 4.1. 

Para o dimensionamento da plataforma, a carga estática de cada roda é multiplicada por um 

factor de amplificação dinâmico que permite a obtenção de uma carga quasi-estática que 

considera os efeitos dinâmicos do sistema. A metodologia usada para o cálculo do factor de 

amplificação dinâmico é descrita por Teixeira et al. (2006) e tem em conta as irregularidades da 
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via (é assumido um desvio padrão médio de σDL=0.9mm para os defeitos longitudinais), a sua 

rigidez vertical global e a velocidade máxima de circulação do comboio (300 km/h). 

De referir que o valor do deslocamento no topo do carril devido à carga estática (no ponto de 

aplicação da carga) é retirado do software (CESAR-LCPC) através da diferença dos valores do 

deslocamento no topo do carril devido ao peso próprio+carga estática aplicada e deslocamento 

no topo do carril devido ao peso próprio do carril directamente retirados, sendo a rigidez vertical 

obtida dividindo o valor da carga estática pelo valor de deslocamento no topo do carril obtido. 

 

Tabela 4.2 – Cálculo da carga quasi-estática (Teixeira et al., 2006). 

Carga estática 
por roda (kN) 

Deslocamento no topo do 
carril (mm) 

Rigidez vertical da via 
K (kN/mm) 

Carga quasi-estática 
por roda (kN) 
σDL = 0.9 mm 

85 1.047 81.2 120.47 

 

De acordo com a Tabela 4.2, o dimensionamento da plataforma deve considerar a aplicação de 

uma carga quasi-estática de 120.47 kN que tem em conta os efeitos dinâmicos devido à 

passagem de um comboio de alta velocidade AVE a 300 km/h. 

 

 

Resultados 

De seguida, são apresentados os resultados da análise mecânica ao modelo. Opta-se por 

apresentar os valores de tensão na direcção principal I (que correspondem aos valores da 

direcção vertical), em pontos situados ao longo de toda a altura da plataforma. Estes pontos 

localizam-se no local onde as tensões são máximas, ou seja, no local onde os efeitos do 

carregamento actuante se fazem sentir mais – em baixo do ponto de aplicação desta. São 

escolhidos pontos localizados na plataforma tendo em conta que a análise a efectuar no âmbito 

deste trabalho tem como objectivo o estudo da deterioração da desta, sendo a estrutura que 

maior influência tem na deterioração da via-férrea, e toda esta análise tem em conta resultados 

relativos à plataforma. 

Deste modo, são retirados os valores de tensões na direcção vertical no modelo do CESAR-

LCPC relativos ao peso próprio da estrutura e depois ao peso próprio da estrutura+carga 

aplicada para que seja possível calcular as tensões devidas única e exclusivamente à carga 

aplicada, através da diferença entre os valores de peso próprio+carga e peso próprio, para 

comportamento elástico linear e comportamento elasto-plástico, que utiliza a lei de 

comportamento mecânico descrita por Drucker-Prager, mais completa do ponto de vista da 

aproximação à realidade. 

Assim nas Figura 4.2 e Figura 4.3 são apresentados os valores de tensões na direcção vertical 

relativos ao peso próprio e à acção exclusiva da carga aplicada, respectivamente. 
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Figura 4.2 – Evolução das tensões verticais (direcção I) relativas ao peso próprio em função da 
profundidade da plataforma para os modelos base. 

 

 

Figura 4.3 – Evolução das tensões verticais (direcção I) relativas à carga aplicada em função da 
profundidade da plataforma para os modelos base. 

 

 

4.2 Desenvolvimento do modelo base de elementos finitos do CODE-

BRIGHT 

 

Geometria 

 

Relativamente ao modelo base do CESAR-LCPC, o modelo do CODE-BRIGHT apresenta 

exactamente as mesmas dimensões, dado que o objectivo é que o mesmo seja idêntico com 

vista à sua validação. A nível longitudinal, o modelo encontra-se dividido em 13 volumes de 0.3 

m e 1 de 0.15m de comprimento longitudinal. Esta divisão tem em conta, como se pode ver na 

Figura 4.1, a extensão das travessas e balastro nessa direcção e presença de placas de assento 

(divididos sempre de 0.3 em 0.3m) excepto na primeira “fatia” de balastro, com 0.15m, devido ao 

facto de se tratar do eixo de simetria e ser apenas representado metade. Deste modo, efectua-

0

20

40

60

80

100

120

Te
n

sõ
e

s 
(k

P
a)

 

Profundidade da Plataforma (m) 

CESAR (Elasto-Plástico)

CESAR (Elást. Linear)

0

5

10

15

20

25

30

35

Te
n

sõ
e

s 
(k

P
a)

 

Profundidade da Plataforma (m) 

CESAR (Elasto-Plástico)

CESAR (Elást. Linear)



45 
 

se a referida divisão de volumes para que seja possível a atribuição dos diferentes materiais 

segundo essa direcção. 

Assim, apresenta-se na Figura 4.4, a geometria dos modelos em questão. 

 

 

Figura 4.4 – Geometria do modelo base do CODE_BRIGHT. 

 

 

 

Malha 

Relativamente à malha definida para os modelos não há considerações de maior a fazer.  

De realçar apenas que se procura que a malha e sua divisão de elementos sejam idênticas ao 

que sucede no modelo base do CESAR-LCPC, embora com o dobro de elementos em cada 

direcção, uma vez que o CODE_BRIGHT apenas efectua interpolação linear, enquanto que o 

modelo do CESAR-LCPC se encontra definido com interpolação quadrática, havendo um nó 

intermédio nos elementos, em cada direcção. Assim, para que os modelos apresentem 

aproximadamente o mesmo número de nós é necessário definir no modelo o dobro de 

elementos em cada direcção. À semelhança do que sucede no CESAR-LCPC, a malha é 

formada por elementos regulares, apresentando-se mais discretizada na zona onde maiores 

gradientes de tensões/deformações são expectáveis. 

Na Figura 4.5 encontra-se a representação da malha utilizada em perfil transversal e em 3D. 
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Figura 4.5 – Malha do modelo base do CODE-BRIGHT: a) Perspectiva do perfil transversal; b) Perspectiva 
global. 

 

 

 

 

Dados do Problema 

Para o modelo em causa, e dado que a análise a efectuar é apenas mecânica, à semelhança do 

que sucede no CESAR-LCPC, são tidas apenas em conta as equações associadas ao equilíbrio 

mecânico (equilíbrio de tensões), cuja incógnita são os deslocamentos,  , sendo as restantes 

desactivadas.  

 

 

 

Materiais 

Os materiais utilizados no modelo são os apresentados na Tabela 4.1 e têm as mesmas 

características e comportamento relativamente a esta. De referir que apenas os parâmetros 

referentes à elasticidade linear são definidos, sendo que todas as restantes propriedades dos 

materiais, quer a nível mecânico, quer a nível termo-hidráulico, se encontram desactivadas.  

 

Deste modo, fica assim construído o modelo base no CODE-BRIGHT para posterior validação, 

conforme se apresenta na Figura 4.6. 
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Figura 4.6 – Modelo base do CODE_BRIGHT com a descrição dos materiais adoptados. 

 

 

Figura 4.7 - Comparação entre os dois modelos base: a) Modelo do CESAR-LCPC; b) Modelo do 
CODE_BRIGHT. 

 

 

 

4.3 Validação do Modelo Base do CODE_BRIGHT 

 

De forma a efectuar a validação do modelo base do CODE_BRIGHT, para posterior 

desenvolvimento do modelo final, opta-se por verificar os valores de tensão na direcção principal 

I (direcção vertical), em pontos situados ao longo de toda a altura da plataforma, em ambos os 

modelos, cuja localização foi anteriormente descrita aquando da descrição do modelo do 

CESAR--LCPC. 
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Deste modo, são retirados os valores de tensões na direcção vertical no modelo do CESAR-

LCPC relativos ao peso próprio da estrutura e depois ao peso próprio da estrutura + carga 

aplicada (para que seja possível calcular as tensões devidas única e exclusivamente à carga 

aplicada, através da diferença entre os valores de peso próprio + carga e peso próprio), 

efectuando o mesmo procedimento no modelo do CODE_BRIGHT e comparando os mesmos. 

De notar que os resultados apresentados em forma de gráfico são relativos aos modelos 

CESAR-LCPC de comportamento elástico linear, CODE_BRIGHT de comportamento elástico 

linear (o que se pretende validar por comparação directa com o primeiro) e, adicionalmente, 

CESAR-LCPC de comportamento elastoplástico, que utiliza a lei de comportamento mecânico 

descrita por Drucker-Prager, conforme desenvolvido no IST por Areias (2007) e no Ferreira e 

Teixeira (2012). Apresentam-se, de seguida, os resultados das tensões relativas ao peso próprio 

e das tensões relativas à carga aplicada, para a direcção vertical. 

 

 

Figura 4.8 – Evolução das tensões verticais (direcção I) relativas ao peso próprio em função da 
profundidade da plataforma para os modelos base. 

 

 

Figura 4.9 – Evolução das tensões verticais (direcção I) relativas à carga aplicada em função da 
profundidade da plataforma para os modelos base. 
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Comparando os gráficos de valores de tensões relativos ao peso próprio obtidos nos três 

modelos (Figura 4.8), verifica-se que, os mesmos são praticamente coincidentes, pelo que o 

modelo elástico linear do CODE_BRIGHT revela um excelente comportamento face ao que 

sucede em ambos os modelos do CESAR-LCPC. De notar que os valores das tensões 

aumentam com a profundidade da plataforma, pois o peso próprio da estrutura acima existente 

também é superior, revelando um comportamento de acordo com o esperado. 

Relativamente aos gráficos de valores de tensões relativos exclusivamente à carga aplicada nos 

três modelos considerados (Figura 4.9), observa-se também um comportamento praticamente 

coincidente entre os modelos, com a diminuição dos valores de tensões com a profundidade, 

pois com o aumento da distância ao ponto de aplicação da carga, os seus efeitos são 

atenuados.  

 

Desta forma, é possível concluir que o modelo base do CODE-BRIGHT é válido, sendo possível 

obter, à semelhança do que sucede no caso do CESAR-LCPC, valores igualmente pertinentes 

de tensões, permitindo realizar a análise previamente proposta neste trabalho, acoplando a 

análise mecânica que simula os efeitos do carregamento devido à passagem de comboios e a 

análise hidro-térmica das acções atmosféricas no mesmo modelo, de forma a abordar a 

evolução da deterioração da plataforma da ferrovia. 

 

 

4.4 Análise das malhas 

 

Validado o modelo base do CODE_BRIGHT, é relevante efectuar uma análise comparativa 

relativamente às malhas a utilizar, de forma a verificar as diferenças em termos de resultados. 

Tal facto justifica-se por a malha do modelo base ser já consideravelmente pesada (41187 nós), 

com a introdução do nível freático e das condições atmosféricas, e tendo em conta que terão 

que ser resolvidos, para além do balanço mecânico, também os balanços hidráulico e energético 

e serão também introduzidos mais elementos e nós, será necessário, caso se verifique ser 

viável, a consideração de um tipo de malha mais leve. Caso contrário as análises finais 

pretendidas seriam claramente comprometidas devido à carga computacional introduzida por 

uma malha bastante pesada. 

Deste modo, são considerados 4 tipos de malhas com diferentes números de nós, incluindo a 

malha utilizada para o modelo base, bem como 2 mais leves (menos nós) e uma mais pesada 

(mais nós) que esta. As malhas adoptadas encontram-se apresentadas na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 – Descrição das 4 malhas definidas. 

 

Descrição das malhas 

Malha 1 – 2241 Nós Malha 2 – 6661 Nós 

  

Malha 3 – 41187 Nós (Modelo Base) Malha 4 – 91020 Nós 

  

 

 

Apresentadas as malhas adoptadas, efectua-se agora a análise comparativa entre as mesmas, 

utilizando o mesmo princípio adoptado para a validação do modelo base, com a criação de 

gráficos dos valores de tensões devidas ao peso próprio e à carga para os 4 casos em função da 

profundidade da plataforma, utilizando os mesmos pontos anteriormente utilizados. 

Uma vez que as tensões verticais (segundo a direcção principal I) são as de maior relevância e 

que melhor traduzem o comportamento deste tipo de modelos, apenas estas serão 

apresentadas de agora em diante. 

De realçar que a malha 2 provém da malha 3, dividindo o número de elementos em cada 

direcção por 2, pelo que é semelhante à malha utilizada no modelo CESAR-LCPC, embora 

utilizando uma interpolação linear (característica do CODE_BRIGHT), ao invés de uma 

interpolação quadrática. 
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Apresentam-se, assim, os gráficos comparativos entre as 4 diferentes malhas adoptadas nas 

Figuras 4.10 e 4.11 

 

 

Figura 4.10 – Evolução das tensões verticais (direcção I) relativas ao peso próprio em função da 
profundidade da plataforma para as diferentes malhas consideradas. 

 

 

Figura 4.11 – Evolução das tensões verticais (direcção I) relativas à carga aplicada em função da 
profundidade da plataforma para as diferentes malhas consideradas. 

 

Analisando o gráfico dos valores de tensões verticais relativos ao peso próprio para as 4 malhas, 

verifica-se que todos os casos apresentam o mesmo andamento, aumentando, como esperado, 

com o aumento da profundidade e com diferenças ligeiras de uma malha para a outra. De 

observar que, para quase a totalidade do gráfico, os valores de tensões diminuem à medida que 

a malha se torna mais pesada, ou seja, que o número de nós é superior. 

Quanto ao gráfico dos valores de tensões verticais relativos à carga, observa-se um 

comportamento muito próximo entre as três primeiras malhas, que se torna praticamente igual 

com o aumento da profundidade. Por sua vez, a malha 4, que apresenta um maior número de 

nós, ainda que com o mesmo andamento que as restantes malhas, diminuindo os valores de 

tensões com a profundidade, de acordo com o expectável, demonstra valores já 
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substancialmente inferiores, diferindo do comportamento dos modelos iniciais do CESAR-LCPC. 

