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Resumo 

As pressões ambientais têm imposto a adoção de novas abordagens no que tange ao uso 

dos recursos naturais. No século XXI, nomeadamente na área de engenharia civil, o uso 

racional dos recursos naturais impõem-se como um novo paradigma de concepção, projeto e 

construção. Este fato justifica a busca por materiais alternativos aos convencionalmente 

empregados na indústria ferroviária, como é o caso dos agregados naturais oriundos de rochas 

britadas. Dessa forma, nesta pesquisa de doutoramento, buscou-se comparar o desempenho 

de um agregado siderúrgico inerte para construção (ASIC) com um agregado de rocha 

granítica, em estados de tensão compatíveis a que estes materiais estariam submetidos na 

camada de lastro de uma via férrea do tipo heavy haul - com capacidade para suportar o 

tráfego de veículos com até 40 toneladas/eixo para transporte de carga - sob carregamento 

triaxial monotônico e cíclico. Para isso foram realizados ensaios de laboratório com corpos de 

prova de lastro em escala reduzida com decalagem por graduação paralela da curva de lastro 

padrão N. 24 do manual norte-americano AREMA (2015) numa redução de escala de 1:2,5, e 

ainda a realização de um ensaio adicional com ASIC numa escala reduzida de 1:2 para avaliar 

possíveis distinções, entre as curvas de deformação permanente, decorrentes do processo de 

decalagem (fator escala). Complementarmente, foram realizados ensaios edométricos no 

sentido de avaliar um possível efeito de saturação nos assentamentos apresentados pelo 

lastro. A diferença de desempenho entre os materiais foi investigada experimentalmente a 

partir das propriedades instrínsecas das partículas constituintes dos agregados, 

nomeadamente aspectos morfológicos (esfericidade, angularidade e textura superficial) e de 

resistência ao esmagamento das partículas. Finalmente, foram realizadas algumas simulações 

numéricas a partir dos parâmetros geomecânicos obtidos experimentalmente. Os resultados 

deste estudo, foram favoráveis ao ASIC, tanto relativamente à resistência ao cisalhamento 

quanto no que diz respeito à deformabilidade, elástica e plástica, expresso por valores 

superiores de resistência de pico e no estado crítico, maiores valores de módulo de resiliência 

em variados estados de tensão e uma maior tendência para acomodação das deformações 

permanentes em longos ciclos de carga, compatíveis com o carregamento imposto no campo 

pela passagem dos comboios, fenômeno conhecido como shakedown e que também foi 

investigado. O ASIC apresentou, ainda, menores índices de quebra de partículas e menor 

perda de rigidez após os ensaios de deformação permanente. Tal fato se deve, em parte, a 

maior angularidade verificada nas partículas de ASIC associada a maior resistência dos seus 

grãos à fragmentação. As análises numéricas empreendidas mostraram que a via férrea 

constituída com lastro de ASIC tem uma tendência de acumular tensão na camada de lastro, o 

que consequentemente tende a reduzir os deslocamentos e momentos fletores ao nível dos 

trilhos e atenuar a distribuição de tensão na plataforma, o que pode contribuir para o 

aumento da vida útil da via e reduzir custos com manutenção. 

 

PALAVRAS-CHAVE: vias férreas, materiais alternativos para lastro, agregado siderúrgico inerte, 

ensaios triaxiais, caracterização morfológica de partículas, resistência ao esmagamento de 

grãos, análise numérica. 
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Abstract 

The environmental concerns have imposed the adoption of new approaches to the use of 

natural resources. In the 21st century, especially in civil engineering, the rational use of 

natural resources imposes itself as a new paradigm of conception, design and construction. 

This fact justifies the search for alternative materials to those conventionally used in the 

railway industry, such as natural aggregates from crushed rocks. Thus, in this Ph.D. research, 

it´s sought to compare the performance of an Inert Steel Slag Aggregate for Construction 

(ISAC) with an aggregate of crushed granite rock in compatible stress states to which these 

materials would be subject in the ballast layer of a heavy haul railtrack - with capacity to 

support wagon traffic until 40 tonnes/axle for freight transportation - under monotonic and 

cyclic triaxial loading. For this, were carried out laboratory tests in scaled ballast samples by 

parallel graduation framework from the particle size distribution (PSD) of ballast standard 

AREMA N. 24 (AREMA, 2015), in a scale reduction of 1:2,5, and also was carried out an 

additional test with ASIC, in a scale reduction of 1:2, to evaluate possible distinctions, 

between permanent deformation curves, due to the scaling technique (scale factor). In 

addition, were performed edometric compression tests in order to evaluate a possible effect 

of saturation in the ballast settlements. The performance difference between materials was 

experimentally investigated from the particles instrinsic properties of the aggregates, namely 

morphological aspects (sphericity, angularity and surface texture) and crushing strength of 

individual particles. Finally, some numerical simulations were carried out using the 

geomechanical parameters obtained from the laboratory experimental results. The results of 

this study were favorable to the ISAC, regard both shear strength and deformability, elastic 

and plastic, expressed by higher shear strength values both at peak and at critical state, 

higher resilient modulus values under different stress states and a higher tendency to plastic 

strain stabilize in long load cycles,compatible with the loading imposed in field during the 

passage of trains, phenomenon known as shakedown and that was also investigated. The ISAC 

also showed lower particle breakage indexes and lower loss of stiffness after the permanent 

deformation tests. This behaviour is due, in part, to the higher angularity observed in ASIC 

particles associated with a higher crushing strength of its individual grains. The numerical 

analysis carried out showed that the rail track built with ISAC ballast has a tendency to 

accumulate stress in the ballast layer, which consequently tends to reduce the displacements 

and bending moments at rails and attenuate the stress distribution in the platform, which can 

contribute to increased rail track life and reduce maintenance costs. 

 

KEYWORDS: railways, ballast alternative materials, inert steel slag aggregate, triaxial tests, 

particle morphology characterization, single grain crushing strenght, numerical analysis. 
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Nota: Este trabalho segue a grafia do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 2009, sendo 

que os termos técnicos adotados são, em sua maioria, os comumente utilizados no Brasil.  
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Capítulo I – Introdução 

1.1 – Enquadramento Conceitual 

Os sistemas ferroviários são uma parte essencial de qualquer economia desenvolvida ou 

em vias de desenvolvimento, e a via férrea, sendo o suporte físico fundamental que 

possibilita a operacionalização deste sistema, configura-se como o seu principal ativo. 

Historicamente, os mecanismos que condicionam o comportamento da via férrea eram 

compreendidos com base em uma filosofia essencialmente estruturalista, na qual a 

superestrutura transferia a tensão imposta pelas composições para um solo de fundação 

(subleito) considerado elástico perfeitamente-plástico, e para o qual eram dimensionadas 

camadas de geomateriais granulares (lastro e sublastro), perfeitamente elásticas, visando 

“amortecer” a estrutura e acautelar a ruptura brusca da fundação. Isto era feito por meio de 

critérios de tensão admissível onde o comportamento mecânico do solo de fundação era 

inferido através de propriedades índice e correlações com parâmetros empíricos como, por 

exemplo, o do CBR (sigla em inglês para Índice de Suporte Califórnia), sem dar ênfase às 

características de deformabilidade das diversas camadas e às interações entre elas. 

A plastificação observada nas camadas de infraestrutura – principalmente no lastro - fruto 

de rearranjo interparticular e/ou quebra de partículas (seja por ruptura, seja por desgaste 

superficial) face ao carregamento cíclico imposto pelos comboios, não configurava um 

incômodo para a hipótese simplificadora de camadas perfeitamente elásticas, visto que os 

defeitos geométricos advindos dos efeitos deletérios desta plastificação só eram observados a 

longo prazo (considerando a vida útil da via). Consequentemente as intervenções de 

manutenção para correção geométrica eram relativamente pouco frequentes e o 

comportamento elasto-plástico dos materiais de infraestrutura não era considerado nas 

análises, principalmente devido à sua maior complexidade. Com isso, maior importância se 

dava para os elementos constituintes da superestrutura da via (trilhos, dormentes e fixações). 

A partir de meados da década de 70 do século XX, a demanda crescente por aumento na 

velocidade de circulação dos comboios de passageiros e na carga por eixo das composições 

para transporte de cargas, acarretou aceleradas perdas na qualidade geométrica, devido, 

principalmente, à acentuada plastificação que se passou a verificar na camada de lastro, 

impondo a necessidade de um novo paradigma para compreenssão e análise da via férrea, que 

levasse em consideração critérios adequados de concepção, projeto e seleção de materiais, 

para as camadas de infraestrutura. Este novo paradigma passa pela avaliação do 

comportamento geomecânico dos materiais de infraestrutura, entrando no domínio da 

“geotecnologia da via férrea” (rail track geotechnology), que em convergência com os 

conceitos da “mecânica dos pavimentos” (já mais bem estabelecidos para o meio rodoviário), 

lançaram as bases atuais para a compreenssão das modernas ferrovias de alta velocidade e 

das vias férreas do tipo heavy haul. Dessa forma, maior ênfase passou a ser dada às camadas 

de infraestrutura (lastro, sublastro e subleito). 



 

Capítulo I 

 

2 

 

Consequentemente, engenheiros e pesquisadores diversos vêm, nos últimos anos, 

concentrando esforços na investigação cuidadosa das propriedades tensão-deformação da via 

férrea, levando em consideração o comportamento geomecânico dos materiais constituintes 

das camadas de infraestrutura. Hoje, já existem congressos, eventos científicos e publicações 

especializadas, voltados exclusivamente à disseminação e troca de conhecimentos 

relacionados aos aspectos geotécnicos da via férrea, motivando, nas duas últimas décadas, o 

desenvolvimento de toda uma geração de jovens engenheiros voltados para a pesquisa e a 

aplicação destes conceitos. 

As vias de alta velocidade são definidas pelo Council Directive 96/48/EC (1996) como: i) 

linhas novas cuja velocidade de circulação é igual ou superior a 250 km/h; ii) linhas renovadas 

cuja velocidade é da ordem de 200 km/h; e iii) linhas com velocidade variável em função de 

características especiais resultantes de restrições topográficas ou de planejamento urbano 

específico. 

As vias do tipo heavy haul (destinadas a transporte pesado) são, segundo Medina e Motta 

(2015): i) as vias nas quais circulam veículos com carga por eixo igual ou superior a 25 

toneladas, com demanda de transporte de pelo menos 20 milhões de toneladas brutas anuais 

(MTBA); e ii) as vias cuja lotação individual dos trens supere 5.000 toneladas brutas. 

No Brasil, o transporte de passageiros de médio e longo curso, sobre trilhos, é 

extremamente mal aproveitado, comparativamente ao potencial do país para esta 

modalidade, sendo que o desenvolvimento de tecnologia visando o incremento do 

desempenho e da segurança das vias e dos veículos ferroviários visando potencializar este 

aproveitamento, como as vias de alta velocidade, são uma necessidade no país. No entanto, 

impulsionado pelo fato de ser um dos grande produtores mundiais de commodities de alta 

densidade, como minério de ferro por exemplo, o Brasil ao lado de países como Austrália e 

China, têm exercido uma liderança mundial na aplicação de tecnologia relacionada à vias do 

tipo heavy haul, carecendo ainda, porém, incrementar os esforços e os investimentos em 

pesquisas relacionadas ao tema.  

Atualmente no Brasil são quatro as vias do tipo heavy haul: i) Estrada de Ferro Carajás 

(EFC), com 32,5 t/eixo; ii) MRS Logística do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais à baía de 

Sepetiba no Rio de Janeiro, com 32,5 t/eixo (Ferrovia do Aço e Linha do Centro); iii) América 

Latina Logística (ALL), no corredor de soja do Mato Grosso do Sul a Santos em São Paulo, com 

30 t/eixo; e iv) a Estrada de Ferro Vitória-Minas do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais ao 

porto de Tubarão no Espírito Santo, com 25 t/eixo. Conjuntamente essas ferrovias respondem 

por 82% do transporte ferroviário brasileiro, perfazendo 55 bilhões de toneladas quilômetro 

úteis (TKU). 