De assinalar que tal poderá estar relacionado com problemas numéricos e/ou computacionais 

associados ao facto da malha ser demasiado pesada para o equipamento computacional 

actualmente existente. 

 

Assim, de forma global, considera-se ser possível adoptar uma malha consideravelmente mais 

leve que a malha do modelo base adoptada, de modo a poder desenvolver-se os modelos mais 

complexos que a análise em questão requer, pois não se verificam diferenças substanciais em 

termos de valores de tensão na plataforma. 
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5. Estudo do Assentamento Diferencial 

 

5.1 Materiais e Acções Atmosféricas Considerados 

5.1.1 Materiais 

 

Os materiais da plataforma são descritos pelos modelos constitutivos e parâmetros que podem 

ser consultados na Tabela 5.6. Os valores dos parâmetros são assumidos tendo em conta os 

valores usualmente adoptados na prática e os valores de determinados solos padrão. 

Os materiais a utilizar no âmbito deste estudo serão 3 solos com diferentes rigidezes. 

 

 Solo 1 – Material de rigidez moderada; 

 Solo 2 – Material de rigidez elevada; 

 Solo 3 – Material de rigidez muito elevada. 

Tendo em conta o que se pretende dos 3 materiais, é possível efectuar algumas considerações 

relativas às suas propriedades: 

 

 A nível das propriedades mecânicas, particularmente em relação à elasticidade, os 

materiais apresentam comportamento elástico não-linear, sendo o Solo 1 o de menor 

rigidez relativamente aos restantes, seguido do Solo 2 e do Solo 3. Todos os materiais 

são definidos de forma a ter em conta o BBM. 

 

 A nível das propriedades hidráulicas, no que à curva de retenção diz respeito, o Solo 1 é 

o que exibe menores valores de entrada de ar sob pressão (propriedade controlada pelo 

parâmetro   ). Assim, sucções relativamente baixas conseguem manter este material em 

condições secas. Os Solos 2 e 3 tomam valores superiores. 

 Quanto à permeabilidade intrínseca, esta encontra-se intimamente relacionada com a 

distribuição de tamanho de grãos esperada para os materiais que constituem a 

plataforma, sendo também consistente com a curva de retenção destes. Assim, o Solo 1 

o que apresenta maiores valores nesses parâmetros, bem como valores superiores de 

porosidade, por ser o material mais permeável, seguido do Solo 2 e, finalmente, do Solo 

3. 

 

Tendo em conta os materiais pretendidos e as considerações efectuadas, interessa agora definir 

os valores das propriedades a utilizar. 

 

O estado inicial dos solos que constituem a plataforma é controlado pelas condições de 

compactação dos materiais que compõem cada um deles. 
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Relativamente a solos ou materiais granulares, o seu estado inicial pode ser caracterizado pela 

densidade e teor de água, bem como estado de tensão inicial. Todas estas variáveis definem as 

propriedades iniciais das camadas: permeabilidade, compressibilidade, rigidez e retenção de 

água. 

 

Para a calibração do BBM é necessária a definição dos parâmetros de cada material 

(                  ). Estes parâmetros estão relacionados somente com o comportamento 

volumétrico elástico do solo, como explicado no capítulo 3.2. A Tabela 5.1 apresenta os 

parâmetros adoptados considerados como referência para diferentes tipos de solo. 

 

Tabela 5.1 – Parâmetros do modelo para diferentes tipos de solos referência (Alonso, 1998). 

 

Materiais 
Parâmetros 

λ(0) k r β (Mpa
-1

) p
c
(Mpa

-1
) λs ks 

Reference soil 0.2 0.02 0.075 12.5 0.1 0.08 0.008 

Compacted silty soil 0.14 0.015 0.26 16.4 0.043 0.05 0.01 

Lower Cromer till 0.066 0.008 0.25 20 0.012 - 0.001 

Compacted Kaolin 0.065 0.011 0.75 20 0.01 0.025 0.005 

 

 

 Reference soil – Solo argiloso (classificação ML), moderadamente expansivo, com baixa 

plasticidade e baixa compressibilidade quando compactado (wL=29% e IP=18%); 

 Compacted silty soil – Solo siltoso (classificação ML), moderadamente expansivo e com 

baixa compressibilidade quando compactado (wL=39% e IP=12%); 

 Lower Cromer til – Argila arenosa de baixa plasticidade com compressibilidade quando 

compactado inferior à dos solos (1) e (2) (classificação SC, com 15% de argila em 

massa), classificação de finos: ML, wL=25% e IP=15%); 

 Compacted Kaolin – solo siltoso com argila (classificação ML, com 22% de argila em 

massa), moderadamente expansivo, embora menos que os solos (1) e (2) e 

compressibilidade quando compactado inferior à dos referidos solos (wL=37% e IP=28%); 

 

 

Tendo em conta os parâmetros referência dos solos padrão apresentados, são definidos  os 

parâmetros relativos ao comportamento elástico  dos materiais, por comparação com os valores 

de k e ks, cujo significado é explicado no capítulo 3.2, aquando da definição do modelo BBM. 
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Tabela 5.2 – Valores dos parâmetros k e ks adoptados para os materiais a utilizar no estudo. 

 

Materiais  
Parâmetros 

k ks 

Solo 1 0.15 0.01 

Solo 2 0.01 0.005 

Solo 3 0.005 0.001 
 

O Solo 1 apresenta os mesmos valores que o Compacted silty soil, devido a este ser um solo 

base adequado para constituir a plataforma, pelas características acima mencionadas. Os 

valores relativos ao Solo 2 e 3 terão que ser obrigatoriamente inferiores aos definidos para o 

Solo 1, dado que são solos de menor elasticidade, pelo que, tendo em conta o Solo 1 e os solos 

padrão, arbitraram-se os valores apresentados na tabela, no que se julga ser uma estimativa 

adequada. 

Tendo em conta os valores de k e ks, é então possível calcular os valores dos parâmetros 

relativos à definição da elasticidade não-linear dos materiais, que é descrita pela seguinte 

Equação 1): 

 

   

   
                 (

     

   
)     [         (

     

   
)] 

 

(5.1)  

Assim, interessa obter os valores de   ,    e    para a definição desta propriedade. O parâmetro 

   pode ser descrito em função    e   , uma vez que tem em conta as incógnitas associadas a 

estes parâmetros. Deste modo, arbitra-se     , de modo a que se calculem apenas dois 

parâmetros, sem que tal afecte o modelo de cálculo. Os parâmetros    e    são calculados de 

acordo com as Equações (5.2) e (5.3): 

 
   

 

     
 

 

(5.2)  

 
   

  

     
 

 

(5.3)  

 

em que e é o índice de vazios e pode ser calculado através de 

 

   
 

     
 

 

(5.4)  

sendo   a porosidade, parâmetro que é atribuído a cada material.  

 



56 
 

Assim, apresentam-se na Tabela 5.3 os valores dos parâmetros calculados, bem como os 

valores de porosidade atribuídos. 

 

Tabela 5.3 – Valores dos parâmetros    e    calculados. 

 

Materiais 
Parâmetros 

n e k ks        

Solo 1 0.35 0.5385 0.015 0.010 -0.00975 -0.00650 

Solo 2 0.30 0.4286 0.010 0.005 -0.00700 -0.00350 

Solo 3 0.25 0.3333 0.005 0.001 -0.00375 -0.00075 

 

Relativamente aos parâmetros que afectam as propriedades hidráulicas, os seus valores são 

atribuídos tendo em conta os parâmetros utilizados para solos conhecidos e tendo em conta as 

considerações anteriormente efectuadas. 

Assim para a curva de retenção, são tomados os valores para os diferentes materiais de pressão 

de ar,     e função de forma para a curva de retenção, λ, que se apresentam na Tabela 5.4: 

 

Tabela 5.4 – Valores adoptados para os parâmetros da curva de retenção. 

 

Materiais  
Parâmetros 

P0 [Mpa] λ 

Solo 1 0.065 0.6 

Solo 2 0.075 0.6 

Solo 3 0.085 0.6 

 

Os parâmetros considerados para a permeabilidade intrínseca são a porosidade de referência,  , 

e a permeabilidade intrínseca (em cada uma das direcções principais),  , e apresentam-se na 

Tabela 5.5. 

Tabela 5.5 – Valores adoptados para a permeabilidade intrínseca e porosidade de referência. 

 

Materiais  
Parâmetros 

K [m
2
]   

Solo 1 8.00E-15 0.35 

Solo 2 2.00E-15 0.30 

Solo 3 5.00E-16 0.25 

 

 

Por último, apresentam-se as tabelas resumo com os valores dos parâmetros a inserir no 

software para a definição dos materiais, propriedades em questão e modelos de cálculo 

considerados, quer para as propriedades mecânicas, como também para as propriedades 

hidráulicas e térmicas (Tabela 5.6). 
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Tabela 5.6 - Resumo dos parâmetros das propriedades mecânicas e hidráulicas adoptados para os materiais considerados. 

 

Propriedade Modelo Solo 1 Solo 2 Solo 3 Legenda 
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5.1.2 Acções Atmosféricas Consideradas 

 

Tendo em conta o estudo em questão, a definição das condições atmosféricas a actuar 

nos modelos dos casos de estudo é de elevada relevância e deve ser efectuada com o 

maior cuidado e precisão, recorrendo a dados reais. 

 

No caso de estudo, as acções metereológicas consideradas correspondem às da cidade 

de Barcelona, Espanha (clima tipicamente mediterrânico)que é uma boa aproximação  ao 

clima existente em Portugal, dada a impossibilidade de obter os dados referentes à cidade 

de Lisboa. É um clima com estações secas e húmidas, bem definidas, embora possa ser 

definido também como um clima semi-árido. 

Neste trabalho pretende-se efectuar simulações tendo em conta os efeitos das condições 

atmosféricas durante um ano típico (ano de 2010). Os dados em questão – variação de 

temperatura, intensidade de precipitação e humidade relativa – encontram-se 

apresentados na Figura 5.1, e dizem respeito aos valores médios diários, durante 360 

dias. 

 

 

 
Figura 5.1 – Dados atmosféricos referentes à cidade de de Barcelona, relativos ao ano de 2010. 

 

Para o estudo em questão, os dados atmosféricos reais diários recolhidos no referido 

período (temperatura, precipitação e humidade relativa), são convertidos em parâmetros 

de entrada (inputs) existentes no software, de modo a simular as referidas condições 

atmosféricas. 
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5.2 Descrição do Modelo Base Longitudinal 

 

Uma vez que o estudo em questão surge como uma continuidade da Tese de Mestrado de 

Ferreira (2007), utiliza-se para a definição do modelo base, o perfil transversal criado no 

desenvolvimento desse mesmo documento. Na Figura 5.2 apresenta-se o perfil transversal 

que serve como base à criação do modelo. 

 

 

Figura 5.2 – Perfil transversal que serve como base à criação do modelo (Ferreira, 2007). 

 

No entanto, no âmbito do estudo que se pretende efectuar, não é necessário considerar as 

camadas do balastro, sub-balastro e camada de coroamento com materiais diferentes do 

utilizado para a plataforma, uma vez que, dada a complexidade do modelo a 3 dimensões 

tal evita problemas numéricos, sendo que a consideração dos materiais distintos desta 

camada não deverá ter uma influência significativa nos resultados obtidos. 

 

Geometria 

Em relação ao perfil transversal acima apresentado, é necessário considerar a extensão 

da plataforma por forma a ser possível incluir o nível freático no estudo a efectuar. Assim, 

o perfil transversal final desenhado no CODE_BRIGHT é apresentado na Figura 5.3. 
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Figura 5.3 – Perfil transversal adoptado para os modelos a utilizar. 

 

 

 

O comprimento longitudinal escolhido para este modelo é de 50 metros. Tal valor é 

estabelecido com base em dois factores que concorrem directamente: por um lado, o facto 

de se pretender obter um comprimento longitudinal suficientemente relevante para que as 

simulações a efectuar possam revelar resultados que representem de forma significativa o 

que sucede na realidade; por outro lado, a adopção de um comprimento longitudinal 

substancialmente superior levaria a um modelo base bastante pesado do ponto de vista 

computacional, prejudicando a celeridade da obtenção de resultados em detrimento da 

representatividade dos mesmos no que à realidade diz respeito, o que levaria a realização 

de um menor número de simulações e, consequentemente, reduziria os casos de estudo.  

Posto isto e realizadas algumas simulações prévias, julga-se que o comprimento final 

adoptado para o modelo base é o suficiente para que o modelo seja capaz de relevar 

resultados relevantes sem comprometer a celeridade do processo. 

Na Figura 5.4, é então possível observar a geometria do modelo final base. 
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Figura 5.4 – Geometria final do modelo longitudinal base. 

 

Malha 

Uma vez definida a geometria pretendida do modelo, há que definir a malha de elementos 

finitos a utilizar nas simulações a desenvolver. Uma vez mais, na definição desta, interessa 

obter uma malha suficientemente refinada e precisa, sem que se torne demasiadamente 

pesada sob o ponto de vista computacional. 

 

Na Figura 5.5 é possível visualizar a malha final para o modelo base, na perspectiva do 

perfil transversal e segundo uma perspectiva global, respectivamente, sendo possível 

verificar os aspectos mencionados que são tidos em conta. 

 

 

 

Figura 5.5 – Malha final para o modelo base: a) Perspectiva do perfil transversal; b) Perspectiva 
global. 
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Dados do Problema 

Assim, para o estudo em causa são tidas em conta as equações associadas ao equilíbrio 

mecânico (equilíbrio de tensões), cuja incógnita são os deslocamentos,  , a conservação 

de massa de água, cuja incógnita é a pressão líquida,    e a conservação de energia, cuja 

incógnita é a temperatura,  . Para efeitos de simplificação, no caso de estudo não é 

contabilizado o balanço de massa de ar, sendo a pressão gasosa,   , considerada 

constante ao longo de todo o domínio e tomado o valor da pressão atmosférica de 0.1 

MPa, por questões de simplificação, dado que para o estudo em causa, em termos de 

resultados, não é necessário tornar o problema mais complexo, através da consideração 

da variação de pressão de gás. 

 

Intervalos de Tempo e Condições 

Nesta fase definem-se, então, os intervalos de tempo (cuja unidade de tempo a considerar 

será o dia) aos quais se atribuem determinadas condições. No modelo base são definidos 

5 intervalos diferentes, cada um deles definindo um determinado grupo de condições: 

 

 Intervalo 1 – Criação do modelo com a sua geometria, materiais constituintes e 

condições iniciais; 

 Intervalo 2 – Intervalo em que se insere o nível freático, aumentando ao longo 

deste até ao valor pretendido; 

 Intervalo 3 – Intervalo de estabilização das condições anteriormente estabelecidas 

e seus efeitos; 

 Intervalo 4 – Intervalo de transição em que existe uma atribuição das condições 

atmosféricas, nomeadamente precipitação, humidade relativa e temperatura, de 

modo gradual até que se atinjam as condições atmosféricas designadas para o 

início do período que efectivamente irá ser estudado; 

 Intervalo 5 – Intervalo onde se insere o estudo propriamente dito. Período de um 

ano durante o qual, atribuídas determinadas condições atmosféricas reais de 

precipitação, humidade relativa e temperatura, serão retirados determinados 

resultados que serão alvo de interpretação para os casos de estudo. 
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Nas condições iniciais é definida a porosidade inicial, com um valor de 0.315, valor médio. 

 

 

Figura 5.6 – Atribuição das condições iniciais de porosidade. 

 

 

Há também que impedir os deslocamentos nas fronteiras exteriores do modelo: 

- Na fronteira inferior, impedem-se os deslocamentos segundo as três direcções, dado que 

representa o fundo do solo de fundação; 

- Nas 4 fronteiras laterais, impedem-se os deslocamentos nas direcções horizontais (x e z) 

dado que constituem limites físicos, permitindo apenas deslocamentos verticais (direcção 

y), acompanhando o que sucede no interior, como é lógico; 

- Na fronteira superior são permitidos todos os deslocamentos, servindo a mesma de 

“input” às condições atmosféricas; 

 

 

Assim, atribuem-se as condições de acordo com o apresentado, tal como se observa na 

Figura 5.7, apresentando-se a amarelo o impedimento dos deslocamentos segundo todas 

as direcções e a verde os deslocamentos impedidos segundo as direcções horizontais.  
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Figura 5.7 – Atribuição das condições de fronteira de restrição de deslocamentos. 

 

Finalmente há ainda que definir as condições de fluxo nas superfícies, sendo que no caso 

de estudo, serão apenas definidas condições nas superfícies inferior e superior. 

 

O nível freático é inserido a uma altura de 14 metros (a 1 metro da base da plataforma). 

Tal é efectuado através do incremento na pressão líquida na superfície da fronteira inferior.  

Pretende-se que o nível freático suba gradualmente até à altura de 14 metros, onde 

estabilizará. A condição que define a altura do nível freático é a condição de sucção nula, 

   , pois, abaixo do nível freático, o solo encontra-se saturado, não havendo lugar a 

sucção. Como já referido, a pressão gasosa é considerada constante em todo o domínio, 

       MPa, e, como se sabe,        . Assim, se for atribuído um incremento de 

pressão líquida de      MPa na superfície relativa à fronteira inferior do modelo, para que 

a sucção seja nula neste local terá que existir uma componente de pressão hidrostática de 

valor      MPa, que subtraia ao valor de     , resultando numa sucção nula (dado que à 

pressão líquida final se subtrai o valor de pressão gasosa). 

A componente de pressão hidrostática em determinado ponto é dada pela Equação (5.5). 

 

        

 
(5.5)  

 

em que 

   - pressão hidrostática [Pa] 

  – densidade da água (       kg/m
3
) 

  – aceleração da gravidade (      m/s
2
) 

h – profundidade do ponto em relação ao nível freático [m]. 
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Assim, para que a componente de pressão hidrostática ter o valor de      MPa, é 

necessário que o nível freático esteja a uma altura de 14 metros em relação à superfície 

inferior, de acordo com o pretendido. Deste modo, um incremento de pressão líquida de 

     MPa na superfície relativa à fronteira inferior do modelo traduz-se num aumento 

gradual de altura do nível freático até aos 14 metros. 

 

Relativamente à fronteira superior, há que definir a condição de fronteira de fluxo nesta de 

modo a ter em conta a introdução das condições atmosféricas. Assim, os valores de 

precipitação, humidade relativa e temperatura, são inseridos nestas condições através de 

um modo automático. Os parâmetros são então: 

 

 Prescribed vapour mass fraction e Beta for gas – Humidade relativa; 

 Prescribed liquid flow – Precipitação; 

 Prescribed temperature – Temperatura. 

 

Enquanto a pressão líquida for inferior a     MPa (valor até ao qual existe sucção e o solo 

não se encontra saturado, tal como se pretende), nada sucederá e a água proveniente da 

acção das condições atmosféricas continuará a entrar no sistema. No entanto, quando 

este valor é atingido, o sistema expulsará automaticamente a quantidade de água que 

estaria em excesso, de modo a que a pressão líquida se encontre sempre abaixo deste 

limite máximo, existindo sucção. O sistema comporta-se assim como uma “barreira” ao 

excesso de água para lá deste valor, “drenando” a água e assegurando que a condição 

pretendida seja cumprida.  

De facto, tendo em conta que o modelo não apresenta qualquer sistema de drenagem, tal 

seria, do ponto de vista da representação real, impossível, não havendo forma de escoar a 

água em excesso, pelo que esta consideração é uma aproximação que visa simplificar o 

modelo de estudo.  

De referir que no período de aproximadamente 1 ano (360 dias) durante o qual, atribuídas 

determinadas condições atmosféricas reais de precipitação, humidade relativa e 

temperatura, serão retirados determinados resultados que serão alvo de interpretação para 

os casos de estudo. 

 

5.3 Descrição dos Modelos dos Casos de Estudo 

5.3.1 Cunha de Transição 

Este caso de estudo consiste em verificar qual a influência em termos de resultados que a 

inclusão de uma cunha de transição na passagem aterro – obra de arte introduz. 
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Para tal, são analisados dois modelos diferentes, fazendo apenas variar a existência ou 

não da cunha de transição: 

 

 Caso 1: Passagem aterro – obra de arte brusca, sem cunha de transição; 

 Caso 2: Passagem aterro – obra de arte mais suave, com cunha de transição. 

 

 

Geometria 

A geometria da cunha de transição adoptada e que é alvo de reprodução no modelo do 

CODE_BRIGHT é baseada na Figura 2.2 e apresenta-se na Figura 5.8. 

 

Figura 5.8 – Geometria da cunha de transição adoptada. 

 

No que à geometria dos modelos diz respeito, ambos os casos apresentam exactamente a 

mesmo geometria. Relativamente ao modelo base longitudinal, neste caso de estudo, os 

modelos criados, igualmente com uma extensão longitudinal de 50 metros, diferem deste 

pela divisão (longitudinal) do modelo em quatro volumes, a que são atribuídos os 

diferentes materiais, no caso da inclusão da cunha de transição. Nas Figuras 5.9 e 5.10 

pode observar-se a geometria final deste caso de estudo, na perspectiva do perfil 

transversal e numa perspectiva global, respectivamente. 

 

Figura 5.9 – Geometria final do modelo de caso de estudo da cunha de transição na perspectiva de 
perfil transversal. 
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Figura 5.10 - Geometria final do modelo de caso de estudo da cunha de transição numa 
perspectiva global. 

 

 

Malha 

Relativamente à malha definida para os modelos não há considerações de maior a fazer.  

De realçar que se procura que a malha em questão seja semelhante à malha apresentada 

para o modelo base longitudinal e também o mais regular possível, sem elementos 

demasiadamente alongados, apresentando-se mais definida nas zonas mais críticas. 

Na Figura 5.11 encontra-se a representação da malha utilizada em perfil transversal e em 

3D. 

 

 

Figura 5.11 – Malha final para o modelo do caso de estudo da cunha de transição: a) Perspectiva 
do perfil transversal; b) Perspectiva global. 

 

 

Dados do Problema 

Relativamente aos Dados do Problema, refere-se apenas que são utilizadas exactamente 

as mesmas definições e valores de parâmetros do modelo base longitudinal, não havendo 

qualquer consideração adicional a efectuar. Assim, são novamente consideradas as 

conservações hidráulica e energética e o equilíbrio mecânico. 
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Materiais 

A nível dos materiais utilizados o Solo 1 simulará o material efectivamente existente no 

aterro, dotado de maior elasticidade, e consequentemente, sendo menos rígido. Os 

materiais de maior rigidez que constituem a cunha de transição serão simulados pelos 

Solos 2 e 3, aparecendo o Solo 3 junto à obra de arte, pela sua maior rigidez. No modelo 

não é representada a obra de arte dado que não é do âmbito deste estudo e que, a menos 

que fossem efectuadas alterações que teriam sempre influencia nos resultados, 

nomeadamente na análise aos deslocamentos verticais, seria uma potencial fonte de 

problemas numéricos, devido ao facto de na interface obra de arte/solo serem permitidos 

deslocamentos relativos entre os dois materiais. Assim, os materiais para os dois casos, 

como se pode observar na Figura 5.12, são os seguintes: 

 

 Caso 1: Aterro – Solo 1; 

 

 Caso 2: Aterro – Solo 1; 

  Solo intermédio de rigidez intermédia – Solo 2; 

  Solo de maior rigidez – Solo 3. 

 

 

A definição dos parâmetros necessários aos mesmos pode ser encontrada no capítulo 

5.1.1 e o processo relacionado com a atribuição dos mesmos e dos próprios materiais 

encontra-se explorada na secção referente ao modelo longitudinal base. 

A atribuição dos materiais aos volumes do modelo para os dois casos, encontra-se 

apresentada na Figura 5.12, sendo possível verificar, em termos de modelo, a variável em 

questão neste caso de estudo, simulada pelos materiais em causa – a cunha de transição. 

 

 

 

Figura 5.12 – Atribuição dos materiais aos modelos do caso de cunha de transição: a) Caso 1 (sem 
cunha de transição); b) Caso 2 (com cunha de transição). 
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Intervalos e Condições 

Relativamente aos Intervalos e Condições definidas, refere-se apenas que são utilizadas 

exactamente as mesmas definições e valores de parâmetros do modelo base longitudinal, 

não havendo qualquer consideração adicional a efectuar. Consultando a secção de 

Intervalos e Condições no capítulo 5.2, encontra-se toda a informação necessária à 

definição dos parâmetros relativos a esta área.  

 

 

 

 

5.3.2 Transição dos Solos de Plataforma 

 

 

Este caso de estudo consiste, em termos práticos, na análise da transição entre solos de 

diferentes rigidezes (e propriedades). Para tal serão utilizados os Solos 1, 2 e 3, que 

apresentam uma significativa diferença de rigidez. 

No estudo da transição dos solos serão considerados três modelos diferentes, cuja 

variável e única diferença é o modo como é feita a transição entre estes – mais brusca ou 

mais suave e os materiais que o formam: 

 

 

 Caso 1: Transição brusca entre Solos 1 e 3; 

 Caso 2: Transição suave entre Solos 1 e 3, utilizando o Solo 2 como solo 

intermédio de transição; 

 Caso 3: Transição entre Solos 1 e 2; 

 

 

A diferença entre os 3 casos e o modo como varia a transição dos modelos encontra-se 

explícita na Figura 5.13, que apresenta uma vista em planta dos 3 modelos. 
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Figura 5.13 - Tipos de transições dos diferentes casos: a) Caso 1; b) Caso 2; c) Caso 3. 

 

Definidos os 3 modelos, efectuam-se algumas considerações acerca do modo como os 

mesmos são construídos. De referir que todas as figuras são referentes ao Caso 2, sendo 

que o processo de construção dos restantes modelos é o mesmo, alterando apenas a 

atribuição dos materiais. 

 

Geometria 

Relativamente ao modelo base longitudinal, neste caso de estudo, os modelos criados, 

com uma extensão longitudinal de 48 metros, encontram-se divididos em 24 volumes de 2 

metro de comprimento longitudinal. Tal facto visa , a atribuição dos materiais em questão, 

a essas “fatias” de 2 metro, de forma a efectuar a transição que se pretende estudar.  

Assim, apresenta-se na Figura 5.14, a geometria dos modelos em questão. 

 

 

Figura 5.14 – Geometria final do modelo do caso da transição de solos. 
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Malha 

Na Figura 5.15 encontra-se a representação da malha utilizada em perfil transversal e em 

3D. 

 

Figura 5.15 – Malha final para o modelo do caso de estudo da transição de solos: a) Perspectiva do 
perfil transversal; b) Perspectiva global. 

 

 

Dados do Problema 

Relativamente aos Dados do Problema, refere-se apenas que são utilizadas exactamente 

as mesmas definições e valores de parâmetros do modelo base longitudinal, não havendo 

qualquer consideração adicional a efectuar. 

 

Materiais 

Os materiais utilizados nos 3 casos apresentados são, como referido os Solos 1, 2 e 3. A 

definição dos parâmetros necessários aos mesmos pode ser encontrada no capítulo 5.1.1 

e o processo relacionado com a atribuição dos mesmos e dos próprios materiais encontra-

se explorada na secção referente ao modelo base longitudinal. 