Algumas vias férreas do tipo heavy haul vêm buscando incrementar a carga por eixo das 

suas composições para 40 toneladas, o que acarretaria um ganho econômico substâncial. 

Porém, as operações com essa magnitude de carga ainda têm sido feitas em caráter 

experimental e os custos adicionais advindos de um possível aumento nos danos à via e aos 

veículos, bem como os aspectos relacionados à segurança da operação, têm sido 

cuidadosamente avaliados. A Estrada de Ferro Carajás da mineradora Vale (Brasil) e a Mount 

Newman railway da mineradora BHP Billiton (Austrália) têm desenvolvido iniciativas neste 

sentido. 
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Além de possibilitar uma avaliação mais precisa relacionada à crescente demanda por 

aumento de velocidade e de carga por eixo, uma da vantagens mais imediatas da aplicação 

dos conceitos da geotecnologia da via férrea é a possibilidade de avaliar a adequação de 

materiais alternativos para aplicação nas camadas de infraestrutura, visto que pelos critérios 

convencionais e empíricos esses materiais não teriam possibilidade de aproveitamento 

(Medina e Motta, 2015). 

Diante disso, e associado ao conceito de economia circular, em contraponto a chamada 

economia linear baseada nos conceitos de uso e descarte, busca-se aliar ao lucro as 

preocupações ambientais seguindo em direção a um novo sistema que transforme a maneira 

como se produz e consome. 

O conceito de economia circular define que tanto os resíduos industriais quanto os 

materiais utilizados para gerar bens sejam reincorporados à cadeia produtiva após finalizada 

sua vida útil, dando origem ao conceito de gestão de resíduos no qual busca-se otimizar ao 

máximo o uso dos recursos naturais. Este modelo tem como base a filosofia de 

sustentabilidade e visa transformar os setores produtivos pela máxima reutilização e 

reciclagem de materiais em diferentes âmbitos produtivos, conduzindo a uma necessidade 

cada vez menor de descarte de materiais ao meio ambiente. 

Com base nesta filosofia, resíduos industriais vêm sendo reclassificados como subprodutos 

da indústria, na medida em que se viabiliza a sua utilização em aplicações diversas. Nos 

últimos anos um dos principais produtos que vem sendo estudado em todo o mundo visando 

reaproveitamento são as escórias de aciaria, principalmente em obras de engenharia civil na 

forma de agregados artificiais, com resultados promissores e aplicações já realizadas, 

notadamente em obras geotécnicas e em infraestruturas de transporte. 

As escórias de aciaria são subprodutos resultantes do processo de fabricação do aço, para 

as quais tem-se demonstrado que, após adequado processamento, podem constituir uma 

excelente alternativa aos agregados naturais como materiais de construção (Sofilić et al., 

2012). Além do desempenho técnico adequado, a sua utilização pode incorrer em vantagens 

econômicas e ambientais na medida em que se possa reaproveitar mais de 400 milhões de 

toneladas de escórias de ferro e de aço produzidas anualmente em todo o mundo (Worldsteel, 

2016). 

Em Portugal duas usinas siderúrgicas produzem aço. Uma é localizada na região sul do 

país, em Paio Pires, Seixal; e a outra no norte do país, em São Pedro de Fins, Maia. Ambas 

utilizam fornos de arco elétrico em seus processos, o que, praticamente, elimina a 

necessidade de minério de ferro, trabalhando, quase exclusivamente, com sucata reciclada 

(Delgado et al., 2018). Juntas, estas duas usinas, produzem aproximadamente 1,5 milhões de 

toneladas de aço, gerando uma média anual de escória de aciaria de aproximadamente 270 

mil toneladas, que são tratadas visando, dentre outros aspectos, a estabilização química e a 

adequação granulométrica para aplicação, principalmente, como agregados para a construção 

civil, nomeadamente em projetos de infraestruturas de transporte e obras geotécnicas em 

geral (Gomes Correia et al., 2012), sendo que em Portugal estudos diversos possibilitaram 

classificar as escórias como agregados inertes (Roque et al., 2010), tendo dado origem à 

denominação comercial “Agregado Siderúrgico Inerte para Construção (ASIC)”. 
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1.2 – Motivação e Objetivos da Pesquisa 

Com base no potencial de aplicação das escórias de aciaria em obras de infraestrutura 

rodoviária, diversos estudos foram conduzidos visando o aproveitamento deste material para 

tal aplicação, seja como constituinte das camadas de base e sub-base ou como agregado para 

misturas asfálticas (Mathur et al., 1999; Lima et al., 2000; Alvarenga et al., 2001; Rohde, 

2002; Parente et al., 2003; Castelo Branco, 2004; Marques, 2009; Crucho, 2011; Costa, 2014; 

Andrade, 2015; Pacheco, 2017; Fortunato et al., 2018). Tais estudos avaliaram tanto as 

propriedades ambientais quanto as características mecânicas quando as escórias de aciaria 

eram solicitadas por níveis de tensão compatíveis com a aplicação analisada, e têm mostrado 

ser promissor o emprego deste material para as diversas finalidades propostas.  

Uma outra potencial aplicação das escórias de aciaria é como camada de lastro 

ferroviário, principalmente em função da grande maioria das usinas siderúrgicas instalarem-

se, por questões de competitividade, próximas às malhas ferroviárias em praticamente todos 

os países. Porém, poucos estudos vêm sendo conduzidos no sentido de avaliar este material 

nas condições de carregamento e contorno em que o mesmo se encontraria na camada de 

lastro de uma via férrea, sendo uma referência inicial o trabalho de Kaya (2004). A grande 

parte dos estudos realizados concentraram-se em avaliar o material sob o ponto de vista 

ambiental, sua resistividade elétrica ou à luz de parâmetros que possam ser correlacionados 

com o comportamento mecânico do agregado, com destaque para parâmetros normativos 

empíricos, como os obtidos dos ensaios Los Angeles e Micro Deval, ou baseando-se em 

resultados de ensaios de compressão simples das partículas (Fernandes et al., 2006; Sousa, 

2007; Dayrell, 2013; Morata et al., 2016; Kuo e Lin, 2017). 

Tal carência de estudos geomecânicos relativos ao aproveitamento das escórias de aciaria 

em geral, e do ASIC em particular, como material de lastro resulta, possivelmente, da 

dificuldade em se realizar estudos laboratoriais que reproduzam os estados de tensão cíclicos 

induzidos na camada de lastro pela passagem dos comboios, considerando as grandes 

dimensões do material (normalmente com diâmetro nominal das partículas de, no máximo, 63 

mm na maioria das normas internacionais). Visto que para manter a representatividade da 

análise, os corpos de prova a serem ensaiados acabam por necessitar de dimensões que 

implicam em altos custos relativos ao sistema de aplicação de carga (Delgado et al., 2017). 

Em função disso uma alternativa adotada nesta pesquisa foi a realização dos ensaios triaxiais 

com corpos de prova em escala reduzida na proporção de 1:2,5, visando comparar o material 

alternativo proposto (ASIC) com um material convencionalmente empregado na camada de 

lastro (agregado britado de granito), ambos na mesma granulometria (curva padrão AREMA N. 

24, muito utilizada em vias heavy haul brasileiras), com parâmetros índice enquadrados 

dentro de valores normativos quer no Brasil (ABNT, 2014), quer nos Estados Unidos (AREMA, 

2015), quer em Portugal (RF.IT.VIA.015, 2015), e em níveis de tensão compatíveis com os 

induzidos na camada de lastro pela passagem dos comboios. 

Dessa forma, o objetivo principal desta pesquisa foi avaliar a possibilidade de aplicação 

do ASIC como material de lastro em estados de tensão compatíveis com vias férreas do tipo 

heavy haul, seja com 32,5 t/eixo (nível de carga já praticado no Brasil e em outras vias no 

mundo), seja com 40 t/eixo (objetivo de algumas operadoras heavy haul e limite atual para 

as operações de transporte de carga sobre trilhos). Entende-se que, para além da mais-valia 

ambiental, a investigação do ASIC como material com potêncial de aplicação em vias férreas 
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do tipo heavy haul justifica-se pela necessidade de se verificar a possibilidade de substituir 

agregados naturais de rocha britada na camada de lastro, desde que o material alternativo 

apresente desempenho igual ao superior, sendo que um desempenho superior pode acarretar 

em redução de custos com manutenção, melhoria da segurança operacional e, 

eventualmente, a possibilidade de incremento da carga por eixo dos comboios para níveis 

ainda considerados muito gravosos para o sistema ferroviário (via e veículos). 

Visando elucidar estas possibilidades, foram definidos os estudos específicos desta 

pesquisa, quais sejam: 

• avaliar, por meio de ensaios triaxiais monotônicos, qual dos materiais apresenta maior 

resistência ao cisalhamento, no pico e no estado crítico, aspecto que pode contribuir para 

uma maior estabilidade para a via e acautelar rupturas bruscas do lastro. Os ensaios triaxiais 

monotônicos são fundamentais, ainda, para situar os estados de tensão cíclicos a serem 

realizados nos ensaios de carga repetida relativamente à envoltória de resistência ao 

cisalhamento dos materiais avaliados, verificando se é possível ciclar o material numa dada 

trajetória de tensão pretendida sem incorrer em ruptura durante a ciclagem; 

• analisar o comportamento plástico de longo prazo dos materiais, por meio de ensaios 

triaxiais cíclicos de deformação permanente, em estados de tensão compatíveis com vias 

férreas do tipo heavy haul, indentificando qual dos materiais apresenta maiores níveis de 

plastificação total e maior tendência de estabilização das deformações permanentes 

(fenômeno conhecido como shakedown); 

• comparar os resultados obtidos dos ensaios de deformação permanente com os 

principais modelos empíricos de previsão de deformação permanente do lastro, de maneira a 

avaliar os modelos que melhor se enquadram aos resultados experimentais, indicando 

alternativas para dimensionamento, projeto e possíveis otimizações futuras dos modelos; 

• avaliar o comportamento elástico dos materiais através de ensaios de módulo de 

resiliência em estados de tensão variados, investigando qual dos materiais apresenta maiores 

valores de módulo, consoante as trajetórias de tensão cíclicas do Método B da Norma 

Europeia EN 13286-7 (CEN, 2004); 

• analisar, após a realização dos ensaios de deformação permanente, possíveis alterações 

no comportamento elástico dos materiais como indicativo de uma possível degradação por 

evolução granulométrica, repetindo para isso os ensaios de módulo de resiliência nas 

trajetórias de tensão cíclicas do Método B da Norma Europeia EN 13286-7 (CEN, 2004); 

• confirmar possíveis evoluções granulométricas nos materiais analisados, após vários 

ciclos de carga/descarga/recarga, quantificando após os ensaios de deformação permanente, 

por meio do repeneiramento dos corpos de prova ensaiados, o índice de quebra de partículas 

(�	) do lastro; 

• avaliar as características individuais das partículas que podem contribuir para 

condicionar uma diferença de comportamento mecânico a nível do agregado, tanto para os 

grãos de ASIC quanto para os de granito, quantificando aspectos morfológicos dos grãos 

(esfericidade, angularidade e textura superficial) por meio de técnicas de captura e 

tratamento digital de imagens e a resistência individual das partículas ao esmagamento; e 

• de posse dos parâmetros dos modelos elásticos não lineares obtidos por regressão a 

partir dos resultados de módulo de resiliência, avaliar numericamente, no contexto da via 
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férrea como um todo, se os materiais atendem aos critérios de projeto estabelecidos pelas 

especificações de lastro, seja para a carga de 32,5 t/eixo seja para a carga de 40 t/eixo, no 

que tange: aos deslocamentos e momentos fletores ao nível dos trilhos, a tensão no contato 

dormente-lastro e as tensões transferidas pelo carregamento às camadas inferiores. 

Finalmente, pretende-se que o trabalho esteja em convergência com os interesses da 

indústira ferroviária brasileira e internacional, nomeadamente das operadoras heavy haul, 

que vêm envidando esforços no sentido de expandir as suas operações e, em paralelo, 

incrementar a sua capacidade de transporte. No Brasil, por exemplo, a partir das 

privatizações da malha ferroviária ocorridas em 1997, as operadoras de carga vêm investindo 

em iniciativas de recuperação, renovação e requalificação da malha, além de projetos de 

expansão, em vias de bitola larga (1,60 m) para transporte de minério, com aumento de carga 

por eixo, notadamente na Estrada de Ferro Carajás, onde o autor teve a oportunidade de 

atuar profissionalmente por cerca de 10 anos, tendo participado de parte destas iniciativas. 

1.3 – Organização da Tese 

Esta tese está organizada em oito capítulos. No Capítulo II, apresentam-se os princípios e 

terminologias gerais associados às vias férreas, bem como uma breve descrição dos principais 

conceitos que norteiam a análise e o dimensionamento da via, passando pela abordagem 

clássica e culminando com os métodos de análise de sistemas em camadas resolvidos 

numéricamente. São apresentados, ainda, os principais parâmetros de controle geométrico da 

via, que objetivam garantir a qualidade à longo prazo. 

No Capítulo III são discutidos os aspectos específicos que afetam a geomecânica da 

camada de lastro, incluindo o estado de tensão induzido nesta camada pela passagem das 

composições. São apresentadas as principais características normativas requeridas para a 

camada de lastro: no Brasil, nos Estados Unidos e em Portugal. São discutidos, mais 

detidamente, os aspectos que influenciam o comportamento mecânico da camada de lastro, 

seja a nível das partículas constituintes, seja a nível do agregado enquanto conjunto de grãos, 

seja, ainda, relativamente ao carregamento imposto. São apresentados e discutidos os 

métodos para avaliação experimental da deformabilidade do lastro, no que tange quer ao 

comportamento resiliente quer ao comportamento plástico de longo prazo, apresentando-se 

os principais modelos de previsão para ambos os comportamentos. O capítulo é finalizado 

com uma ligeira discussão relativa ao desgaste superfical e a quebra de partículas do lastro, 

que ocasiona a degradação da camada no longo prazo, apresentando-se técnicas para 

quantificação da quebra de partículas e procede-se uma breve discussão sobre o modo como 

esta quebra influencia o comportamento mecânico da camada e consequentemente da via 

férrea como um todo. 

No Capítulo IV é apresentado, com mais detalhes, o material alternativo em estudo nesta 

pesquisa, que são os agregados siderúrgicos. Para isso, é feita uma breve descrição dos 

processos de fabricação do aço com a consequente obtenção das escórias de aciaria e da sua 

valorização como agregados siderúrgicos, nomeadamente como Agregado Siderúrgico Inerte 

para Construção (ASIC). São apresentados os aspectos químicos, físicos e mecânicos do ASIC, e 

o capítulo é finalizado com a apresentação e discussão de algumas possibilidades de aplicação 

do ASIC em obras de engenharia. 
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No Capítulo V é feita uma descrição detalhada dos materiais e métodos experimentais 

utilizados nesta pesquisa. Apresenta-se a natureza e os resultados da caracterização prévia 

dos materiais estudados e seu enquadramento aos diversos parâmetros normativos para 

material de lastro, bem como a curva granulométrica de lastro adotada para os ensaios 

mecânicos de laboratório e a técnica de decalagem utilizada para obtenção desta curva 

(protótipo em escala reduzida). O programa experimental é apresentado com os detalhes a 

respeito: da condição de umidade e do método de densificação prévia dos corpos de prova, 

da instrumentação dos corpos de prova para obtenção das medidas de deformação durante os 

ensaios realizados, e da configuração dos equipamentos utilizados nos ensaios mecânicos de 

laboratório. São apresentadas, ainda, as técnicas e equipamentos utilizados para avaliação 

das propriedades ao nível das partículas de lastro que influenciam o comportamento a nível 

dos agregados, nomeadamente as técnicas adotadas para quantificação das propriedades 

morfológicas e de resistência ao esmagamento das partículas. 

No Capítulo VI são apresentados, discutidos e comparados os resultados experimentais 

obtidos, para ambos os materiais estudados, a nível do agregado, quer em termos de 

resistência ao cisalhamento (de pico e última), quer em termos de deformabilidade (elástica 

e plástica de longo prazo). É discutido o comportamento plástico de longo prazo dos materiais 

à luz da teoria do shakedown, e avaliado o enquadramento dos ensaios de deformação 

permanente a alguns dos principais modelos de previsão de assentamento para a camada de 

lastro e, ainda, a possível interferência do fator escala nos resultados de deformação 

permanente do ASIC. Os resultados de ensaios de módulo de resiliência são analisados antes e 

depois da degradação proporcionada pelos ensaios de deformação permanente de longo 

prazo, e são apresentados os parâmetros de regressão obtidos dos ensaios de módulo para os 

principais modelos de comportamento elástico, no domínio das pequenas deformações, 

propostos na literatura. São analisados os resultados de quebra de partículas obtidos pelo 

repeneiramento dos corpos de prova após a realização dos ensaios de deformação 

permanente de longo prazo. E, finalmente, são apresentados, discutidos e comparados, os 

resultados de caracterização morfológica e de resistência ao esmagamento dos grãos, 

correlacionando esses resultados ao que foi verificado em termos de comportamento a nível 

do agregado, para ambos os materiais estudados. 

No Capítulo VII são apresentadas e discutidas algumas simulações numéricas, utilizando 

um programa com base no método dos elementos finitos, para análise tensão-deformação da 

via férrea. Tais simulações objetivaram verificar, com base nos parâmetros elásticos não 

lineares obtidos dos ensaios de módulo de resiliência, possíveis distinções de comportamento 

do lastro de ASIC comparativamente ao lastro granítico no contexto da via férrea como um 

todo, avaliando ainda o enquadramento das estruturas simuladas no que diz respeito à 

restrições normativas de dimensionamento da via férrea, tanto para o carregamento 

correspondente a composições com 32,5 t/eixo como para o carregamento imposto por 

comboios de 40 t/eixo. 

Finalmente, no Capítulo VIII, são apresentadas as principais conclusões obtidas nesta 

pesquisa e feitas algumas recomendações para trabalhos futuros relacionados ao tema. 
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Capítulo II – Mecânica da Via Férrea 

2.1 – Introdução 

As vias férreas são de importância estratégica para qualquer nação desenvolvida ou em 

vias de desenvolvimento, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social. 

Nos últimos anos, a contínua competição com outros modais, associada a demanda crescente 

da sociedade por transportes, tem impulsionado o setor ferroviário a aumentar a velocidade 

dos comboios e a capacidade de carga da via e dos veículos (Indraratna et al., 2011; Delgado, 

2012). 

Vultuosos recursos têm sido investidos anualmente em países como Estados Unidos, 

Canadá, China, Índia, Austrália e Brasil para construir e manter as vias férreas, sendo que a 

aplicação eficiente desses fundos é um desafio que só pode ser contornado a partir de 

inovações tecnológicas na engenharia ferroviária praticada atualmente, com a incorporação 

de conceitos advindos da geotecnia e da mecânica dos pavimentos, que aborda a via férrea 

como um sistema em camadas sujeita a carregamentos cíclicos impostos pela passagem das 

composições. 

Tradicionalmente a via férrea é construída com uma ou duas camadas de geomateriais 

granulares assentes sobre o subleito (solo natural de fundação da via) e sobre as quais se 

assenta a superestrutura ou grade (trilhos, dormentes e fixações). Aquelas camadas, em 

conjunto com o subleito, constituem a infraestrutura da via e vêm sendo sobrecarregadas em 

função do aumento de velocidade e carregamento das composições, de forma que encontrar 

maneiras de manter a via estável e segura frente a estas sobrecargas é vital para as 

companhias ferroviárias. 

Até um passado recente, muito mais atenção foi dada para os elementos constituintes da 

grade em detrimento das camadas de infraestrutura da via férrea, nomeadamente o lastro, o 

sublastro e o subleito. Porém, pesquisas recentes vêm indicando que a maior parte dos custos 

envolvidos estão associados à infraestrutura (Indraratna et al., 2002a), sendo que estudos 

conduzidos por Wheat e Smith (2008) para a rede ferroviária britânica, mostram que mais de 

um terço dos custos totais de manutenção de um sistema ferroviário (incluindo os custos 

relacionados à sinalização e material rodante) são gastos com a infraestrutura da via. 

Tais custos de manutenção podem ser significativamente reduzidos, se os projetos forem 

bem concebidos e as vias férreas corretamente construídas. No entanto, para isso, é 

necessário um completo entendimento das características físicas e mecânicas dos 

geomateriais envolvidos na construção das camadas de infraestrutura, sendo necessário 

recorrer-se a modelos experimentais e/ou numéricos que correlacionem as deformações 

associadas ao carregamento cíclico em estados de tensão compatíveis com a situação de 

campo para estes materiais, principalmente em se tratando da camada de lastro, que é em 

grande parte a responsável pelo comportamento mecânico e resiliente da via como um todo, 

conforme mostrado por Selig e Waters (1994). 
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2.2 – Conceitos Fundamentais 

Segundo Brown e Selig (1991), o dimensionamento de pavimentos foi tratado de forma 

empírica e como uma área secundária da Mecânica dos Solos, desde as primeiras décadas do 

século XX. Porém, com o crescimento econômico das nações, e a necessidade crescente por 

transportes, buscou-se um melhor entendimento da resposta dos pavimentos frente às suas 

solicitações, culminando com o surgimento da mecânica dos pavimentos, definida por Medina 

(1988) como a disciplina da engenharia civil responsável por estudar os pavimentos como um 

sistema multicamadas e que está sujeito às cargas oriundas dos veículos que neles trafegam. 

Os pavimentos constituem a infraestrutura necessária e adequada para o tráfego dos 

veículos, podendo ser agrupados segundo sua adequação aos diversos tipos. Logo, rodovias são 

dimensionadas para o tráfego de carros e caminhões, ferrovias para o tráfego de comboios 

ferroviários e os pavimentos aeroportuários para o pouso e decolagem de aeronaves, dentre 

outros (Spada, 2003). 

Em todos os casos o pavimento consiste de um sistema em camadas – pelo menos uma – 

assente sobre um subleito, que é a camada final de terraplenagem, dotado de revestimentos 

adaptados às necessidades específicas dos veículos que nele venham a trafegar. 

A Figura 2.1, apresenta exemplos típicos para: (a) um pavimento geral (rodovias, 

pavimentos aeroportuários, e outros), e (b) uma via férrea, segundo Brown e Selig (1991). 

Segundo Medina (1988) a via férrea também constitui um pavimento: o pavimento ferroviário. 

A configuração da via férrea com todas as camadas mostradas na Figura 2.1b, no entanto, 

foi fruto de diversas tentativas, que possibilitaram, com o acúmulo de casos de insucesso, a 

definição do sistema multicamadas atualmente empregado (Delgado, 2012). 

 

 
Figura 2.1 – Esquema geral de sistemas em camadas para pavimentação: (a) para um pavimento geral e 
(b) para uma via férrea (Brown e Selig, 1991). 