 

 

 

5.4 Resultados Obtidos 

 

Este capítulo apresenta os cálculos e resultados obtidos com o CODE_BRIGHT dos 

modelos descritos no capítulo 5.3. Estes modelos pretendem simular diferentes situações 

para os três casos de estudo abordados. Serão apresentados vários tipos de resultados 

para diferentes pontos pertencentes aos modelos, de forma a retirar conclusões relevantes 

acerca dos mesmos e avaliar o desempenho dos mesmos. 
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Os resultados obtidos ao longo do tempo são, seguidamente, apresentados para cada um 

dos casos de estudo, nomeadamente ao nível de temperatura, grau de saturação líquido e 

deslocamentos verticais. 

 

5.4.1 Cunha de Transição 

 

Relativamente a este caso de estudo, pretende-se estudar a influência nos resultados da 

inclusão de uma cunha de transição. Para tal são analisados os dois casos – com e sem 

cunha de transição e verificam-se as diferenças apresentadas em termos de resultados ao 

longo de um ano, analisando os efeitos devido à acção das condições atmosféricas ao 

longo de um ano e sua evolução em vários pontos de controlo do modelo, durante esse 

período de tempo. 

Em termos de apresentação de resultados, será utilizado como princípio a apresentação 

da evolução global dos resultados em análise – temperatura, grau de saturação líquido e 

deslocamentos verticais – numa primeira fase, e posteriormente efectua-se uma análise 

mais extensa e profunda, com recurso a gráficos relativos a pontos de controlo 

representativos do comportamento em análise. 

 

Relativamente aos referidos gráficos de pontos específicos de evolução temporal, os 

pontos a considerar serão sempre os mesmos para este caso de estudo. 

Assim, em termos longitudinais, na direcção transversal, são analisados pontos 

pertencentes a três planos diferentes, como se pode observar na Figura 5.16: 

 Plano z=6m – cujo ponto pertence ao Solo 3; 

 Plano z=20m – cujo ponto pertence ao Solo 2; 

 Plano z=45m – cujo ponto pertence ao Solo 1. 

 

 

Figura 5.16 – Planos dos pontos em análise no caso de estudo da cunha de transição. 
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Relativamente aos pontos escolhidos para análise aprofundada em cada perfil, são 

definidos 3 pontos para cada gráfico: à superfície (A); no topo da plataforma (B); no fundo 

da plataforma/ início do solo de fundação (C) como se pode visualizar na Figura 5.17, 

 

Figura 5.17 – Pontos em análise em cada um dos planos definidos no caso de estudo da cunha de 
transição. 

 

 

 

 

Grau de Saturação Líquido 

 

O grau de saturação líquido é um parâmetro de elevado interesse em termos de análise de 

resultados. Permite verificar o teor em água existente no solo e quão próximo o mesmo se 

encontra da saturação. Para o estudo desta variável, apresentam-se, numa primeira fase, 

os resultados globais dos instantes onde são obtidos os valores máximos e mínimos do 

grau de saturação líquido ao longo do ano para os dois casos – com e sem cunha de 

transição – para que os seus resultados possam ser comparados (Tabela 5.7). 

Posteriormente apresentam-se gráficos de evolução do grau de saturação líquido e 

respectivo teor em água ao longo do tempo. 
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Tabela 5.7 – Resultados globais do grau de saturação relativos aos instantes em que são obtidos 
os valores máximos e mínimos para os modelos com e sem cunha de transição. 

 

Sem Cunha de Transição Com Cunha de Transição 

Máximos (Maio) 

  

Mínimos (Setembro) 

 

 

 

Pela análise da Tabela 5.7 verifica-se a influência que a existência de uma cunha de 

transição tem no grau de saturação líquido do modelo, sobretudo mais à superfície. No 

caso que inclui a cunha de transição, nota-se, nos máximos e nos mínimos, uma variação 

em termos longitudinais que não existe no caso sem a cunha de transição, como seria de 

esperar. 

O caso que inclui a cunha de transição apresenta, para os valores mínimos, na parte do 

modelo mais à esquerda e que corresponde ao Solo 3, um grau de saturação inferior, 

sobretudo na zona em que as acções atmosféricas actuam directamente sobre o aterro, 

comparativamente quer ao caso sem cunha de transição, quer à parte mais à direita do 

próprio modelo (que apresenta nesta zona comportamento idêntico ao globalmente 

existente no caso sem cunha de transição). Diferentemente, para os valores máximos, a 

mesma zona apresenta valores ligeiramente superiores em relação ao resto. Tal poderá 

ser explicado por uma porosidade e permeabilidade mais reduzida deste material. 
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Os valores máximos de grau de saturação ocorrem em inícios de Maio, após os mais 

elevados valores de precipitação que ocorrem nessa altura, e os valores mínimos em 

meados de Setembro, após as altas temperaturas de verão e um período de precipitação 

quase nulo e humidade relativa mais baixa, pelo que o modelo revela-se de acordo com o 

comportamento esperado, consultando o gráfico relativo às condições atmosféricas na 

Figura 5.1. De assinalar que se observa claramente, tal como esperado, que o solo se 

encontra saturado (grau de saturação líquido com o valor de 1), até à altura do nível 

freático, ou seja a 14m medidos desde o fundo do solo de fundação. 

Efectuada uma análise global, procede-se a um estudo mais profundo do modelo ao nível 

do grau de saturação líquido. Como mencionado e à semelhança do que sucede em 

relação à temperatura, este estudo é efectuado recorrendo a gráficos de evolução do grau 

de saturação nos pontos escolhidos pela sua relevância em termos de resultados.  

Para uma melhor análise e tratamento dos resultados obtidos são calculados a partir do 

grau de saturação líquido os respectivos teores em água dos pontos em questão, 

apresentando-se um novo eixo nos gráficos com esta variável, passando os gráficos a 

conter 2 eixos verticais. 

 

Os valores do grau de saturação líquido e teor em água encontram-se em percentagem, 

para uma mais fácil e rápida análise. 

 

O cálculo do teor em água a partir do grau de saturação é, genericamente dado pela 

Equação (5.6). 

 
     

    

  
     

 

(5.6)  

em que 

 

  – teor em água (em percentagem); 

  – índice de vazios; 

   – grau de saturação; 

   – densidade das partículas sólidas (admite-se, por simplificação, 2,65 como valor a 

utilizar). 

 

A evolução do grau de saturação líquido e teor em água durante o período de um ano 

obtida para os pontos A, B e C, já definidos, para o plano transversal z=20m, para o caso 

do modelo sem cunha pode ser observada na Figura 5.18. Este gráfico representa a 

evolução temporal do grau de saturação e teor em água para todo o modelo, pois qualquer 

que seja o plano escolhido em termos longitudinais, apresenta o mesmo material e 

consequentemente as mesmas propriedades. 
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 Posteriormente, apresentam-se os gráficos relativos ao modelo que inclui a cunha de 

transição, para os planos z=6m, z=20m e z=45m, por esta ordem, para que possam ser 

comparados com o gráfico do modelo sem cunha de transição. 

 

 

 

 

Figura 5.18 - Gráfico da evolução temporal do grau de saturação e teor em água nos pontos 
específicos para o plano z=20m, referente ao caso sem cunha de transição. 

 

 

 

 

Figura 5.19 - Gráfico da evolução temporal do grau de saturação e teor em água nos pontos 
específicos para o plano z=6m, referente ao caso que inclui a cunha de transição. 
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Figura 5.20 – Gráfico da evolução temporal do grau de saturação e teor em água nos pontos 
específicos para o plano z=20m, referente ao caso que inclui a cunha de transição. 

  

 

Figura 5.21 – Gráfico da evolução temporal do grau de saturação e teor em água nos pontos 
específicos para o plano z=45m, referente ao caso que inclui a cunha de transição. 

 

 

Os gráficos correspondentes ao modelo sem cunha de transição e ao plano z=45m do 

modelo que incluí a cunha de transição são praticamente idênticos. Nestes, os resultados 

obtidos são os aproximadamente os mesmos, não se fazendo sentir a influência da cunha 

de transição, nesta zona do modelo, tal como expectável, visto que os solos apresentam 

exactamente as mesmas propriedades, existindo uma distância significativa relativamente 

à zona em que há diferenças nos dois modelos devido à existência de outro tipo dos 2 

tipos de solo que formam a cunha de transição. 

Em concordância com o observável aquando da análise global, também pela análise dos 

gráficos é visível de forma clara que a influência das acções atmosféricas quanto ao grau 

de saturação líquido e, consequentemente, quanto ao teor em água, faz-se notar, 

essencialmente, à superfície e no início do aterro, diminuindo com a profundidade. 
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Os valores máximos de teor em água variam são obtidos no início de Maio (devido aos 

elevados índices de precipitação registados nesta época) e os mínimos em meados de 

Setembro (após ausência de precipitação e temperaturas elevadas devido aos meses de 

Verão). 

  

 

Analisa-se, agora, o gráfico de evolução do grau de saturação líquido e teor em água para 

o plano z=20m do modelo que inclui a cunha de transição, correspondente à zona onde se 

situa o Solo 2, efectuando a comparação com o gráfico do modelo sem cunha de 

transição, em que se mantém o Solo 1. 

Observando os dois gráficos, verifica-se existir uma diferença substancial entre eles, fruto 

da influência da cunha de transição e diferentes propriedades do solo nesta zona. Assim, 

efectuando a comparação entre ambos, é de notar uma diminuição do grau de saturação 

em alguns pontos e uma diminuição considerável do teor em água, para o modelo que 

considera a cunha de transição. 

 

 

Por último, analisa-se o gráfico de evolução do grau de saturação líquido e teor em água 

do plano z=6m do modelo que inclui a cunha de transição, correspondente à zona onde se 

situa o Solo 3, e compara-se uma vez mais com o modelo sem cunha de transição, em 

que se mantém o Solo 1. 

Observando os dois gráficos, verifica-se existir uma diferença ainda mais acentuada entre 

eles comparativamente ao que sucede nos dois gráficos relativos ao plano z=20m, fruto da 

influência da cunha de transição, e da maior diferença entre as propriedades dos dois 

solos utilizados. Assim, verifica-se uma diminuição mais acentuada do grau de saturação 

líquido e uma diminuição considerável do teor em água, para o modelo que considera a 

cunha de transição. Naturalmente, e como mencionado, a diferença entre modelos será 

maior em termos de valores de teor em água, devido à diferença de materiais utilizados, 

sendo ainda mais evidente neste caso.  
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Deslocamentos Verticais 

 

As variações nas acções atmosféricas de temperatura, humidade relativa e precipitação 

originam deformações. Através do CODE_BRIGHT é possível calcular os deslocamentos 

verticais resultantes dessas deformações para os modelos previamente apresentados. 

 

A análise dos deslocamentos verticais é a análise de maior importância no caso de estudo 

da cunha de transição, em termos de resultados. A partir deste parâmetro é possível 

observar qual a influência que a inclusão de uma cunha de transição aterro – obra de arte 

tem em termos de diferença de assentamento diferenciais devido a variações de sucção, o 

que em última instância, irá influenciar a evolução da deterioração e o desgaste da via sob 

o efeito combinado das acções atmosféricas e consequente amplificação dos efeitos 

dinâmicos das cargas cíclicas. Como resultados desta variável, apresentam-se, numa 

primeira fase, os resultados globais dos deslocamentos verticais ao longo do ano para os 

para os dois casos, de forma que os seus resultados possam ser comparados (Tabela 

5.8). Posteriormente apresentam-se gráficos de deslocamentos verticais em função do 

comprimento longitudinal (distância na direcção transversal) relativos aos instantes em que 

são obtidos os valores máximos e mínimos e os gráficos de evolução dos deslocamentos 

verticais ao longo do tempo, para uma análise completa. 
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Tabela 5.8 - Evolução global dos deslocamentos verticais ao longo do ano para o modelos com e 
sem cunha de transição. 

 

Sem Cunha de Transição Com Cunha de Transição 

Fevereiro (Time Step 20060) 

 

 

Junho (Time Step 20180) 

  

Outubro (Time Step 20300) 

  

 

Pela análise da Tabela 5.8 apenas se verificam diferenças ligeiras na comparação dos 

modelos com e sem cunha, pelo que apenas com a análise de gráficos referentes 

especificamente aos valores à superfície se poderá interpretar melhor o efeito que a cunha 

de transição introduz. De qualquer forma, enquanto no modelo sem cunha se verifica uma 

evolução longitudinal uniforme ao nível dos deslocamentos, no modelo com cunha é 
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possível vislumbrar um ligeiro aumento dos deslocamentos da esquerda para a direita, em 

termos de valor absoluto, tendendo para os valores relativos ao modelo sem cunha. A uma 

variação positiva de deslocamentos verticais entre instantes, que num período 

relativamente longo se traduz na obtenção de valores de deslocamentos positivos, 

corresponde a um aumento de volume do solo – empolamento – e estão associados aos 

períodos de molhagem do mesmo. Por outro lado, as variações negativas, que num 

período relativamente longo produze valores de deslocamento negativos, correspondem a 

uma diminuição de volume do solo – contracção – estando ligados aos períodos de 

secagem. Tendo isto em conta, o facto de serem obtidos valores positivos no aterro no 

mês de Fevereiro é natural, dado que estes são meses em que os índices de precipitação 

são significativos, correspondendo por isso a períodos de molhagem. Diferentemente, no 

final dos meses de Junho e Outubro verifica-se um decréscimo dos valores de 

deslocamento verticais, existindo maioritariamente valores negativos. Como se trata de 

dois meses pouca precipitação, existe, como se referiu, contracção associada à secagem, 

pelo que também estes resultados estão de acordo com o esperado, face ao apresentado 

no gráfico da Figura 5.1. 

 

De referir que na zona do solo de fundação que sofre acção directa das condições 

atmosféricas, verifica-se que os deslocamentos são positivos para qualquer período do 

ano e é onde os valores máximos positivos são atingidos, não sendo, no entanto, uma 

zona de interesse relevante para a análise a efectuar. 