Delgado (2012) reporta que nos primórdios da indústria ferroviária, os trilhos de forma 

pioneira e sem o conhecimento técnico-científico necessário, foram assentes diretamente no 

terreno natural, sem maiores preocupações com a capacidade de suporte e com o 

comportamento mecânico da via (Schramm, 1977; Stopatto, 1987). 
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Com o passar do tempo, observou-se que a via férrea, precisaria ser especialmente 

construída para suportar a crescente necessidade de transporte de cargas e passageiros. Com 

isso, passou-se a utilizar dormentes transversalmente sob os trilhos, com o intuito de 

distribuir melhor as tensões proporcionadas pela passagem das composições (Schramm, 1977). 

Buscou-se ainda, segundo Stopatto (1987), implantar uma camada pétrea de lastro, com o 

objetivo original de distribuir igualmente as tensões atuantes na via e proteger o suporte 

subjacente de deformações permanentes (finalidade observada somente de maneira empírica 

na época). E, finalmente, optou-se por construir camadas de material natural, em geral de 

solo previamente selecionado, com o intuito de separar a camada de lastro do subleito, 

reduzindo as tensões sobre o subleito, fornecendo algum amortecimento para o sistema e 

limitando a subpenetração do subleito no lastro (Stopatto, 1987; Spada, 2003). Esta camada 

ficou conhecida como sublastro (Delgado, 2012). 

Apresenta-se na Figura 2.2, segundo Li et al. (2016), o modelo vigente do sistema em 

camadas para a estrutura de uma via férrea sobre lastro, onde é possível identificar as 

camadas anteriormente mencionadas. Foi feita uma adaptação na Figura, associando as 

camadas apresentadas à imagem de uma seção transversal real de um trecho da Estrada de 

Ferro Carajás, importante ferrovia Brasileira, do tipo heavy haul, localizada no norte do país. 

 

 
Figura 2.2 – Sistema estrutural da via férrea (adaptado de Li et al., 2016, com foto do autor). 

Segundo Motta e Medina (2006): 

“A mais importante contribuição da pesquisa tecnológica, entendida como a utilização de 

conhecimento científico na solução de problemas de engenharia, no tocante a solos e 

materiais de pavimentação, nos últimos trinta anos, foi o destaque dado à deformabilidade 

do material.” 

Os estudos realizados para possibilitar melhor entendimento da resposta da via férrea 

frente às solicitações impostas pela passagem dos comboios indicaram que os mecanismos de 

ruptura associados ao tráfego, são as trincas por fadiga nos trilhos ou dormentes e as 

deformações permanentes (plastificação) nas camadas como um todo. O conceito vigente até 
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a década de 1960 era que a ruptura do pavimento estava associada somente à deformação 

permanente do subleito conforme o critério empírico do CBR (Spada, 2003). 

No caso do pavimento rodoviário as trincas por fadiga surgem no concreto asfáltico ao 

passo que na via férrea o elemento que sofre este efeito são os trilhos ou os dormentes. O 

afundamento de trilha de roda causado pelas deformações permanentes das camadas do 

pavimento ocasiona na ferrovia o desnivelamento da linha. A mecânica dos pavimentos busca 

entender o comportamento mecânico dos pavimentos em níveis de tensão cíclica situados 

abaixo do limite de ruptura dos materiais envolvidos – pois são os níveis de tensão aos quais 

estes estarão submetidos na sua vida de projeto – tanto no que se refere às deformações 

resilientes responsáveis pela fadiga, quanto às deformações permanentes, oriundas da 

plastificação do material constituinte (Spada, 2003). 

A relação entre as tensões cíclicas (ou repetidas, correspondentes à passagem dos 

veículos) e a correspondente deformação recuperável é por definição o módulo de resiliência 

do material (Delgado, 2012). 

Sabe-se da Mecânica dos Solos, conforme mostrado por Matos Fernandes (2006), que a 

tensão atuante à superfície de um meio particulado é dissipada em profundiade (nesse caso, 

ao longo das camadas do pavimento). Desta forma o dimensionamento de um pavimento visa 

garantir a proteção do subleito mediante a definição de camadas sobrepostas com uma dada 

espessura e rigidez, garantindo simultaneamente ainda que as próprias camadas não trinquem 

ou se plastifiquem. 

Modernamente, sabe-se também, que o entendimento da via férrea como um sistema 

multicamadas, deve interrelacionar os componentes da via férrea – trilhos, dormentes, 

fixações, lastro, sublastro e subleito – na busca por um entendimento do efeito de 

carregamento proporcionado pela passagem dos veículos sobre as tensões e deformações 

associadas ao conjunto (Selig e Waters, 1994). 

Ressalta-se, porém, que a via férrea pode receber cargas em três direções (vertical, 

longitudinal e lateral), sendo somente analisada, por simplificação, quando se analisam os 

materiais do lastro, sublastro e subleito, a componente vertical (Spada, 2003; Fernandes, 

2005), face a sua maior relevância e devido a dificuldade em se estabelecer valores para as 

solicitações nas demais direções. 

Fortunato (2005) relata que os modelos tradicionais para análise da via férrea podem 

considerar o comportamento da via de duas formas: como trilhos representados por vigas 

infinitas apoiadas continuamente sobre apoios elásticos ou como vigas contínuas sobre apoios 

discretos e equidistantes. Em ambos, os apoios são considerados perfeitamente elásticos, 

homogêneos e isotrópicos. O mais comum dos modelos tradicionais é o que representa a viga 

sobre apoios contínuos. Sabe-se que a hipótese dos trilhos apoiados sobre um único material 

elástico não permite uma análise mais detalhada da mecânica da via férrea implicando em 

distorções que acabam onerando o projeto da via. Isto implica na necessidade de análises 

mais sofisticadas como o sistema em múltiplas camadas que resolve o problema a partir de 

métodos numéricos com suporte computacional (Delgado, 2012). 

Indraratna et al. (2011) destacam que a camada que mais contribui para a resiliência da 

via como um todo é a camada de lastro. Porém, os autores ressaltam que apesar de ser 

evidente a acumulação de plastificação da camada de lastro ao longo dos ciclos de 
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carregamento, a grande maioria dos engenheiros projetistas de ferrovias têm considerado o 

lastro como uma camada granular perfeitamente elástica. E poucas pesquisas têm sido 

conduzidas no sentido de se obter um modelo constitutivo rigoroso para o lastro ferroviário. 

Vários pesquisadores vêm tentando associar o seu comportamento mecânico a modelos elasto-

plásticos de areias e outros materiais granulares, o que é útil, visto a sua composição, 

basicamente de agregados grossos. Logo, estes modelos de deformação elasto-plástica podem 

servir como uma referência incial para o desenvolvimento de um modelo específico que 

possibilite simular o comportamento do lastro, incluindo a deformação plástica e a quebra de 

partículas sob ações cíclicas. 

No item 2.5, serão apresentados com mais detalhes os modelos de previsão de 

comportamento da via. Primeiramente será apresentado o modelo clássico baseado na 

hipótese de apoios contínuos e elásticos sob o trilho e em seguida será apresentado o sistema 

multicamadas baseado no critério de deformabilidade de todos os materiais, analisando a via 

como um sistema de múltiplas camadas elásticas, lineares ou não lineares, que possibilitam 

resolver o problema a partir de métodos numéricos. 

2.3 – Tipologia de Vias Férreas 

Apesar de já se ter apresentado o arranjo geral de uma via férrea lastrada (Figura 2.2) - 

que é quando a superestrutura da via é assente sobre uma camada de lastro (ballasted track) 

- julga-se importante destacar que existe pelo menos um outro arranjo relevante que vem 

sendo bastante empregado, principalmente em linhas ditas metroviárias para transporte de 

passageiros em zonas urbanas, que é a via assente sobre uma laje de concreto (slab track). 

Na Figura 2.3 são mostrados os dois tipos de estruturas ferroviárias: (a) uma flexível 

apoiada sobre o lastro, e a (b) outra mais rígida apoiada sobre laje de concreto. 

 

 
Figura 2.3 – Seções típicas de vias férreas: (a) sobre lastro – ballasted track; e (b) sobre laje de 
concreto – slab track (Indraratna et al., 2011). 
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Esveld (2001) destaca que para além das aplicações em linhas metroviárias, as vias sobre 

laje de concreto têm sido cada vez mais adotadas em alguns países da Europa, no Japão e na 

China, dependendo das características mecânicas do subleito e do carregamento imposto. 

Esveld (2001) e Profillidis (2006) defendem ainda que numa análise de custo de ciclo de 

vida, as vias sobre laje de concreto podem apresentar vantagens em relação às vias sobre 

lastro. Porém, Indraratna et al. (2011) reforçam que a complexidade construtiva e 

principalmente os altos custos de capital envolvidos na implantação destas vias, ainda 

configuram fatores inibidores na sua implantação em detrimento de linhas sobre lastro de uso 

quase generalizado. 

A via férrea sobre lastro (lastrada), é normalmente dividida, para fins de análise e 

dimensionamento, em superestrutura e infraestrutura, ou, conforme mencionam Li et al. 

(2016), superestrutura e subestrutura (como vêm sendo designadas por alguns autores de 

forma a diferenciar a infraestrutura da via propriamente dita, da infraestrutura ferroviária 

geral que inclui os componentes de sinalização eletrônica, rede elétrica e dispositivos de 

telecomunicações). 

Importante notar, conforme ressaltado por Medina e Motta (2015), que o limite entre a 

infraestrutura e a superestrutura varia segundo diferentes autores, ora definindo a interface 

entre estas na superfície superior do lastro, ora na superfície superior do subleito, ou ainda 

na superfície superior do sublastro. No Brasil é frequente a inclusão da camada de lastro 

como um elemento da superestrutura, em parte devido ao fato das intervenções de 

manutenção serem realizadas de forma mecanizada e conjuntamente com os elementos da 

grade. Porém, neste trabalho adotar-se-á o conceito no qual o lastro é um elemento da 

infraestrutura da via (o que faz todo o sentido face ao seu comportamento mecânico regido 

por conceitos advindos da geotecnia conforme será abordado no Capítulo III), ficando a 

superestrutura restrita aos componenetes da grade obtidos de forma fabril: trilhos, 

dormentes e fixações, e de comportamento mecânico essencialmente estrutural, no sentido 

restrito do termo. 

2.4 - Mecanismos de Transferência de Esforços 

Para que se possa propor um modelo de análise do comportamento tensão-deformação de 

uma via férrea lastrada, é fundamental que se compreenda previamente como se dá a 

transferência de esforços entre os diversos elementos da estrutura típica de uma ferrovia com 

tais características, identificando e quantificando as cargas que irão incidir sobre a 

infraesturutura resiliente da via. 

Medina e Motta (2015) esclarecem que o sistema da via férrea baseia-se na transmissão de 

forças por superfícies de contato induzindo tensões nessas superfícies (roda-trilho, trilho-

dormente, dormente-lastro, lastro-sublastro, sublastro-subleito) que são transferidas para as 

superfícies de contato inferiores conforme a rigidez e a espessura do elemento de 

transferência (trilho, dormente, lastro ou sublastro), até se descarregar a tensão 

remanescente na fundação da via (subleito), conforme os mecanismos mostrados na Figura 

2.4, sendo que os principais fatores que afetam o dimensionamento e o desempenho da via 

são: i) a carga vertical por eixo; ii) a quantidade de passagens do eixo-padrão (número N); e 

iii) a velocidade de projeto para circulação dos comboios (Indraratna et al., 2011). A via entra 
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em processo de deterioração com a acumulação da carga aplicada, sendo necessário 

determinar a periodicidade das intervenções de manutenção e/ou renovação visando a 

restituição das propriedades originais da via. 

 

 
Figura 2.4 – Distribuição de tensão vertical ao longo dos elementos da via férrea lastrada (RailCorp, 
2010 apud Indraratna et al., 2011). 

Os esforços verticais, laterais e longitudinais que agem sobre a via, podem ter origem no 

carregamento imposto pelos comboios, mas também, devido a ações térmicas. Esveld (2001) 

explica que as ações laterais e longitudinais são de complexa definição em comparação com 

as ações verticais, sendo as forças longitudinais oriundas da aceleração e frenagem dos 

comboios ou da dilatação e compressão térmica dos trilhos, ao passo que a força lateral tem 

origem no esforço horizontal da roda sobre os trilhos, fruto da interação roda-trilho, 

nomeadamente nos trechos em curva, podendo originar-se ainda da reação ao esforço de 

flambagem longitudinal do trilho. 

Em relação à tensão vertical induzida na via, ela tem uma componente estática, associada 

ao peso próprio da superestrutura e dos veículos ferroviários, e uma componente dinâmica 

que resulta da passagem destes veículos e que amplifica o efeito estático. Esta componente 

dinâmica varia em função: i) das condições de conservação da via; ii) das características dos 

comboios; iii) das condições operacionais; iv) da velocidade de circulação; e v) dos aspectos 

ambientais (Esveld, 2001; Profillidis, 2006). 

O carregamento dinâmico é o principal responsável pelos efeitos danosos à infraestrutura 

da via, na medida em que podem amplificar em muitas vezes o valor do correspondente 

carregamento estático, sendo que Selig e Waters (1994) obtiveram fatores de amplificação 

que chegavam a 2,4 vezes o valor do carregamento estático. 
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2.5 – Análise e Dimensionamento da Via Férrea 

2.5.1 – Modelos Analíticos Clássicos 

Segundo Delgado (2012) após aprendizado obtido com os pioneiros casos de insucesso do 

século XIX, época das primeiras ferrovias, buscou-se sistematizar o entendimento sobre a via 

férrea de forma a prever o seu comportamento. Dessa forma, Winkler (1867) apud Hay (1982) 

propôs, que a via poderia ser compreendida como um sistema de vigas contínuas, constituída 

como um modelo de trilhos equidistantes e de comprimentos infinitos, apoiados de forma 

continua sobre molas de módulos de rigidez constantes, com as reações dos apoios 

proporcionais às suas deflexões. Tal modelo é expresso pela relação apresentada na seguinte 

equação: 

P = C . y                                                                       (2.1) 

sendo P uma força por unidade de área, y a deflexão e C o chamado coeficiente de Winkler ou 

coeficiente de lastro, definido como uma tensão por unidade de comprimento. 

Na Figura 2.5 é apresentado o arranjo esquemático do modelo analítico de Winkler 

segundo Bathurst e Kerr (1995). 

 

 
Figura 2.5 – Arranjo esquemático do modelo analítico de Winkler: (a) problema físico e (b) problema 
analítico (Bathurst e Kerr, 1995). 

Zimmermann, em 1888, formulou um método para cálculo dos esforços na ferrovia 

baseado nas hipóteses e no modelo de Winkler e que era muito utilizado na Europa até a 

década de 1970 (Rives et al., 1977). Somente em 1915, foi que Timoshenko apresentou um 

estudo no qual a via férrea seria analisada com apoios discretos, formados por dormentes 

espaçados, utilizando o mesmo procedimento de viga contínua apoiada elasticamente (Hay, 

1982). Este modelo, no entanto, não foi tão utilizado como o anterior: a American Railway 
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Engineering Association – AREA, (precursora da atual American Railway Engineering 

Maintenance-of-way Association – AREMA) apresentou em 1918, um resumo dos resultados 

obtidos por um grupo de trabalho, coordenado por A. N. Talbot, para analisar os esforços 

atuantes em uma estrada de ferro, que concluiu, após estudar vários métodos de análise da 

via férrea, que a abordagem através de apoios contínuos e elásticos sob o trilho era a mais 

conveniente. Dessa forma foi introduzido, então, o conceito do módulo de elasticidade do 

apoio do trilho ou módulo de via (u), que representa uma medida vertical da rigidez do apoio 

do trilho e é expresso pela equação: 

p = −  u . y                                                                    (2.2) 

sendo p uma força por unidade de comprimento, proporcional à deflexão y, e u o chamado 

módulo de via. 

O módulo de via é um parâmetro global que representa uma força por comprimento 

unitário que cada trilho requer para provocar uma deflexão unitária na via, incorporando os 

efeitos devidos ao espaçamento, à natureza e às dimensões dos dormentes, à espessura e às 

condições de socaria da camada de lastro e à rigidez do subleito (solo de fundação), não 

sendo possível distinguir a contribuição de cada camada da via isoladamente (Spada, 2003; 

Fernandes, 2005). O conceito de socaria da via será esclarecido à posteriori. 

Somente em 1955, Hutter comprovou, de acordo com Rives et al. (1977), que os esforços 

em uma viga apoiada de forma descontínua não se diferenciam significativamente dos 

resultados alcançados supondo o trilho apoiado de forma uniforme e contínua. O que é 

razoável para o cálculo do nível de tensão na fundação da via, mas que não se verifica quando 

se analisa a tensão atuante na camada de lastro por meio de métodos numéricos. 

Delgado (2012) ressalta que de maneira geral, a via férrea constitui um sistema 

multicamadas que pode ser representado por um modelo estrutural sob carregamento 

vertical. A teoria clássica assume a via como uma formulação de uma viga contínua sobre uma 

fundação elástica, que permite soluções analíticas e exatas. Nestes modelos a resposta da via 

é expressa por um único parâmetro: ou o módulo de via (que é empregado no método de 

Talbot para dimensionamento da via férrea) ou o coeficiente de lastro (utilizado no método 

de Zimmermann para o referido dimensionamento). 

Segundo Spada (2003) e Fernandes (2005), no método de Talbot, a equação diferencial 

que representa o modelo é expressa por: 

EI .^_
.�^ +uy = 0                                                               (2.3) 

sendo E o módulo de elasticidade do trilho, � o momento de inércia do trilho, u o módulo de 

via e y a deflexão da via. 

A solução para a equação 2.3, considerando a deflexão do trilho, y (x), a qualquer 

distância,  , ao longo do trilho a partir de um carregamento simples, I, é dada pela 

expressão: 
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y = e
(fghi'j)k ^l �mn�(6oOB + O�DB )                                         (2.4) 

sendo I a carga de uma roda, B o fator de inércia (λ = qr 4��⁄^ ) e   a distância para qualquer 

ponto a partir do carregamento ao longo do trilho. 

As sucessivas derivações da expressão da deflexão (equação 2.4) fornecem: a inclinação, o 

momento fletor, o cisalhamento e a intensidade do carregamento exercido nos trilhos. A 

deflexão máxima ([�) e o momento máximo (C�) ocorrem no ponto de aplicação do 

carregamento (debaixo da roda) onde  = 0. As equações, a seguir, foram obtidas inserindo 

 = 0 na equação 2.4 e nas equações resultantes das sucessivas derivações desta expressão, 

sendo que a inclinação máxima para  = 0 é zero (Delgado, 2012). 

[� = e
(fghi'j)k ^l  ⇒ deflexão máxima                                                  (2.5) 

C� = P � hi
fg'�2 gl  ⇒ momento fletor máximo                                            (2.6) 

P� = −  I 2⁄  ⇒ cisalhamento máximo                                             (2.7) 

I� = P � '
fghi�

2 gl  ⇒ força máxima por metro contra o trilho = −r. [�                (2.8) 

Spada (2003) ressalta que o módulo de via não pode ser determinado através de uma 

medida direta. Logo, para sua obtenção deve medir-se a deflexão da via, obtendo-se o 

módulo através da equação: 

r = �� e
���g 2

fghi�
2 �l                                                             (2.9) 

sendo a relação I [�⁄  = k, definida como a rigidez da via. 

Um relatório da AREA de 1919 apresentou uma equação, conhecida por fórmula de Talbot, 

para a determinação da tensão vertical em qualquer ponto do lastro, baseada em dados 

experimentais com modelos físicos instrumentados em laboratório: 

�� = 2f,� ��
Tk,��                                                                 (2.10) 

onde �� é a tensão vertical sob a linha de centro do dormente, em lbf/pol2, �� é a tensão 

média uniformemente distribuída na base do dormente, também em lbf/pol2, e ℎ é a 

profundidade abaixo da base do dormente, em polegadas. 

Paralelamente à formulação de Talbot, Zimmermann também propôs uma equação 

diferencial que representa o modelo de comportamento da via, só que com base no 

coeficiente de lastro, conforme mencionado anteriormente, e expresso pela equação: 
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�� ._^
.�^  + b.C.y = 0                                                       (2.11) 

sendo � o módulo de elasticidade do trilho, � o momento de inércia do trilho, b a largura da 

viga, % o coeficiente (ou módulo) de lastro e � a deflexão da via. 

Integrando-se a equação 2.11 para o caso de carga pontual (�), se obtém os valores da 

deflexão e do momento fletor em qualquer ponto do trilho. 

A expressão geral de Zimmermann para análise da via (advinda da hipótese de Winkler) é 

baseada no coeficiente de lastro e dada pela equação: 

I2 = %. � = �
M.� ��.�

h.i
^ �m� �l �6oO �

� + O�D �
��                                      (2.12) 

onde I2 é a tensão atuante em cada ponto de apoio dos trilhos, A é o comprimento elástico,   

a distância de aplicação da carga a um dado ponto considerado no trilho, e “�=2,7183…” 

(neperiano). 

O coeficiente de lastro (%) deve ser determinado experimentalmente e é um indicativo da 

rigidez e do padrão de qualidade da via, que segundo Zimmermann era determinante para a 

sua hipótese (o que subsequentemente se observou fazer muito sentido, visto que o 

comportamento elasto-plástico da via é fortemente influenciado pelo lastro). 

Eisenmann (1974) apud Rives et al. (1977) propôs a adoção de valores para o coeficiente 

de lastro conforme o padrão de conservação da infraestrutura da via, e Rives et al. (1977) 

propuseram valores para este parâmetro, que variavam, ainda, com a altura da camada de 

lastro (ℎ, em cm) - conforme mostrado na tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Valores de coeficiente de lastro segundo Rives et al. (1977) e Eisenmann (1974) apud Rives 
et al. (1977). 

Estado de conservação da 

infraestrutura da via 

Coeficiente de lastro 

Rives et al. (1977) 

N/cm³ 

Eisenmann (1974) 

Kgf/cm³ 

Ruim 0,275 ℎ + 0,972 2 

Boa 0,194 ℎ + 0,101 5 

Muito boa 0,106 ℎ + 0,212 10 

 

Fortunato (2005) destaca, porém, que do ponto de vista geotécnico o modelo baseado na 

hipótese de vigas contínuas sobre apoios elásticos não permite uma análise adequada do 

comportamento tensão-deformação das camadas de apoio e do subleito da via, e que o 

módulo de via, que representa na prática a rigidez global do sistema, é afetado por vários 

fatores, o que torna difícil avaliar a contribuição individual de cada um dos elementos 

constituintes da via férrea (Paixão, 2010). 

Ensaios desenvolvidos por Zarembsky e Choros (1979) demonstraram que o módulo de via 

varia com a carga de roda e é dependente do tempo de duração da carga (Delgado, 2012). 
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Segundo Selig e Li (1994), o módulo de resiliência do subleito e a profundidade a que se 

encontra uma camada “rígida” são os fatores dominantes na influência do módulo de via. 

Estudos conduzidos por Ebersöhn et al. (1993) trataram a não linearidade entre o módulo de 

via e a carga de roda. 

Visando o desenvolvimento de um modelo mais preciso de análise tensão-deformação e 

consequentemente de dimensionamento da via férrea, Spada (2003) reporta que foi 

desenvolvido na Inglaterra no final da década de 1960, um método de análise da via que ficou 

conhecido como método britânico, fruto de uma parceria entre a British Railways e a 

entidade de pesquisa e experimentos da União Internacional de Caminhos de Ferro – UIC (sigla 

para o termo em francês Union Internationale des Chemins de Fer), que foi sustentado por 

diversas medições de tensão por meio da instrumentação de vias em operação. 