Efectuada a análise global do modelo, apresentam-se os gráficos de deslocamentos 

verticais em função do comprimento longitudinal relativos aos instantes em que são 

obtidos os valores máximos e mínimos. Para a realização destes gráficos são retirados os 

resultados de pontos à superfície do modelo, semelhantes ao denominado Ponto A 

apresentado na Figura 5.17, ao longo da extensão longitudinal do modelo. São 

apresentados os resultados de pontos com espaçamento de 1 metro entre si. 

Nos gráficos deslocamentos verticais em função do comprimento longitudinal apresenta-se 

a dispersão dos 46pontos considerados e as linhas de tendência originadas por funções 

de aproximação assumidas para uma melhor representação e leitura destes resultados e 

uma maior aproximação em relação à realidade, devido a uma evolução mais contínua 

destas linhas de tendência, à semelhança do que sucede em termos reais. Assim, na 

Figura 5.22, é apresentado o gráfico relativo aos valores máximos para os casos de sem e 

com cunha de transição e, na Figura 5.23, o mesmo gráfico mas relativo aos valores 

mínimos. 
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Figura 5.22 – Gráfico da evolução longitudinal dos deslocamentos verticais à superfície relativo 
aos valores máximos, para os casos de sem e com cunha de transição. 

 

 

Figura 5.23 – Gráfico da evolução longitudinal dos deslocamentos verticais à superfície relativo 
aos valores mínimos, para os casos de sem e com cunha de transição. 

 

 

Observando ambos os gráficos, é possível, que os modelos revelam o comportamento 

esperado em qualquer dos casos. Efectuando a comparação do modelo que inclui a cunha 

de transição com o modelo sem cunha de transição verifica-se, quer no gráfico relativo aos 

valores máximos, quer no gráfico relativo aos valores mínimos, que os deslocamentos no 

primeiro modelo aumentam com o aumento do comprimento longitudinal em termos de 

valor absoluto, de forma gradual, aproximadamente até aos valores revelados pelo modelo 

sem cunha, que apresenta comportamento uniforme ao longo de toda a extensão 

longitudinal. De referir que o objectivo desta análise é o de obter o mínimo de 

assentamentos diferenciais entre a obra de arte e o solo. Dado que o betão é considerado 

incompressível, então a medida dos deslocamentos verticais em relação ao valor zero do 

eixo das abcissas dá indicação directa do assentamento diferencial do solo face à obra de 

arte, que se pretende, obviamente, menor no caso em que a cunha de transição é 

considerada. 

Os valores máximos são obtidos dia 135 ou seja, em meados de Maio, enquanto os 

valores mínimos são obtidos no dia 257, que corresponde a meados do mês de Setembro. 
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Tendo em conta os elevados índices de precipitação e humidade relativa ocorrida durante 

o primeiro, e por outro lado, a quase ausência de precipitação associado às altas 

temperaturas que actuaram até ao segundo, os referidos períodos estão associados aos 

mais fortes ciclos de molhagem e secagem, respectivamente, uma vez mais de acordo 

com o gráfico da Figura 5.1. Assim, faz todo o sentido que correspondam aos instantes em 

que ocorrem empolamentos (no primeiro) e contracções (no segundo) do solo mais 

significativas, pelo que os instantes obtidos para os valores máximos e mínimos de 

deslocamentos verticais estão de acordo com o que seria expectável.  

 

De assinalar que no caso do modelo da cunha de transição, terminam com um valor já 

estabilizado e praticamente constante a partir dos 35 e 40m, para cada um dos casos, 

mostrando que a cunha de transição não afecta os resultados na extremidade, como se 

pretendia, pelo que, para este estudo, a extensão de 50m dos modelos é suficiente. 

É notória a significativa influência da cunha de transição na redução de deslocamentos, 

levando a que a transição entre aterro-obra de arte se processe de uma forma muito mais 

contínua, impedindo variações drásticas de assentamento vertical. De assinalar que a 

influência da cunha é mais notória nos valores mínimos de deslocamentos, associados a 

períodos de secagem, sendo que no final da cunha, na zona próxima aonde é colocada 

uma eventual obra de arte, a redução ultrapassa os 50%, enquanto para os valores 

máximos, associados a períodos de molhagem atinge os 37%. O mesmo sucede nas 

posições intermédias. Aproximadamente a meio do modelo, para os valores mínimos, a 

redução é já bastante considerável, ultrapassando os 40%. 

 

5.4.2 Transição de Solos de Plataforma 

 

Relativamente a este caso de estudo, pretende-se estudar o efeito dos vários tipos de 

transição entre solos considerados e de que modo o facto de essa transição ocorrer de 

modo mais brusco ou mais suave se traduz nos resultados. Para tal são analisados os três 

casos mencionados aquando do desenvolvimento dos modelos deste caso de estudo – 3 

transições diferentes e verificam-se as diferenças apresentadas em termos de resultados 

ao longo de um ano, analisando os efeitos inerentes às diferentes condições atmosféricas 

durante esse período de tempo. 

Assim como sucede no caso da cunha de transição, para cada tipo de resultado em 

análise – grau de saturação líquido e deslocamentos verticais – é apresentada 

primeiramente uma evolução global dos resultados em análise no modelo e posteriormente 

efectua-se uma análise mais profunda e conclusiva, recorrendo a gráficos relativos a 

pontos específicos. 
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Relativamente aos referidos gráficos de pontos específicos de evolução temporal, os 

pontos a considerar serão sempre os mesmos para este caso de estudo. 

 

 

Assim, em termos longitudinais são analisados pontos pertencentes a três planos 

diferentes, como se pode observar na Figura 5.24: 

 Plano z=4m – cujo ponto pertence ao de partida (Solo 3 ou Solo 2); 

 Plano z=24m – cujo ponto encontra-se exactamente a meio do modelo e, 

consequentemente, a meio da transição; 

 Plano z=44m – cujo ponto pertence ao de chegada (Solo 1). 

 

 

 

 

Figura 5.24 – Planos dos pontos em análise no caso de estudo da transição de solos. 

 

 

 

 

Relativamente aos pontos escolhidos para análise aprofundada em cada perfil, são 

definidos 3 pontos para cada gráfico (à superfície, no topo do aterro, no fundo do aterro/ 

início do solo de fundação) e sensivelmente a meio do perfil, como se pode visualizar na 

Figura 5.25. 
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As coordenadas dos pontos em termos de perfil são então: 

 Ponto A – (23, 20.9); 

 Ponto B – (23, 20.2); 

 Ponto C – (23, 15), 

sendo cada um destes pontos aplicado a cada um dos três planos acima referidos. 

 

Figura 5.25 – Pontos em análise em cada um dos planos definidos no caso de estudo da transição 
de solos. 

 

 

 

 

 

Grau de Saturação Líquido 

 

Para o estudo desta variável, apresenta-se, numa primeira fase, os resultados globais dos 

instantes onde são obtidos os valores máximos e mínimos do grau de saturação líquido ao 

longo do ano para os dois casos de transição extremos – transição 1 (mais suave) e 

transição 4 (mais brusca) – para que os seus resultados possam ser comparados (Tabelas 

5.9 e 5.10). Posteriormente apresentam-se gráficos de evolução do grau de saturação e 

respectivo teor em água ao longo do tempo. 
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Tabela 5.9 – Resultados globais do grau de saturação relativos aos instantes em que são obtidos 
os valores máximos para os casos de transição extremos (transição 1 e 4). 

Máximos (Time Step 20135, meados de Maio) 

Transição 1 Transição 2 

  

 Transição 3 

 

 

 

Tabela 5.10 – Resultados globais do grau de saturação relativos aos instantes em que são obtidos 
os valores mínimos para os casos de transição extremos (transição 1 e 4). 

Mínimos (Time Step 20333, inícios de Dezembro) 

Transição 1 Transição 2 

  

 Transição 3 
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Pela análise das Tabelas 5.9 e 5.10 verifica-se o efeito que o modo como se processa a 

transição entre solos tem no grau de saturação líquido do modelo, sobretudo mais à 

superfície. No caso da transição 1, mais brusca, nota-se, nos máximos e nos mínimos, 

uma variação mais acentuada em termos longitudinais, comparativamente com a transição 

2, como seria de esperar, dado que esta última é efectuada de forma mais suave. Por sua 

vez, o caso de transição 3 representa o que sucede na metade direita da transição 2, entre 

o Solo 2 e 1, havendo uma variação de grau de saturação suave entre estes dois solos. 

 Neste caso de estudo não se apresentam os gráficos de evolução temporal do grau de 

saturação líquido, uma vez que contém informação semelhante à que já foi descrita para a 

cunha de transição, com resultados equivalentes. 

Como é natural, a zona correspondente ao Solo 1 é a que apresenta maiores e menores 

valores de grau de saturação (no caso dos máximos e mínimos, respectivamente), sendo o 

que é mais afectado pela acção das condições atmosféricas, pela sua menor rigidez, 

seguido do Solo 2. 

 

 

Deslocamentos Verticais 

A análise dos deslocamentos verticais é, à semelhança do caso da cunha de transição, a 

análise de maior importância no caso de estudo de transição dos solos, em termos de 

resultados. A partir deste parâmetro é possível observar as diferenças entre os 4 tipos de 

transição apresentados e qual o comportamento do modelo face a uma situação de 

transição em termos de deslocamentos, o que em última instância, é o que define como 

evolui a deterioração e o desgaste da via sob o efeito das acções atmosféricas. Como 

resultados desta variável, apresentam-se, numa primeira fase, os resultados globais dos 

instantes onde são obtidos os valores máximos e mínimos dos deslocamentos verticais ao 

longo do ano para os quatro casos de transição extremos de forma que os seus resultados 

possam ser comparados e seja visível a diferença entre os tipos de transição (Tabelas 

5.11 e 5.12). Posteriormente apresentam-se gráficos de deslocamentos verticais em 

função do comprimento longitudinal relativos aos instantes em que são obtidos os valores 

máximos e mínimos e os gráficos de evolução dos deslocamentos verticais ao longo do 

tempo, para uma análise completa. 
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Tabela 5.11 – Resultados globais dos deslocamentos verticais relativos aos instantes em que são 
obtidos os valores máximos para os quatro casos de transição considerados. 

Máximos (Time Step 20135, meados de Maio) 

Transição 1 Transição 2 

  

 Transição 3 

 

 

 

Tabela 5.12 – Resultados globais dos deslocamentos verticais relativos aos instantes em que são 
obtidos os valores mínimos para os quatro casos de transição considerados. 

Mínimos (Time Step 20333, inícios de Dezembro) 

Transição 1 Transição 2 

  

 Transição 3 
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Pela análise das Tabelas 5.11 e 5.12 verifica-se o efeito que o modo como se processa a 

transição entre solos tem nos deslocamentos verticais do modelo, sobretudo mais à 

superfície. Quer para os valores mínimos, quer para os valores máximos, é possível 

observar que a transição entre solos ocorre de forma mais brusca no caso da transição 

1,havendo uma variação nítida e quase repentina a meio do modelo, onde se processa a 

transição. Diferentemente, no caso de transição 2, o valor dos deslocamentos de forma 

mais gradual graças à introdução do Solo 2 a meio do modelo, como solo que suaviza a 

transição. 

 

O caso de transição 3 mostra, como esperado, algo semelhante ao que sucede na metade 

direita do caso de transição 2, existindo uma transição entre o Solo 1 e 2 mais suave que a 

transição 1, dado que não existe uma diferença tão grande na rigidez dos dois solos, 

traduzindo-se numa menor variação de deslocamentos. 

Como esperado, os deslocamentos são maiores à direita, na parte correspondente ao Solo 

1, menos rígido, face à parte da esquerda, constituída pelo Solo 2 ou 3. Assim, enquanto 

na parte correspondente ao Solo 3 os deslocamentos variam, aproximadamente entre 

0.0006 (máximos) e -0.003 (mínimos), na parte correspondente ao Solo 1 estes variam 

entre sensivelmente 0.003 e -0.007.  

 

Os valores máximos de deslocamentos verticais ocorrem em meados de Maio e os valores 

mínimos no início de Dezembro. Os valores máximos, no caso positivo, estão associados 

a um aumento de volume do solo – empolamento – e correspondem aos períodos de 

molhagem do mesmo. Por outro lado, os valores mínimos, negativos, associam-se a uma 

diminuição de volume do solo – contracção – estando ligados aos períodos de secagem. 

Tendo isto em conta, o facto dos valores mínimos serem obtidos no início de Dezembro é 

explicado por este ser o final de um período de precipitação muito baixa, o segundo 

período de menor precipitação (sendo o primeiro nos meses de Verão). Os valores 

máximos ocorrer a meados de Maio por corresponder ao período de precipitação mais 

elevado. 

 

Efectuada a análise global do modelo, apresentam-se os gráficos de deslocamentos 

verticais ao longo do desenvolvimento longitudinal relativos aos já referidos instantes em 

que são obtidos os valores máximos e mínimos. Para a realização destes gráficos são 

retirados os resultados de pontos à superfície do modelo, semelhantes ao denominado 

Ponto A, apresentado na Figura 5.25, ao longo da extensão longitudinal do modelo. São 

apresentados os resultados de pontos com espaçamento de 1 metro entre si. 
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Nos gráficos deslocamentos verticais ao longo do desenvolvimento longitudinal apresenta-

se a dispersão dos 49 pontos considerados e as linhas de tendência originadas por 

funções de aproximação assumidas para uma melhor representação e leitura destes 

resultados e uma maior aproximação em relação à realidade, pois as malhas utilizadas no 

caso de estudo e a variação de solos ser efectuada de forma discreta, nunca conduziriam 

a evoluções contínuas neste tipo de gráfico, ao contrário do que sucede na realidade, que 

se aproxima muito mais do apresentado utilizando linhas de tendência. De referir que as 

funções de aproximação utilizadas são, para qualquer um dos casos apresentados, do 

quarto grau. Assim, na Figura 5.26, é apresentado o gráfico relativo aos valores máximos 

para os 3 tipos de transição considerados e, na Figura 5.27, o mesmo gráfico mas relativo 

aos valores mínimos. 