Avaliou-se a distribuição de tensões em diferentes seções com espessuras variadas de 

lastro, espaçamento e tipos de dormentes, diferentes práticas de manutenção, etc. Sendo 

que conforme destacaram Selig e Waters (1994) os resultados obtidos ratificaram os 

resultados de trabalhos prévios, possibilitando concluir que: i) há uma linearidade entre o 

carregamento imposto aos dormentes e o nível de tensão no subleito que independe da 

velocidade e da disposição das rodas; ii) a distribuição da tensão vertical medida pode ser 

prevista com relativa precisão por meio da teoria da elasticidade, não havendo diferença 

significativa em termos de tensão em função do tipo de dormente (madeira ou concreto); iii) 

há dispersão no nível de tensão em relação a pontos supostamente idênticos e foi observado 

que o nível de tensão é altamente dependente das condições de degradação do lastro; iv) o 

principal aspecto que influencia a tensão vertical atuante no subleito para uma mesma 

espessura de lastro e mesma relação trilho/dormente é o nível de compacidade do lastro; v) o 

nível de compacidade do lastro está sujeito a um alto grau de dispersão o que tende a 

mascarar as diferenças entre vários métodos de compactação; e vi) a diferença de rigidez 

entre diferentes tipos de dormentes é de importância secundária, sendo que a distribuição da 

tensão vertical sobre o subleito para dormentes de madeira ou de concreto é praticamente 

similar (Spada, 2003). 

Nos estudos em referência, a equipe envolvida conduziu ainda, em laboratório, diversos 

ensaios triaxiais de carga repetida com tensão principal maior (vertical) cíclica e tensão 

principal menor (horizontal) constante, visando a obtenção de parâmetros para proposição de 

um método de análise e dimensionamento da via. 

Heath et al. (1972) reportam que dessa forma a British Railways desenvolveu um 

procedimento para a determinação da espessura equivalente de uma camada elástica de 

apoio à via, baseado nestes estudos de campo e em ensaios de laboratório. Os ensaios 

triaxiais de carga repetida foram realizados sobre diversos solos de subleito variando a tensão 

desviadora, o que possibilitou concluir que existe um valor máximo de tensão a partir do qual 

a deformação permanente acumulada cresce rapidamente com o número de ciclos de carga, 

conforme mostrado na Figura 2.6. Fortunato (2005) afirma que o critério de dimensionamento 

foi estabelecido de forma que a tensão aplicada sobre o subleito da ferrovia fosse inferior a 

esta tensão limite suportada pelo solo que o constitui (Delgado, 2012). 

Ainda da Figura 2.6, pode observar-se dois comportamentos distintos para solos quanto à 

deformação permanente. Nas curvas com tensão desviadora de 42,5; 52,5; 55 e 65 kN/m² 

verifica-se uma tendência de acomodamento das deformações permanentes após determinado 
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número de ciclos de aplicação de carga, o que não acontece para as demais curvas, as quais 

indicam que o material apresentou deformação permanente excessiva (plastificação) para um 

número de ciclos de carga relativamente baixo (geralmente abaixo de 100) e sem posterior 

estabilização. Tal fenômeno de acomodamento é conhecido como shakedown e será discutido 

no capítulo seguinte. 

 

 
Figura 2.6 – Ensaios triaxiais cíclicos sobre uma mesma amostra do subleito submetida a diferentes 
níveis de tensão desviadora (Selig e Waters, 1994). 

Spada (2003) esclarece que a partir dos resultados obtidos nos ensaios realizados com três 

níveis de tensão confinante (��), foi constatado que a tensão limite variava de forma 

praticamente linear com a tensão confinante. O procedimento de dimensionamento do 

método faz uso desta relação quando permite um aumento na tensão limite, compatível com 

um aumento na espessura do lastro. 

A filosofia deste método de dimensionamento da via é a de que um projeto equilibrado é 

obtido quando a tensão induzida no subleito, pelo eixo de carregamento mais pesado que 

comumente ocorre, é inferior à tensão limite naquela profundidade do subleito. 

O método foi validado pelo grupo de pesquisa cruzando as informações de campo e de 

laboratório, sendo que no campo as instrumentações realizadas em locais geologicamente 

distintos, com subleito constituído de diferentes tipos de argila, possibilitaram medir os 

assentamentos da fundação em relação aos trilhos em dez dormentes consecutivos. A 

instrumentação empregada foram placas de recalque posicionadas junto ao subleito 

conectadas a hastes cuja outra extremidade seguia até à superfície devidamente envolvidas 

por tubos de PVC (policloreto de polivinila), para permitir livre movimentação. 

Em cada local foi implantada uma referência de nível e foram abertas trincheiras para 

coleta de amostras do subleito. A seguir as amostras foram ensaiadas em laboratório 

conforme explicado anteriormente.   

Os trechos considerados satisfatórios apresentaram assentamentos médios de 2 mm, 

enquanto nos demais os assentamentos médios chegaram a alcançar 73 mm quando da 
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passagem de 280.000 eixos da carga padrão, possibilitando a projeção de um assentamento da 

ordem de 7,14 mm nos trechos estáveis quando da passagem de 1 milhão de eixos e de 216 

mm nos demais trechos (instáveis). 

Em resumo, segundo o método, o dimensionamento da fundação da via se faz pela 

determinação da espessura necessária de material granular sobre o subleito, que assegure um 

assentamento aceitável durante a utilização do trecho, sendo que a espessura desta camada 

de suporte é obtida através de um ábaco, que foi apresentado em duas versões, contendo 

curvas que são vinculadas ao nível de carga por eixo. No eixo das ordenadas estão indicadas 

as espessuras da camada de suporte e no eixo das abscissas é que existem duas possibilidades 

de entrada: i) uma com a entrada sendo a tensão limite do subleito; e ii) outra com a entrada 

sendo o valor do módulo de resiliência do subleito. A título de exemplo, a Figura 2.7 mostra o 

ábaco que adota no dimensionamento da espessura da camada de apoio da via a tensão limite 

obtida para o subleito a partir dos ensaios realizados, para diversas opções de carga por eixo. 

 

 
Figura 2.7 – Ábaco para determinação da espessura das camadas de apoio da via segundo método da 
British Railway, utilizando como parâmetro de entrada a tensão limite do subleito (Fortunato, 2005). 

Spada (2003) e Fortunato (2005) reportam que na prática tem-se adotado que a tensão 

limite do subleito fica em torno de 50% da resistência ao cisalhamento do solo quando 

submetido a ensaios monotônicos. Independente da resistência do subleito, o manual AREMA 

(2015) passou a recomendar que a tensão vertical na plataforma ferroviária não ultrapasse o 

limite de 172 kPa. 

A metodologia britânica possibilita ainda, caso não se disponha dos dados de módulo de 

resiliência ou do valor da tensão limite do subleito, que tais valores sejam estimados, sendo 

fornecido para tal, uma tabela de correlações desenvolvida também pela equipe que propôs o 

método, sendo os dados de entrada na tabela, as características do solo ou o resultado do 

ensaio CBR. 
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Outros métodos e formulações foram ainda desenvolvidos em todo o mundo, mas via de 

regra são baseados neste mesmo princípio de limitar o nível de tensão atuante no subleito por 

meio de correlações com valores de CBR do solo de fundação, onde, conforme destacaram 

Indraratna et al. (2011), as camadas de suporte (lastro, sublastro e um eventual reforço do 

subleito) são assumidas como uma única camada elástica equivalente, e após a obtenção da 

tensão limite no subleito é feita a distribuição das espessuras para cada uma dessas camadas 

baseando-se em “coeficientes de equivalência”, conforme esclerecem Medina e Motta (2015). 

Nesta linha de raciocíonio enquadram-se a fórmula de Talbot, já aqui apresentada (equação 

2.10), o método da Japanese National Railways e outros. Estes métodos ficaram designados 

no meio técnico como métodos empíricos ou clássicos. 

Medina e Motta (2015) chamam atenção para o uso indiscriminado de correlações com o 

valor do índice CBR na avaliação da capacidade de suporte do subleito, notadamente em 

países de clima tropical, cujos solos apresentam gênese distinta dos solos de clima temperado 

onde tal abordagem foi originalmente proposta, visto que estudos recentes já demonstraram 

pouca aderência na correlação entre CBR e módulo de resiliência para solos tropicais. Os 

autores alertam ainda para o fato do ensaio CBR ser um ensaio essencialmente empírico 

desenvolvido para fins de pavimentação rodoviária nos Estados Unidos da América e que 

mesmo para este fim já vem sendo descartado nos últimos anos em detrimento de abordagens 

mais modernas, nomeadamente as baseadas em sistemas multicamadas, que serão 

apresentadas a seguir. 

Fortunato (2005) destaca ainda que, a menos que o subleito seja muito rígido, a rigidez 

dos dormentes e dos apoios é pouco importante comparada com a dos componentes da 

infraestrutura, daí a importância de se buscar um entendimento melhor do comportamento 

mecânico das camadas intermediárias da via, ou seja, lastro e sublastro (Delgado, 2012). 

2.5.2 – Modelo como um Sistema Multicamadas 

Com o crescente incremento na carga por eixo e na velocidade dos comboios, a partir da 

década de 1970, notadamente na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, as correlações e 

ábacos até então utilizados no dimensionamento das vias férreas passaram a ser fortemente 

questionados, já que haviam sido obtidos empiricamente para outros níveis de carregamento 

e frequência. 

Li e Selig (1998) esclarecem que as principais limitações dos métodos clássicos residem 

nos seguintes aspectos: i) alta simplificação tendo em conta as atuais circustâncias de 

carregamento e frequência; ii) não incorporam os efeitos do carregamento dinâmico inerente 

à passagem dos comboios na avaliação da condição do subleito; iii) não consideram as 

propriedades da camada granular de lastro em sua análise; e principalmente iv) assumem que 

existe um semi-espaço homogêneo que é representativo da camada de lastro, sublastro e 

subleito, sem levar em conta as propriedades mecânicas dos materiais de cada uma dessas 

camadas e como tais materiais compatibilizam-se entre si em termos de rigidez, num sistema 

multicamadas com interação mútua e contínua. 

Profillidis (1983) mostra, por exemplo, que medições in-situ evidenciaram uma diferença 

de até 100% entre os resultados obtidos por meio da solução de Zimmermann. 
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Aspecto igualmente importante de se mencionar é o fato de que os métodos correntes 

mais simples, oriundos do método britânico, consideram que a carga individual de uma roda 

seja aplicada diretamente sobre um dormente, o qual receberia 50% do carregamento, 

transferindo 25% para cada dormente vizinho, o que não se vem verificando nas análises 

numérico-computacionais e em instrumentações de campo, onde se tem observado que na 

distribuição mais provável o dormente sob a carga recebe 40%, os primeiros dormentes 

vizinhos 23% e os segundos dormentes vizinhos 7%, implicando num arranjo onde 5 dormentes 

estão sujeitos aos efeitos do carregamento. 

Outro aspecto é que nos modelos convencionais de análise da via, a interação entre cada 

camada constituinte se dava através de superfícies de contato perfeitamente contínuas, o 

que não é verdade, principalmente no contato dormente-lastro, onde a área total da 

superfície de contato do dormente com as partículas constituintes da camada de lastro é 

bastante reduzida comparativamente à área da face inferior do dormente, aumentando muito 

a tensão gerada nesta interface, sendo que num modelo numérico adequado tais 

descontinuidades no contato podem ser levadas em consideração (Medina e Motta, 2015). 

Quanto aos esforços envolvidos para modelagem numérica da via férrea, conforme já 

descritos no item 2.4, admite-se possível considerar o princípio da superposição de efeitos 

para analisar a resposta conjunta das forças verticais, horizontais e longitudinais impostas à 

via. Porém, para efeito de simulação numérica quase a totalidade dos programas 

computacionais existentes incorpora somente o efeito do carregamento vertical (Spada, 2003; 

Fortunato, 2005). 

Admite-se ainda que os trilhos e as rodas estão isentos de defeitos superficiais que possam 

implicar em fatores dinâmicos superiores, sendo o contato metal-metal considerado liso e 

sem rugosidades, o que é uma hipótese simplificadora, visto que na prática, essas rugosidades 

do contato roda-trilho tendem a acentuar-se com a passagem dos comboios causando efeitos 

dinâmicos adicionais, que crescem rapidamente com a velocidade de circulação dos 

comboios, podendo chegar a gerar acréscimos de 40 a 60% no carregamento dinâmico original 

(para velocidades da ordem de 200 km/h), daí a necessidade de cuidado adicional na 

manutenção do material rodante e dos trilhos em vias de tráfego de alta velocidade. Para 

ferrovias ditas de velocidade convencional (até 100 km/h) tais efeitos de amplificação 

dinâmica acabam sendo negligenciáveis, daí a possibilidade de os desconsiderar num modelo 

numérico-computacional. 

Com isto, a partir da década de 1970, intensificando-se no início do século XXI (devido à 

popularização de ferramentas computacionais mais robustas), e em função das limitações do 

modelo expresso pelo módulo de via ou pelo módulo de lastro, surgiram modelos numéricos 

que introduziram a análise da via férrea incorporando a teoria da elasticidade de sistemas em 

camadas, que aborda o problema como um sistema estrutural sem solução analítica exata 

(Fernandes, 2005 apud Delgado, 2012). Considerando a via sujeita ao carregamento vertical, 

e os seus elementos considerados separadamente: trilhos, acessórios de fixação, dormentes, 

lastro, sublastro e subleito, conforme esquema mostrado na Figura 2.8, segundo Selig e 

Waters (1994). 

Os elementos da superestrutura são considerados perfeitamente elásticos e as camadas de 

infraestrutura (lastro, sublastro e subleito) normalmente são introduzidas considerando-se 

modelos elasto-plásticos sem endurecimento (elástico perfeitamente-plástico), sendo que 
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alguns modelos mais recentes já vêm incorporando a elasto-plasticidade com rigidificação 

gradual, principalmente da camada de lastro. 

O subleito é definido como o espaço semi-infinito que a partir da cota final de 

terraplenagem estende-se indefinidamente no sentido vertical na direção do substrato 

rochoso inferior, sendo que os 20 cm mais superficiais devem possibilitar o incremento da 

capacidade de suporte da plataforma, evitar a penetração do lastro no subleito, reduzir a 

permeabilidade e a erodibilidade do leito e proporcionar ainda uma relativa elasticidade ao 

apoio do lastro (Delgado, 2012). 

 

 
Figura 2.8 – Modelo estrutural da via férrea como um sistema multicamadas (Selig e Waters, 1994). 

O sublastro constitui uma camada de proteção do subleito, objetivando reduzir a tensão 

atuante sobre ele e proporcionando algum amortecimento para o sistema em camadas. É 

constituído geralmente por solos locais, o que implica em um esforço de engenharia no 

sentido de viabilizar este aproveitamento de forma a não onerar o custo da via. 

O lastro é constituído, normalmente, por uma camada pétrea na qual é assentada a grade 

composta pelos trilhos, dormentes e acessórios de fixação, devendo ser construído com 

material permeável e resistente. É a camada que mais contribui para o amortecimento do 

sistema, distribuindo as tensões recebidas e mantendo íntegra a geometria da via. 

A grade, constituída pelos trilhos, acessórios de fixação e dormentes, constitui a camada 

que forma a superfície de rolamento e, ao mesmo tempo, serve de guia para as rodas dos 

veículos ferroviários (Muniz da Silva, 2002; Spada, 2003; Fernandes, 2005). 

Spada (2003) lembra que cada uma dessas camadas tem o seu módulo de resiliência e seu 

coeficiente de Poisson consoante o estado de tensão induzido, sendo que cada camada deve 
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trabalhar solidária às demais, ou seja, não sendo permitido nenhum deslizamento nas 

interfaces entre elas. 

Atualmente dispõe-se de diversos programas computacionais para resolver e analisar o 

modelo estrutural descrito. Tais programas são tridimensionais, em multicamadas, utilizando 

propriedades tensão-deformação não lineares para o lastro, sublastro e subleito, de forma a 

se obter a resposta elástica do sistema estrutural da via férrea (Fernandes, 2005). 

Estes programas foram desenvolvidos através de métodos numéricos, possibilitado pela 

popularização nas últimas décadas de computadores de menor porte e custo, mas com alta 

capacidade de processamento. 

As soluções numéricas são um artifício que vem sendo cada vez mais empregado pelos 

engenheiros na solução de problemas complexos sem solução analítica exata. Com início que 

remonta à década de 1940, nos trabalhos pioneiros de McHenry e Newmark, os métodos 

numéricos empregam modelos de discretização da geometria do problema em componentes 

menores para os quais se consegue inferir as propriedades de interesse na estrutura em 

questão. Definem-se as condições de contorno e de carregamento e adota-se o pressuposto de 

que o comportamento global da estrutura analisada seja o reflexo do comportamento 

individual de cada um dos elementos discretizados. 

Métodos diversos foram desenvolvidos baseados nesta filosofia, sendo que os mais 

populares se baseiam na discretização da geometria do problema original em elementos 

associados de forma contínua entre si (método dos elementos finitos, MEF e métodos das 

diferenças finitas, MDF). Avanços recentes, porém, têm possibilitado a modelagem da via 

férrea como um meio descontínuo através, por exemplo, do método dos elementos discretos 

(MED) que vem obtendo sucesso, notadamente na simulação do comportamento do lastro, 

porém, para além de ainda serem relativamente limitados em termos das leis de contato 

interparticulares, requerem um esforço computacional elevado para os computadores de uso 

corrente na atualidade (Indraratna et al., 2011; Vizcarra, 2015). 

Na Figura 2.9 são mostrados dois modelos distintos para análise da via férrea. Num 

primeiro modelo, unidimensional e bastante simples (Figura 2.9a - Dahlberg, 2003), é 

mostrada a modelagem dos componentes da via assentados sobre uma camada de fundação 

de comportamento elástico-linear. Já no segundo modelo tridimensional e de maior 

complexidade (Figura 2.9b - Lundqvist et al., 2006), observa-se uma discretização mais 

detalhada dos componentes da via férrea. 

Alguns trabalhos de modelagem numérica da via no início do corrente século, podem ser 

encontrados em: Zhang et al. (2000), Spada (2003), Fortunato (2005), Witt (2008), Evans et 

al. (2009), Feng (2011) e Guedelha (2012), dentre outros. Para tal têm sido empregados 

diversos softwares como o ITDM, FLAC, ABAQUS, LS-DYNA, MBS e FTSM, dentre outros 

(Medina e Motta, 2015). 

Porém novos modelos numéricos, mais representativos do comportamento tensão-

deformação da via férrea, vêm sendo constantemente propostos. Para isso têm contribuido 

muito, também, os avanços experimentais obtidos na caracterização dos geomateriais que 

constituem as camadas de infraestrutura da via, na medida em que modelos numéricos mais 

sofisticados passaram a incorporar modelos constitutivos cada vez mais complexos, que para 

além da deformação elástica perfeitamente-plástica, incorporam, por exemplo, modelos de 
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deformação elasto-plástica com endurecimento (Lekarp et al., 2000a e Lekarp et al., 2000b). 

Os resultados obtidos por estes modelos mais atuais, têm demonstrado ser significativamente 

diferentes dos resultados obtidos pelos modelos baseados puramente na teoria de camadas 

elásticas (Paixão, 2014). 

 
Figura 2.9 – Modelos numéricos da via férrea: (a) modelo unidimensional simples em camadas elásticas 
(Dahlberg, 2003) e (b) modelo tridimensional com discretização detalhada dos componentes (Lundqvist 
et al., 2006) apud Paixão (2014). 

Com o advento da alta velocidade ferroviária, que impôs a necessidade de se 

compreender melhor a resposta das obras de arte especiais e das zonas de transição da via ao 

carregamento cíclico imposto pelos comboios, modelos ainda mais recentes, baseados na 

dinâmica de interação veículo-via, têm sido propostos com a consideração de carregamentos 

dinâmicos impostos à via férrea. Uma extensa revisão sobre o desenvolvimento desses 

modelos de carregamento dinâmico com interação veículo-via pode ser obtida em Popp et al. 

(1999), Dahlberg (2003), Popp et al. (2005), Ferreira (2008) e Vale (2010). 

Um exemplo de modelo numérico tridimensional com análise dinâmica através da 

interação veículo-via, e modelos constitutivos elásticos não lineares para as camadas de 

infraestrutura da via, foi apresentado por Paixão et al. (2016) e está representado na Figura 

2.10. Na Figura 2.10a é mostrado, num esquema longitudinal, o mecanismo de interação 

veículo-via e na Figura 2.10b observa-se o modelo tridimensional da via férrea adotado pelos 

autores. 

Um outro exemplo, ainda mais recente, foi proposto por Zhang et al. (2017) e também 

considera o carregamento dinâmico com interação veículo-via (Figura 2.11a), porém, 

incorpora na modelagem da camada de lastro o MED, possibilitando dessa forma, avaliar os 

deslocamentos relativos entre os grãos do lastro e a consequente plastificação da camada 

(Figura 2.11b). 

Recentemente, apesar das restrições computacionais atuais para simular o 

comportamento de longo prazo das via férreas utilizando MED, análises baseadas neste 

método ganharam forte impulso no ambiente acadêmico (Vizcarra, 2015; Ahmed et al., 2015; 
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Zheng e Hryciw, 2015; Harkness et al., 2016; Liu et al., 2017; Suhr e Six, 2017; Wang et al., 

2017; Zhang et al., 2017; Li e McDowell, 2018), principalmente devido a boa concordância 

que vem sendo observada entre os resultados obtidos com o uso do método quando 

comparados com resultados de ensaios triaxiais em escala real (Medina e Motta, 2015). 

 

 
Figura 2.10 – Modelo numérico tridimensional da via férrea considerando carregamento dinâmico com 
interação veículo-via: (a) Integração dos subsistemas (veicular, grade e infraestrutura) representados no 
sentido longitudinal da via e (b) malha de elementos finitos do modelo (Paixão et al., 2016). 

 

 

 
Figura 2.11 – Modelo numérico da via férrea considerando carregamento dinâmico com interação 
veículo-via: (a) esquema de integração dos subsistemas (veicular, grade e infraestrutura) representados 
no sentido longitudinal da via e (b) método dos elementos discretos na modelagem da camada de lastro 
(Zhang et al., 2017). 
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As partículas geradas no MED podem ser definidas pela combinação de um conjunto de 

partículas de maneira a reproduzir com maior fidelidade a geometria dos grãos de lastro 

(Indraratna et al., 2011). O MED pode ainda ser combinado a algum analisador de imagem de 

partículas, possibilitando medir as características morfológicas dos grãos de lastro 

(esfericidade, angularidade e textura superficial), permitindo que sejam realizadas 

simulações com elementos discretos poliédricos de mesma morfologia das partículas reais, 

inclusive com a inserção de geossintéticos (Qian et al., 2013 apud Medina e Motta, 2015). 

Após as análises numéricas para avaliação tensão-deformação, os resultados obtidos 

podem ser comparados com limites admissíveis de maneira a dimensionar a via segundo 

critérios normativos estabelecidos nas diversas especficações ferroviárias. Em se tratando de 

vias do tipo heavy haul, o padrão normalmente utilizado é o manual AREMA (AREMA, 2015).  