 

 

Figura 5.26 – Gráfico da evolução longitudinal dos deslocamentos verticais à superfície relativo 
aos valores máximos, para os 3 casos de transição definidos. 

 

 

Figura 5.27 – Gráfico da evolução longitudinal dos deslocamentos verticais à superfície relativo 
aos valores mínimos, para os 3 casos de transição definidos. 
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Observando ambos os gráficos, nota-se, de imediato, que os modelos revelam o 

comportamento esperado em qualquer dos casos. Efectuando uma comparação da zona 

intermédia das linhas correspondentes às transições 1 e 2, a transição 1 é a que 

demonstra uma variação mais brusca na zona intermédia (declive mais acentuado), 

enquanto a transição 2 demonstra uma variação muito mais suave, sendo que o seu 

declive sensivelmente a partir dos 20-25m se aproxima do globalmente verificado na 

transição 3, uma vez que nesta fase do modelo da transição 2 está em causa a transição 

do Solo 2 para o Solo 1 (à semelhança do que sucede a nível global no caso de transição 

3). Esta observação é válida quer para os valores máximos, quer para os mínimos. 

À semelhança do que sucede na análise global, pode ser verificado que os deslocamentos 

em valor absoluto aumentam com o aumento do comprimento longitudinal, dado que a 

transição se processa do Solo 3 para o Solo 1, sendo o primeiro muito mais rígido que o 

último. 

De realçar que as parábolas que ocorrem no início e final de qualquer das linhas de 

tendência dos gráficos resultam do facto da função de aproximação utilizada ser do 

terceiro grau. Comparando com a dispersão de pontos em qualquer dos gráficos, os 

mesmos acabam em rectas, verificando-se deslocamentos aproximadamente iguais nos 

metros iniciais e finais, como aliás faz todo o sentido.  

De assinalar que em ambos os gráficos, para os casos de transição 1 e 2, as linhas partem 

de valores aproximadamente iguais, sucedendo o mesmo no término, tal como seria 

esperado, pois os dois casos apresentam os mesmos solos nas extremidades. Demonstra-

se, assim, que a forma como se processa a transição não afecta as extremidades do 

modelo, como se pretendia, pelo que, para as transições em causa, a extensão de 48m 

dos modelos é suficiente. 

 

 

À semelhança do que sucede no estudo dos outros resultados, é efectuada uma análise 

recorrendo a gráficos de evolução no tempo dos deslocamentos verticais nos pontos 

previamente definidos pela sua relevância. Assim, apresentam-se os gráficos relativos aos 

deslocamentos para os casos de transição 1 e 2 (os que assumem relevância neste caso 

de estudo) no plano z=4m, seguido dos gráficos relativos ao plano z=24m e, finalmente, 

z=44m (correspondentes às zonas constituídas pelo material Solo 3, a meio da transição, e 

Solo 1, respectivamente), tal como é demonstrado na Tabela 5.13. 
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Tabela 5.13 – Indicação dos gráficos de evolução temporal dos deslocamentos verticais a 
apresentar e respectiva ordem. 

 

Evolução Temporal dos Deslocamentos Verticais 

1) z=4m 2) z=24m 3) z=44m 

Transição 1 Transição 1 Transição 1 

Transição 2 Transição 2 Transição 2 

 

 

 

Figura 5.28 – Gráfico da evolução temporal dos deslocamentos verticais nos pontos específicos 
para o plano z=4m, referente ao caso de transição 1. 

 

 

 

Figura 5.29 – Gráfico da evolução temporal dos deslocamentos verticais nos pontos específicos 
para o plano z=4m, referente ao caso de transição 2. 

 

Os gráficos correspondentes ao modelo ao plano z=4m (Figuras 5.28 e 5.29) são os que 

apresentam menores valores de deslocamentos verticais em termos absolutos, dado que o 

material existente nestes é o Solo 3, o solo de maior rigidez. Em termos comparativos, 

verifica-se que os dois gráficos referentes a este plano são praticamente idênticos, como 

seria expectável, dado que a única diferença entre os modelos é a transição intermédia, 

estando este plano a uma distância suficiente para que não se faça sentir qualquer 

influência por parte do tipo de transição considerado. 
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Observa-se que, genericamente, os deslocamentos apresentam valores mínimos nos 

meses de Novembro a Dezembro (meses secos) e picos de máximos aquando dos meses 

onde ocorre maior precipitação e humidade (Janeiro e Maio). Tal situação relaciona-se 

com os maiores valores de grau de saturação e teor em água dos solos nesta fase, 

associada ao ciclo de molhagem, levando a um empolamento dos mesmos, ao contrário 

do que sucede nos meses mais secos, em que devido ao facto de existir um menor teor 

em água os solos apresentam um comportamento diferente, levando à sua contracção.  

Em concordância com o observável aquando da análise global, pela análise dos gráficos é 

também visível que a influência das acções atmosféricas nos deslocamentos verticais faz-

se notar mais à superfície (ponto A), apresentando este ponto uma maior amplitude de 

valores e maiores variações locais. No entanto, todos os pontos apresentam uma evolução 

bastante semelhante em termos de deslocamentos verticais, sendo as diferenças pouco 

significativas entre eles, levando a concluir que a profundidade dos pontos não é um factor 

preponderante em relação a este parâmetro.  

 

 

Figura 5.30 – Gráfico da evolução temporal dos deslocamentos verticais nos pontos específicos 
para o plano z=24m, referente ao caso de transição 1. 

 

 

Figura 5.31 – Gráfico da evolução temporal dos deslocamentos verticais nos pontos específicos 
para o plano z=24m, referente ao caso de transição 2. 
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Os gráficos correspondentes ao modelo ao plano z=24m (Figuras 5.30 e 5.31) são os que 

apresentam valores de deslocamentos verticais intermédios em termos absolutos, por se 

encontrarem na zona de transição entre dois solos de rigidezes diferentes. A diferença 

entre os valores de deslocamentos de um gráfico para o outro está relacionada com o 

modo como é efectuada a transição. Assim, o gráfico referente à transição 2 valores de 

deslocamentos superiores em termos absolutos, numa zona em que, neste modelo, é 

constituída pelo Solo 2, aproximando-se mais dos valores de deslocamentos obtidos para 

o plano z=44m, como pode ser visto na Figura 5.33. 

Observa-se, novamente, que os deslocamentos apresentam valores mínimos nos meses 

de Setembro e de Novembro a Dezembro (meses secos) e ligeiros picos de máximos 

aquando dos meses onde ocorre maior precipitação e humidade (Março a Maio).  

 

 

 

Figura 5.32 – Gráfico da evolução temporal dos deslocamentos verticais nos pontos específicos 
para o plano z=44m, referente ao caso de transição 1. 

 

 

 

Figura 5.33 – Gráfico da evolução temporal dos deslocamentos verticais nos pontos específicos 
para o plano z=44m, referente ao caso de transição 2. 
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Por último, os gráficos correspondentes ao modelo ao plano z=44m (Figuras 5.32 e 5.33) 

são os que apresentam maiores valores de deslocamentos verticais em termos absolutos, 

por se situarem numa zona em que o material existente é o Solo 1 para ambos, solo de 

menor rigidez. 

Em termos comparativos, verifica-se que os dois gráficos referentes a este plano são 

praticamente idênticos, como seria expectável, dado que a única diferença entre os 

modelos é a transição intermédia, estando este plano a uma distância suficiente para que 

não se faça sentir qualquer influência por parte do tipo de transição considerado. 

Observa-se que, genericamente, os deslocamentos apresentam valores mínimos nos 

meses de Agosto e de Novembro a Dezembro (meses secos) e picos de máximos 

aquando dos meses onde ocorre maior precipitação e humidade (Maio).  

 

 

 

Analisados todos os resultados, conclui-se assim que esta análise cumpre os objectivos 

propostos. Conforme se pretendia, foi criado um modelo tridimensional da subestrutura da 

ferrovia no software CODE_BRIGHT tendo como base os modelos bidimensionais 

previamente desenvolvidos, por forma a avaliar o assentamento diferencial a nível 

longitudinal, o que constitui uma grande inovação, dado que não foi, até ao momento, 

realizado qualquer tipo de estudo a este nível recorrendo a este software. A partir deste 

modelo foram criados modelos de casos de estudo – cunha de transição e transição de 

solos com diferentes rigidezes, estudos que assumem relevância para um estudo de 

degradação da qualidade geométrica da via, um dos factores de maior importância nos 

custos de manutenção de uma ferrovia de alta velocidade. No primeiro caso, os resultados 

obtidos demonstram bem a diferença entre a consideração ou não de uma cunha de 

transição no caso de uma transição aterro-obra de arte, sendo claro a influência positiva 

da cunha em termos de assentamento diferencial, evitando que haja uma variação brusca 

dos mesmos. No caso de transição de solos, é notória a diferença existente entre uma 

transição brusca entre dois solos de rigidezes muito diferentes e uma transição mais suave 

(com um solo intermédio entre esses dois solos). 
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6. Evolução da degradação da plataforma 

 

Nesta presente capítulo pretende-se estudar a evolução da degradação da plataforma da 

ferrovia, uma vez que é a camada da subestrutura da ferrovia que condiciona o ciclo de 

vida desta. Para tal, será necessário acoplar num novo modelo de CODE_BRIGHT, 

constituído por carris, placas de assento, travessas, balastro, sub-balastro, plataforma e 

solo de fundação, em 3D, a acção do carregamento imposto pela passagem de comboios 

com a acção das condições atmosféricas definidas anteriormente na primeira fase do 

trabalho, de forma a estimar as deformações e extensões da plataforma segundo uma lei 

imposta, para um determinado número de ciclos associado a um número de anos definido. 

A combinação dos resultados obtidos através da análise mecânica ao nível de tensões, e 

os resultados da análise hidro-térmica representada pela evolução do teor de água (grau 

de saturação líquido), e o recurso a uma lei de evolução da degradação da plataforma 

para estimar as deformações e extensões no topo de plataforma, o principal critério de 

dimensionamento das plataformas ferroviárias. 

6.1.1 Metodologia para prever a deformação permanente da plataforma 

O trabalho de pesquisa pioneiro na área da deformação permanente foi desenvolvido por 

Monismith et al. (1975). A lei da evolução da degradação da plataforma proposta por 

Monismith é expressa pela Equação (6): 

 

       (6.1)  

em que  

   – extensão permanente ou plástica; 

  –  número de repetições de carga; 

  e   – parâmetros dos materiais (coeficientes de regressão determinados 

experimentalmente). 

Além de Monismith, muitas pesquisas têm levado ao aparecimento de novos modelos de 

previsão da deformação permanente dos solos. Estes modelos incluem: modelo de curva 

hiperbólica (Barksdale, 1972); modelo polinomial (Allen e Deen, 1986); modelo VESYS 

(Kenis, 1978); um modelo incremental (Bonaquist e Witczak, 1996); e os modelos de 

Muhanna et al. (1998) e Werkmeister et al. (2001). Zhao et al. (2004) descobriu que o 

modelo proposto por Monismith et al. (1975) pode ser utilizado para prever a deformação 

permanente da maioria dos solos e estabeleceu a fórmula de regressão para os 

coeficientes do modelo por meio de testes de cargas repetidas para diferentes solos. 

Os modelos desenvolvidos por Tseng e Lytton (1989), que foram posteriormente 

integrados no Mechanistic – Empirical Pavement Design Guide, de modo a estimar a 

deformação permanente de materiais utilizam a relação básica dada pela Equação (6.2): 
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         (
  
  

)   (
 
 
)
 

   

 

(6.2)  

em que, 

  ,  ,   – parâmetros dos materiais; 

   – extensão resiliente imposta pelos testes de laboratório para obter os parâmetros do 

material,   ,  ,  ; 

   – extensão resiliente vertical na plataforma obtida do modelo de resposta primária; 

    – factor de calibração para o material da plataforma. 

Os modelos para os solos de plataforma desenvolvidos por Tseng e Lytton (1989) são 

dados pelas seguintes equações: 

 

   (
  
  

)                                                

 
(6.3)  

                                                       

 (6.4)  

                                                     

 
(6.5)  

em que, 

   – teor em água (%); 

   – tensão deviatórica (psi); 

   – soma das tensões principais (psi); 

    – módulo resiliente da plataforma (psi); 

 

A deformação permanente total da plataforma,     , para um dado dia  , é calculada 

dividindo a plataforma em várias subcamadas   e somando os valores de deformação 

permanente individuais de cada camada, tal como é definido na Equação (6.6). 

  

        ∑     
 

    

   

   

 

(6.6)  

em que, 

   –  espessura da subcamada  . 

 

A plataforma com 5m de altura modelada para uma análise termo-hidro-mecânica é 

dividida num total de 11 subcamadas              . Posteriormente, nos pontos de 
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profundidade média das subcamadas, localizados em planta em baixo do local onde a 

carga é aplicada, retiram-se os valores de tensão nas direcções principais e grau de 

saturação. De referir que, na presente análise, as tensões totais e efectivas são iguais 

desde que as condições não saturadas sejam registadas para a plataforma (pressão 

líquida inferior a pressão atmosférica). 

 

O modelo de deformação permanente apresentado fornece os valores de extensão 

plástica sob um conjunto específico de condições actuantes na estrutura, para um número 

total de repetições de carga. Uma vez que as condições atmosféricas vão variando ao 

longo do ano, é necessário, para explicar a deformação plástica total até a um período 

específico i, ter em conta uma metodologia especial denominada de abordagem de 

endurecimento de extensões (strain hardening approach), que incorpora estes parâmetros 

variáveis num subsistema de deformações cumulativas. Assim, tem-se em conta uma 

formulação detalhada que utiliza as variações diárias das condições atmosféricas, de 

acordo, aliás, com o objectivo do presente estudo. 

 

De uma forma genérica, a deformação permanente é estimada para cada ponto utilizando 

valores (dados de entrada) CODE_BRIGHT. Nos modelos descritos abaixo, o número 

equivalente de ciclos de carga para cada sub-período é definido pela resolução do modelo 

de deformações permanentes para N ciclos, com a deformação acumulada até ao sub-

período e propriedades do material e condições de carga relativas ao sub-período em 

questão. Esta abordagem é apresentada na Figura 6.1, para um modelo da forma: 

 

                  

 

 

(6.7)  

em que, 

     – extensão plástica total para o sub-período i; 

   – extensão resiliente; 

    – teor em água no sub-período i; 

   – número de ciclos de carga no sub-período (              
   . 
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Figura 6.1 – Abordagem de endurecimento de extensões (strain hardening approach). 

 

A extensão plástica total        no final do sub-período     corresponde a um número total 

de repetições      
 (Ponto A). No sub-período seguinte,  , o teor em água da plataforma é 

    e a extensão resiliente relativa à carga e as condições do material existentes em   é 

    . 

No início do sub-período   seguinte (Ponto B) existe um número equivalente de repetições 

de carga,           
 , que está associado à deformação total no final do sub-período    , 

mas sob as condições existentes no novo sub-período            . A abordagem é 

necessária porque o modelo apresentado fornece uma estimativa da deformação total ao 

invés de um incremento na extensão plástica devido às condições atmosféricas e 

carregamento dos comboios. 

Adicionando o número de repetições de carga no período        ao número total 

equivalente de repetições           
 , utilizando as condições específicas do material, é 

possível calcular o Ponto C, que corresponde à extensão plástica total no final do sub-

período  . 

Pela metodologia descrita nesta secção, a utilização da formulação Tseng e Lytton e a 

aplicação da abordagem de endurecimento de extensões permite calcular as extensões 

permanentes para uma dada evolução das condições atmosféricas e do tráfego. No que 

diz respeito a procedimentos de projecto de uma ferrovia, foi proposto por Li et al. (1996) 

um modelo com o objectivo de impedir quer a deformação plástica excessiva, quer a rotura 

progressiva por deformação de corte. A ideia principal por trás deste método é a de limitar 

as tensões na plataforma de forma que as extensões plásticas tomem valores aceitáveis. 

Como critérios gerais de projecto, Li sugere que a extensão permanente,   , e a 

deformação permanente total,    , devem ser limitadas aos valores de 2% e 25mm, 

respectivamente. 
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6.2 Desenvolvimento do Modelo de Estudo 

6.2.1 Desenvolvimento de um Modelo Intermédio 

Definido e validado o modelo base do CODE_BRIGHT no capítulo 4.3 para o 

comportamento mecânico e efectuada a análise comparativa das diferentes malhas, 

reúnem-se as condições necessárias ao desenvolvimento dos modelos finais necessários 

ao estudo proposto. Assim, neste capítulo procede-se à extensão do referido modelo de 

forma a poder efectuar-se, de acordo com o objectivo final, uma análise termo-hidro-

mecânica. 

Uma vez que estes modelos acoplarão as análises mecânicas e hidro-térmicas num só, 

será necessário a introdução do nível freático e das condições atmosféricas actuantes. 

Desta forma, e relativamente ao modelo base, será necessário introduzir as propriedades 

hidráulicas dos materiais. Assim, será necessário verificar que a introdução destas 

propriedades não alterará de modo significativo os valores de tensões existentes. Numa 

primeira fase, e numa perspectiva de posterior desenvolvimento do modelo final, 

introduzem-se as respectivas porosidades dos materiais, deixando de se definir o peso 

volúmico da fase sólida dos mesmos. Uma outra alteração nesta fase, é a alteração da 

malha a utilizar, tendo em vista, como referido aquando da análise comparativa das 

malhas, a introdução do nível freático e das condições atmosféricas, que se traduz na 

introdução de mais tipos de equações e ainda mais elementos e nós, será necessário, pelo 

que é necessária a consideração de um tipo de malha mais leve. Assim, define-se a malha 

2 das malhas descritas no capítulo 4.4 como malha a utilizar neste modelo intermédio. 

Tendo em vista o desenvolvimento dos modelos finais a utilizar, apresenta-se nesta fase 

também o mesmo modelo definido com comportamento elástico não-linear, utilizando o 

parâmetro a1 correspondente ao módulo de elasticidade E=80MPa para a plataforma, 

tendo em conta a calibração elaborada. 

Descreve-se, agora, sucintamente o desenvolvimento deste modelo. 

 

Relativamente ao modelo base, a geometria utilizada é exactamente igual.  

A malha utilizada é a malha 2, definida na Tabela 4.3 do capítulo 4.4. Esta malha resulta 

duma simplificação em relação à malha utilizada no modelo base (malha 3), que passa 

pela divisão do número de elementos em cada direcção por 2, diminuindo drasticamente o 

número de elementos. Assim, é possível passar de uma malha com 41187 nós, para uma 

malha com 6661 nós. 

 

Relativamente aos Dados do Problema, refere-se apenas que são utilizadas exactamente 

as mesmas definições e valores de parâmetros do modelo base, não havendo qualquer 

consideração adicional a efectuar. 
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Os materiais utilizados no modelo são exactamente os mesmos que os definidos no 

modelo base, apresentando as mesmas propriedades. Também aqui apenas os 

parâmetros referentes à elasticidade linear e não-linear, consoante o comportamento 

adoptado, são definidos, sendo que todas as restantes propriedades dos materiais, quer a 

nível mecânico, quer a nível hidráulico, se encontram desactivadas. Desta feita, e tendo 

em conta que se atribui valores de porosidade aos materiais, não se define o respectivo 

peso correspondente à fase sólida. 

 

Quanto aos Intervalos e Condições definidas, refere-se apenas que são utilizadas 

exactamente as mesmas definições e valores de parâmetros do modelo base, excepção 

feita à definição das condições iniciais de volume de porosidade dos diferentes materiais, 

no Intervalo 1, como é apresentado na Figura 6.2. No caso do carril, placas de assento e 

travessa, a porosidade considerada é de 0.1. 

 

 

Figura 6.2 – Valores de porosidade atribuídos no modelo. 

 

 

Apresentado o modelo adoptado, efectua-se agora a análise dos valores de tensões 

devidas exclusivamente à acção da carga em função da profundidade da plataforma, da 

mesma forma que o efectuado nos capítulos 4.3 e 4.4 e comparam-se os resultados 

destes com os obtidos para o modelo base do CODE_BRIGHT. 

À semelhança do que sucede na análise das malhas, apenas se apresentam os gráficos 

relativos às tensões verticais (segundo a direcção principal I). 
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Figura 6.3 – Evolução das tensões verticais (direcção I) relativas à carga aplicada em função da 
profundidade da plataforma para os modelos base e intermédios. 

 

Analisando o gráfico dos valores de tensões verticais relativo à acção da carga, observa-

se um comportamento próximo entre os dois modelos. Em comparação com o modelo 

base, verifica-se que à superfície da plataforma, o modelo intermédio apresenta valores de 

tensões verticais inferiores em cerca de 5kPa, sendo que essa diferença diminui com o 

aumento da profundidade, passando a valores praticamente iguais aos outros modelos a 

partir de 1m de profundidade da plataforma. 

 

Assim, considera-se que o modelo intermédio é válido, pois globalmente apresenta um 

andamento e valores de tensões verticais muito próximos em relação ao modelo base, 

sendo válida a simplificação da malha e a introdução das porosidades dos materiais, pelo 

que é possível desenvolver os modelos finais a adoptar, de maior complexidade. 

Tendo em conta o objectivo proposto para esta análise, os modelos finais incluem as 

acções das condições atmosféricas e do carregamento devido à passagem dos comboios, 

pelo que é necessário, relativamente aos modelos previamente apresentados, introduzir o 

nível freático e as condições atmosféricas, de forma a ser possível a realização da análise 

hidro-térmica, em simultâneo com a análise mecânica. 

De seguida, descreve-se sucintamente o desenvolvimento do modelo final. 

 

6.2.2 Desenvolvimento do Modelo Final 

 

Geometria 

Relativamente aos modelos base e intermédio, é necessário acrescentar um solo de 

fundação de 5m de altura, abaixo da plataforma, de forma a introduzir o nível freático, 

contido neste. Todas as dimensões dos volumes que constituem este elemento são 

idênticas ao que sucede na plataforma. De resto, a geometria do modelo é em tudo igual 
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aos restantes modelos apresentados. Na Figura 6.4 é possível observar a geometria 

utilizada nos modelo final. 

 

 

 

 

Figura 6.4 – Geometria do modelo final. 

 

 

 

Malha 

Relativamente à malha utilizada nos modelos intermédios, a única alteração prende-se 

com o facto de ser necessário definir a malha relativa à parte do novo elemento – o solo de 

fundação. Como em termos de dimensões e número de volumes, este elemento é em tudo 

igual à plataforma, a parte da malha definida é em tudo igual ao que sucede na plataforma, 

não havendo mais nada a assinalar relativamente à definição da malha, em tudo o resto 

igual aos modelos intermédios. Na Figura 6.5 apresenta-se a malha final utilizada. 
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Figura 6.5 – Malha do modelo final do CODE_BRIGHT: a) Perspectiva do perfil transversal; b) 
Perspectiva global. 

 

Dados do Problema 

Relativamente aos Dados do Problema, apenas são efectuadas algumas alterações. 

Assim, são usadas mesmas definições que as utilizadas nos modelos relativos ao estudo 

do assentamento diferencial tendo em conta que passa a ser necessário resolver as 

equações de conservação de água e energia, com a introdução do nível freático e acções 

atmosféricas, para a análise hidro-térmica. 

 

Materiais 

Os materiais utilizados no modelo são exactamente os mesmos que os definidos no 

modelo base. Para além da definição dos parâmetros referentes à elasticidade linear e 

não-linear, consoante o comportamento adoptado, são definidos as propriedades 

hidráulicas características de cada material, de acordo com o apresentado nas Tabelas 6.1 

e 6.2. 

 

Tabela 6.1 – Parâmetros dos materiais adoptados relativos à curva de retenção. 

 

Curva de retenção ITYCL=1    
      

       
 (  (

     

  
)

 
   

)

  

 

Material P0 (MPa) λ         

 

Plataforma (QS2) 

 

0.05 

 

0.6 

 

0 

 

1 

Sub-balastro granular 0.035 0.5 0.05 0.98 

Balastro 0.003 0.3 0.01 1 
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Tabela 6.2 – Parâmetros dos materiais adoptados relativos à permeabilidade intrínseca e 
porosidade. 

 

Permeabilidade intrínseca ITYCL=1   
    

  

      
      

 

  
  

Material   (m
2
)    

Plataforma (QS2) 8e
-15

 0.25 

Sub-balastro granular 1e
-14

 0.375 

Balastro 5e
-11

 0.42 

 

 

 

 

6.2.3 Análise Mecânica do Modelo Final 

 

Definido o modelo final, efectua-se agora a análise dos valores de tensões devidas à 

acção carga em função da profundidade da plataforma, utilizando os mesmos pontos 

anteriormente utilizados, e comparam-se os resultados destes com os obtidos para o 

modelo base do CODE_BRIGHT (elástico linear) e o modelo do CESAR-LCPC (elástico 

linear). 

Uma vez mais, apenas se apresentam os gráficos relativos às tensões verticais (segundo 

a direcção principal I). 

De realçar que, foram efectuados testes com um módulo de elasticidade do solo de 

fundação E=500MPa, tornando o material bastante consideravelmente mais rígido, de 

modo a verificar se este parâmetro teria influência nos resultados da análise mecânica, 

face à consideração de atribuir o mesmo material da plataforma ao solo de fundação. 

Verificou-se que os resultados eram idênticos, pelo que a consideração efectuada é válida, 

sendo possível utilizar o material da plataforma no solo de fundação, com o mesmo valor 

de módulo de elasticidade. 
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Figura 6.6 – Evolução das tensões verticais (direcção I) relativas à carga aplicada em função da 
profundidade da plataforma para os modelos base e final. 

 

 

Comparando os modelos verifica-se que todos apresentam o mesmo andamento, 

diminuindo, como esperado, com o aumento da profundidade, com o modelo final a 

apresentar valores de tensões ligeiramente inferiores, facto mais acentuado à superfície. 

Conclui-se então que as diferenças entre os valores de tensões devidos exclusivamente à 

acção da carga comparativamente aos modelos base são ligeiras, pelo que a introdução 

do nível freático não introduz grandes alterações na análise mecânica face aos modelos 

base. 

6.2.4 Apresentação e análise mecânica dos diferentes casos de estudo 

Concluído o modelo final e analisado o seu estudo ao nível das tensões existentes, 

abordam-se agora diferentes casos dentro do modelo, nomeadamente em relação a 

diferentes alturas para o nível freático e diferentes alturas de plataforma, efectuando o 

estudo comparativo entre os vários casos considerados. 

 

Variação do Nível Freático: 

 A 1 metro da base da plataforma (4m de altura desde a base do modelo); 

 A 2 metros da base da plataforma (3m de altura); 

 A 3 metros da base da plataforma (2m de altura). 

 

Variação da Altura da Plataforma: 

 Plataforma com 2.5 metros de altura; 

 Plataforma com 5 metros de altura; 

 Plataforma com 7.5 metros de altura; 

 Plataforma com 10 metros de altura. 
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Análise Mecânica dos Casos de Variação do Nível Freático 

 

Efectua-se agora a análise dos valores de tensões devidos à acção da carga para os 

diferentes casos apresentados (primeiramente para os casos relativos à variação do nível 

freático e de seguida para os casos relativos à variação da altura da plataforma). 

Uma vez mais, apenas se apresentam os gráficos relativos às tensões verticais (segundo 

a direcção principal I). 

Observa-se, então, o gráfico relativo aos casos de variação do nível freático. 

 

 

 

Figura 6.7 – Evolução das tensões verticais (direcção I) relativas à carga aplicada em função da 
profundidade da plataforma para os modelos dos casos de variação do nível freático. 

 

 

 

Analisando o gráfico apresentado verifica-se que todos os casos revelam um andamento 

praticamente coincidente, pelo que a nível da análise mecânica, as variações da altura do 

nível freático apresentadas não têm qualquer influência para os valores de tensões 

devidos à carga aplicada. 

De referir que estes resultados são devidos à forma como é efectuado o cálculo das 

tensões efectivas (        {    }  e uma vez que nesta zona o solo se encontra 

parcialmente saturado, então    (de sinal oposto à sucção) é negativa, resultando da 

expressão que as tensões totais são iguais às efectivas (    ). 
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Análise Mecânica dos Casos de Variação da Altura do Aterro 

 

Observa-se, de seguida, o gráfico relativo aos casos de variação da altura da plataforma. 

 

 

Figura 6.8 – Evolução das tensões verticais (direcção I) relativas à carga aplicada em função da 
profundidade da plataforma para os modelos dos casos de variação da altura da plataforma. 

 

 

Analisando os gráficos apresentados verifica-se todos os casos revelam um andamento 

praticamente coincidente, pelo que a nível da análise mecânica, as variações da altura do 

nível freático apresentadas não têm qualquer influência para os valores de tensões 

devidas à carga aplicada. De referir que as tensões tendem a estabilizar a partir dos 5m de 

profundidade. 

 

 

6.3 Fadiga da plataforma devido a ciclos de carregamento e acções 

atmosféricas 

 

De acordo com a metodologia anteriormente apresentada, os resultados da análise 

mecânica do modelo final podem agora ser combinados com os resultados hidro-térmicos 

de forma a calcular a evolução das deformações permanentes na plataforma. 

A partir dos resultados hidro-térmicos obtidos relativos ao terceiro ano (em que o modelo 

se encontra já perfeitamente em equilíbrio, fazendo deste período o ano de estudo e do 

qual se repetem os valores para simular os anos necessários ao estudo), calcula-se a 

evolução do teor de água segundo a seguinte relação, já explicada no decorrer deste 

trabalho. 
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A Figura 6.9 mostra a evolução do grau de saturação e respectivo teor em água no ponto 

situado no topo da plataforma, situado debaixo do ponto da aplicação da carga, para o 

período relativo ao terceiro ano para o caso base do modelo final (plataforma com 5m de 

altura e nível freático a 1m da base da plataforma). Como mencionado anteriormente, a 

porosidade utilizada para a plataforma é       . 

 

 

Figura 6.9 – Evolução temporal do grau de saturação e teor em água para o ponto definido no topo 
da plataforma situado em baixo do ponto de aplicação de carga. 

 

Observada a evolução do grau de saturação no topo de plataforma apresenta-se na Figura 

6.10, de seguida, o mesmo gráfico relativo a todos os pontos ao longo da plataforma em 

profundidade necessários ao cálculo das deformações e extensões segundo o método 

apresentado. 

 

 

Figura 6.10 – Evolução temporal do grau de saturação e teor em água em função da profundidade 
da plataforma para os pontos necessários ao cálculo das deformações e extensões. 
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De realçar apenas que, com o aumento da profundidade da plataforma, verifica-se um 

aumento do grau de saturação (até cerca de 93% na base, próximo da saturação, 

portanto), como seria esperado. 

 

6.3.1 Deformações e extensões permanentes na plataforma 

 

Os resultados apresentados nesta secção revelam as deformações e extensões 

permanentes no topo da plataforma utilizando as equações de Tseng e Lytton (1989) e 

recorrendo à abordagem de endurecimento de extensões de forma a ter em conta as 

variações devidas às condições atmosféricas. Para as extensões permanentes da 

plataforma assume-se um tráfego referência de 100 comboios/via/dia, que representa o 

tráfego diário das principais linhas de alta velocidade europeias. O número de ciclos de 

carregamento reflecte a passagem dos bogies TALGO 350 e, neste caso, 

aproximadamente,            corresponde ao número acumulado de ciclos de carga 

durante 75 anos, com 100 comboios por dia, cada um 13 bogies e 26 eixos. 

Como inputs necessários à aplicação da metodologia apresentada para o cálculo de 

deformações e extensões no topo da plataforma, utilizam-se, para o modelo final, os 

resultados de tensões verticais e horizontais da plataforma (sendo os resultados das 

tensões verticais apresentados na Figura 6.6) e os resultados do grau de saturação 

apresentados na Figura 6.10. 

Na Figura 6.11 apresenta-se o gráfico relativo à evolução da extensão permanente no topo 

da plataforma para o modelo final base, com 5m de altura de plataforma e nível freático a 

1m da base da plataforma, para um período de 75 anos.  

 

 

Figura 6.11 – Extensão permanente no topo da plataforma para ambos os comportamentos do 
modelo final. 
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Pela análise do gráfico verifica-se que no final do período de 75 anos o valor da extensão 

permanente no topo da plataforma é de cerca de 0.51%. 

 

Seguindo o procedimento anteriormente descrito, em que a plataforma é dividida em sub-

camadas e a deformação no topo da plataforma é resultado da acumulação das 

deformações das várias sub-camadas (conforme descrito em 6.1.1), é possível calcular a 

deformação permanente no topo da plataforma, como apresentado na Figura 6.12. 

 

 

Figura 6.12 – Deformação permanente no topo da plataforma para ambos os comportamentos do 
modelo final. 

 

Pela análise do gráfico verifica-se que no final do período de 75 anos o valor da 
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Na Figura 6.13 apresenta-se o gráfico relativo à evolução da extensão permanente no topo 

da plataforma para os casos de variação do nível freático (a 1, 2 e 3m da base da 

plataforma), para um período de 75 anos.  
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Figura 6.13 – Extensão permanente no topo da plataforma para os casos de variação do nível 
freático. 

 

Pela análise do gráfico verifica-se que no final do período de 75 anos o valor da extensão 

permanente no topo da plataforma diminui com a diminuição da altura do nível freático, 

atingindo aproximadamente os 0.43 e os 0.38%, para os níveis freáticos a 2 e 3m da base 

da plataforma, respectivamente, em comparação com os 0.51% do caso original com o 

nível freático a 1m da base da plataforma (reduções de cerca de 31 e 51%, 

respectivamente, face a este caso). 

Analisa-se, agora, o gráfico relativo à evolução da deformação permanente no topo da 

plataforma para os mesmos casos, para um período de 75 anos (Figura 6.14).  

 

 

Figura 6.14 - Deformação permanente no topo da plataforma para os casos de variação do nível 
freático. 
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Pela análise do gráfico verifica-se que no final do período de 75 anos o valor da 

deformação permanente no topo da plataforma diminui com a diminuição da altura do nível 

freático, para os valores 21 e os 17.8mm, para os níveis freáticos a 2 e 3m da base da 

plataforma, respectivamente, em comparação com os 25.5mm do caso original com o nível 

freático a 1m da base da plataforma (reduções de cerca de 35 e 60%, respectivamente, 

face a este caso). 

6.3.3 Deformações e extensões permanentes na plataforma para os casos de 

variação da altura da plataforma 

Aborda-se, por último, os casos de variação da altura da plataforma. Na Figura 6.15 

apresenta-se o gráfico relativo à evolução da extensão permanente no topo da plataforma 

para os casos das diferentes alturas da plataforma (2.5, 5 7.5 e 10m), para um período de 

75 anos.  

 

 

Figura 6.15 – Extensão permanente no topo da plataforma para os casos de variação da altura da 
plataforma. 
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Finalmente, o gráfico relativo à evolução da deformação permanente no topo da 

plataforma para os mesmos casos, para um período de 75 anos (Figura 6.16).  

 

 

Figura 6.16 – Deformação permanente no topo da plataforma para os casos de variação da altura 
da plataforma. 
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aproximadamente de 29.2 e 35mm, respectivamente, significativamente superiores, aos 

25.6 mm/mm do caso original de altura de 5m (aumentos de cerca de 15 e 37%, 

respectivamente, face a este caso), revelando-se de acordo com o expectável. 
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esperado, atribui-se o erro à malha utilizada (não suficientemente refinada) ou a questões 

numéricas relacionadas com o software, dado que os valores diferem apenas ligeiramente 

do pretendido. O caso base de altura de 5m de plataforma e nível freático situado a 1m da 

base da plataforma, apresenta um valor de deformação permanente de 25.5mm, pelo que 

pode considerar-se que se encontra no limite do critério definido por Li, dada a diferença 

ser muito ligeira. 

Em resumo, o caso final base de 5m de altura de plataforma e nível freático situado a 1m 

da base da plataforma, cumpre os critérios do projecto, bem como os diferentes casos de 

variação de nível freático e apenas os casos de 10 e 7.5m de altura da plataforma não 

cumprem o valor limite estipulado por Li para a deformação permanente no topo da 

plataforma. Tendo em conta estes dois últimos casos e de acordo com a metodologia 

utilizada, a realização prática de soluções associadas a alturas de aterro mais elevadas 

poderá levar a que seja necessário o dimensionamento de sistemas de drenagem 

complementares (drenagem profunda, no caso) na tentativa de rebaixar o nível freático.  

 

 

Conclui-se, assim, que este estudo cumpre os objectivos inicialmente propostos. Com 

efeito, foi criado um modelo de elementos finitos no software CODE_BRIGHT que integra 

a análise-termo-hidro-mecânica considerando simultaneamente as acções das condições 

atmosféricas e do carregamento associado à passagem de comboios, ao invés da 

utilização de dois modelos de dois softwares em paralelo para cada uma das acções, 

como vinha sucedendo até então, conseguindo-se cumprir o desafio proposto, o que 

constitui uma grande inovação. 

Com os resultados provenientes do modelo utilizado foi aplicada a metodologia de 

previsão da evolução da degradação da plataforma para um período de 75 anos, para os 

vários casos propostos. Verificou-se, qualitativamente, que a diminuição do nível freático 

resulta numa diminuição das extensões e deformações permanentes no topo da 

plataforma, enquanto que um aumento da altura da plataforma se traduz numa diminuição 

da extensões e num aumento das deformações no topo da plataforma. 
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7. Conclusão 

 

A presente dissertação surgiu na continuidade de determinados trabalhos anteriormente 

efectuados e cujos desenvolvimentos direccionaram o rumo a seguir, a partir do qual foram 

delineados os objectivos a alcançar, tendo sido efectuadas duas análises. 

A primeira análise abordou o estudo do assentamento diferencial a nível longitudinal, tendo 

como base a análise termo-hidro-mecânica abordada na tese de mestrado (Ferreira, 2007) 

e do artigo (Ferreira, T., Teixeira, P. F. e Cardoso, R., 2009, 2011) que consideram 

modelos da subestrutura da ferrovia a duas dimensões (perfil transversal) em que actuam 

as condições atmosféricas para as análises que se propõem. Nesta análise foram 

desenvolvimento desses modelos tridimensionais no software CODE_BRIGHT, através da 

introdução de um comprimento longitudinal em relação aos modelos de duas dimensões 

que lhes servem de base, tornando toda a análise mais completa e inovadora e 

possibilitando o desenvolvimento de novos casos de estudo. Assim, foram desenvolvidos 

modelos respeitantes a diferentes casos de estudo em que há interesse em avaliar o 

assentamento diferencial sob o efeito das condições atmosféricas, numa análise termo-

hidro-mecânica – inclusão de uma cunha de transição numa transição obra de arte-aterro 

e transição de solos de plataforma com diferentes rigidezes. 

 

A segunda análise surgiu a partir dos estudos efectuados no projecto BITU-Rail (BITURAIL 

D.2.3 e D.3.2, 2011) e no artigo (Ferreira e Teixeira, 2012) em que foi utilizado o software 

CESAR-LCPC para obter os resultados mecânicos devido à carga aplicada que simula a 

passagem dos comboios e, em paralelo, foi necessária a criação de um outro modelo no 

software CODE_BRIGHT para considerar a acção das condições atmosféricas e retirar os 

valores do grau de saturação, necessários à aplicação da metodologia adoptada para 

previsão da evolução da degradação da plataforma.  

No presente trabalho desenvolveu-se um modelo que permite efectuar a análise termo-

hidro-mecânica num só software, o CODE_BRIGHT, considerando as acções simultâneas 

das condições atmosféricas e do carregamento associado à passagem de comboios, de 

modo a retirar os resultados necessários à aplicação da metodologia de previsão da 

evolução da degradação da plataforma, possibilitando a que a análise se realize de forma 

completa com recurso a um só software, constituindo importante inovação no 

desenvolvimento deste estudo. 
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Analisando os resultados do estudo do assentamento diferencial, conclui-se que a análise 

cumpre os objectivos propostos. Os diferentes casos de estudo efectuados – cunha de 

transição e transição de solos de plataforma com diferentes rigidezes, assumem relevância 

para um estudo de degradação da qualidade geométrica da via, um dos factores de maior 

importância nos custos de manutenção de uma ferrovia de alta velocidade. No primeiro 

caso, os resultados obtidos demonstram bem a diferença entre a consideração ou não de 

uma cunha de transição no caso de uma transição aterro-obra de arte, sendo claro a 

influência positiva da cunha em termos de assentamento diferencial, evitando que haja 

uma variação brusca dos mesmos. No caso de transição de solos, é notória a diferença 

existente entre uma transição brusca entre dois solos de rigidezes muito diferentes e uma 

transição mais suave (com um solo intermédio entre esses dois solos). 

 

Também a análise da evolução da degradação da plataforma cumpre os objectivos 

inicialmente propostos. Com os resultados provenientes dos modelos desenvolvidos para 

esta análise foi aplicada a metodologia de previsão da evolução da degradação da 

plataforma para um período de 75 anos, para os vários casos propostos. Verificou-se, 

qualitativamente, que a diminuição do nível freático resulta numa diminuição das 

extensões e deformações permanentes no topo da plataforma, enquanto um aumento da 

altura da plataforma se traduz numa diminuição da extensões e num aumento das 

deformações no topo da plataforma. 
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