Um dos critérios utilizados é a deflexão máxima ao nível dos trilhos, que visa acautelar 

possíveis descarrilamentos, visto que vias com grandes deformações elásticas podem 

ocasionar o efeito de galgamento do friso da roda sobre o trilho (wheel lift) ou a perda 

temporária de contato da roda com os trilhos. O manual AREMA (2015) estabelece que a 

máxima deflexão nos trilhos não ultrapasse 6,35 mm. 

Além disso, para que os trilhos funcionem adequadamente é necessário garantir que não é 

ultrapassada uma tensão admissível no aço (��.�), cumprindo a relação: 

��.� = �
�                                                                  (2.13) 

onde C é o momento fletor máximo para cargas móveis verticais e 
 o módulo de resistência 

à flexão da seção transversal do trilho. 

Para este efeito, e segundo o manual AREMA (2015), deve adotar-se um valor conservador 

para a tensão admissível no aço, entre 1.500 kgf/cm² e 1.750 kgf/cm² (≅ 147 a 171 MPa), 

considerando tráfego intenso e pesado. 

Por exemplo, tomando-se um trilho do tipo TR-68 (muito utilizado em vias do tipo heavy 

haul no Brasil), cujo módulo de resistência à flexão é de 462,12 cm³ (Trilho´s, 2019), e 

considerando-se uma tensão admissível de 1.500 kgf/cm², o valor do momento fletor máximo 

suportado pelos trilhos, para cargas verticais segundo a equação 2.13, é de 67,98 kN.m. 

As cargas oriundas do tráfego dos comboios submetem os dormentes a momentos fletores 

cuja magnitude deve ser controlada. As flexões nos dormentes podem variar em função da 

sua geometria, dimensões e peso, e ainda, em função do espaçamento entre dormentes e das 

condições do lastro. O manual AREMA (2015) recomenda que dormentes monobloco de 

concreto sejam fabricados de maneira a suportar momentos fletores de pelo menos 300.000 

lb.in (34,56 kN.m) na região dos trilhos e de 200.000 lb.in (23,04 kN.m) de momento negativo 

no vão central. 

O manual AREMA (2015) também recomenda limites para a tensão no contato dormente-

lastro, que variam, principalmente em função dos tipos de dormente utilizados, entre 65 psi 

(448 kPa) e 85 psi (586 kPa), e a máxima tensão no subleito como sendo 25 psi (172 kPa). 
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2.6 – Controle Geométrico da Via Férrea 

Apesar dos critérios de projeto envolverem parâmetros diversos, a observância à tais 

critérios não garante a manutenção da geometria da via ao longo do tempo, visto que o 

comportamento essencialmente elasto-plástico principalmente da camada de lastro, irá 

originar deformações permanentes que resultarão à longo prazo na deterioração da geometria 

da via ao nível dos trilhos. Essa é, em termos de manutenção, a principal preocupação dos 

engenheiros ferroviários, desde os primórdios das estradas de ferro (Fortunato, 2005). 

Na Figura 2.12 são mostrados, segundo Profillidis (2006), os três defeitos geométricos 

principais que ocorrem nas vias férreas e que são controlados pelas equipes de manutenção: 

(a) defeito vertical, que é por definição a diferença entre o nível atual da via e o greide de 

projeto para o qual a via foi construída; (b) defeito transversal, que é o desnivelamento entre 

trilhos comparativamente à situação original de projeto; e (c) defeito horizontal, também 

denominado no meio ferroviário brasileiro de “flambagem lateral da grade” que é por 

definição o deslocamento planimétrico da via em relação ao seu alinhamento original de 

projeto. 

 

 
Figura 2.12 – Defeitos geométricos normalmente monitorados pelas equipes de manutenção: (a) defeito 
vertical, (b) defeito transversal e (c) defeito horizontal (Profillidis, 2006). 

Parâmetros geométricos de controle da via podem proporcionar uma ideia da sua 

qualidade face a determinadas condições operacionais, sendo que quando esta qualidade 

diminui com o tempo de forma relevante, Shenton (1975) advoga que o aumento da 

frequência de intervenções de manutenção não necessariamente permite melhorá-la, 

podendo, inclusive, acelerar o processo de degradação da via impedindo a reposição dos 

níveis de qualidade iniciais, conforme será melhor explicado no capítulo seguinte. 

Após algumas tentativas iniciais de se prever os deslocamentos da via férrea a longo prazo 

(medidos ao nível dos trilhos) por meio de correlaçãos empíricas com o volume de tráfego 

previsto para a via como um todo (ORE, 1975), hoje, sabe-se que a qualidade geométrica da 

via é afetada de trecho a trecho em função das propriedades das diversas camadas 

constituintes, das características do material rodante e do tipo de operação imposto. Os 

aspectos que podem contribuir para a perda de qualidade geométrica da via férrea são: i) 

defeitos de roda no material rodante; ii) defeitos nos trilhos; iii) defeitos nos apoios dos 

trilhos; iv) variação do espaçamento dos dormentes ao longo de um trecho; v) variação da 

rigidez vertical e horizontal da via como um todo (fortemente influenciada pelos geomateriais 
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constituintes da infraestrutura); vi) assentamentos diferenciais associados à heterogeneidade 

do subleito; e vii) alterações significativas no tipo de tráfego (Fortunato, 2005). 

Alguns modelos de análise contemplam tais aspectos para propor um parâmetro de 

qualidade geométrica da via. Um desses modelos foi proposto por Sugiyama (1979), que após 

analisar periodicamente as irregularidades verticais de 31 vias lastradas que não foram 

submetidas a intervenções de manutenção durante dois anos (em trechos com 25 m de via) 

sugeriu a seguinte expressão: 

P = ". ��k . V�� . C�j . A�^ . I��                                                             (2.14) 

onde: P é o crescimento da irregularidade em 100 dias (mm/100 dias); � representa o peso 

associado ao tráfego acumulado (107 kN); V é a velocidade média de circulação (km/h); C é 

um coeficiente que depende da estrutura da via (tipo de trilho, tipo e espaçamento dos 

dormentes e altura da camada de lastro), considerado igual a 0,8 para as vias estudadas pelo 

referido autor; A é um coeficiente que depende do espaçamento das juntas no trilho (A=1 

para barra longa e A=10 para barra standard); I é um coeficiente que depende das 

características da plataforma (I=1 para plataforma boa e I=10 para plataforma em más 

condições); " e �� são coeficientes obtidos a partir da análise das vias estudadas por 

Sugiyama, que no caso valem, respectivamente, 2,09×10-3, 0,31, 0,98, 1,10, 0,21 e 0,26. 

Sugiyama (1979) sugere, ainda, que o assentamento permanente da via, Z (mm/ano), seja 

estimado estatísticamente por meio de uma relação do tipo: 

Z  = 5,69 PM + 7,02 P                                                                (2.15) 

E conclui seu estudo com algumas considerações importantes: i) quanto pior a qualidade 

da plataforma mais o assentamento permanente da via é influenciado pela velocidade de 

circulação dos comboios; e ii) em plataformas com más condições o assentamento verificado 

chega a ser o dobro do que se verifica para plataformas boas. 

Com relação aos defeitos horizontais, Fortunato (2005) reporta que de maneira geral, o 

comportamento da via no plano horizontal é, em certos aspectos, similar ao comportamento 

no plano vertical, sendo que a evolução global dos deslocamentos no plano horizontal segue 

leis semelhantes às observadas para o assentamento, já que depois de um crescimento rápido 

dos defeitos em relação à geometria original, no início da passagem do tráfego, esse 

crescimento torna-se muito menor com o aumento do número de passagens. Desta forma, a 

resistência lateral da via aos esforços associados às cargas dos comboios e aos de origem 

térmica aumenta com a passagem do tráfego. O traçado tem influência particular na perda de 

qualidade geométrica da via no plano horizontal, sendo esta superior em curvas 

comparativamente aos trechos em tangente. 

Como medida de manutenção da geometria da via, destaca-se que para além da técnica 

de socaria (ataque) da linha, onde se eleva toda a grade até o nível do greide de projeto e 

consequentemente por vibração da camada de lastro consegue-se reduzir o espaço vazio 

gerado pela elevação da grade aumentando a compacidade do lastro, Indraratna et al. (2011) 

esclarecem que um outro método empregado para correção geométrica da linha é o 
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stoneblowing, que consiste no emprego de equipamentos que içam os dormentes na linha e 

simultaneamente injetam, por meio de ar comprimido, fragmentos monogranulares de rocha 

britada a fim de criar uma base estável para cada dormente. Esta técnica tem sido utilizada 

sobretudo no Reino Unido, e apesar da técnica de socaria da linha ser extremamente mais 

difundida a nível mundial, Wright (1983) conduziu estudos que concluiram a favor da técnica 

de stoneblowing comparativamente à socaria no que tange a menor geração de finos durante 

o processo de manutenção e a possibilidade de ciclos de intervenção mais espaçados. No 

capítulo seguinte discute-se com maior detalhamento os princípios e as consequências das 

intervenções de socaria na via férrea. 

A título de exemplo, a Norma Europeia EN 13848-6 (CEN, 2013) estabelece valores limites 

para os defeitos verticais, transversais e horizontais da via com base no TQC (Track Quality 

Class). Sendo que este parâmetro de controle é definido basicamente pela conjugação de um 

TQIref (Track Quality Index de referência), obtido por meio de uma distribuição de frequência 

para vias férreas europeias e da velocidade média de circulação dos comboios na via. 

O TQI (Track Quality Index), é um índice bastante difundido no meio ferroviário e tem 

sido adotado como um índice global de comportamento da via, sendo definido pelo desvio 

padrão considerando o alinhamento e o nivelamento longitudinais da via e dado por 

(Fortunato, 2005): 

��� = ¥. ". VQ. 2
/ . ∑ �∆V§M + ¨©∆ℎ§© + ©∆r§©ªM/§m2                                         (2.16) 

onde: ∆V é a variação vertical da posição do centro de gravidade do veículo (mm); ∆ℎ + ∆r é 

a  variação horizontal da posição do centro de gravidade do veículo (mm); ", � e ¥ são 

constantes; 0 é o número de comparações; e V é a velocidade do veículo (km/h). 

As definições da norma EN 13848-6 (CEN, 2013) foram estabelecidas de maneira a se levar 

em consideração a distribuição longitudinal dos defeitos verticais na via, visto que defeitos 

concentrados representam efeitos diferentes comparativamente aos defeitos mais distribuídos 

ao longo da via. 

Cabe ressaltar que os índices de controle de qualidade da geometria da via, aqui 

brevemente discutidos, são propostas baseadas em estudos empíricos que muitas vezes não 

conseguem correlacionar num índice padrão o comportamento global da via, integrando infra 

e superestrutura. De maneira geral, cada ferrovia deve buscar os seus parâmetros específicos 

para controle da qualidade geométrica da via por ela administrada. Sendo que deve-se adotar 

as referências normativas como método para estabelecimento dos parâmetros de controle 

geométrico, nomeadamente a adoção de limites de defeitos geométricos consoante o 

desenvolvimento longitudinal dos respectivos defeitos. 

Em Portugal, por exemplo, a empresa responsável pela infraestrutura das vias férreas das 

linhas para transporte de passageiros no país, estabeleceu um procedimento baseado em 

inspeções feitas por meio de um veículo de controle geométrico que circula sobre os trilhos, 

vulgarmente conhecido no Brasil como “carro-controle”, e estabeleceu uma instrução técnica 

(GR.IT.VIA.018, 2017), que leva em consideração a extensão dos defeitos verificados, sendo 

que a tolerância dos parâmetros geométricos depende da velocidade praticada na linha e da 
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classificação da mesma. A tabela 2.2 apresenta os valores definidos pela GR.IT.VIA.018 (2017) 

para aceitação de linhas novas e renovadas. 

Tabela 2.2 – Tolerância dos parâmetros geométricos por classes de via adotados em Portugal, para 
linhas novas e renovadas (adaptado de GR.IT.VIA.018, 2017). 

Parâmetros de Controle 

Classe 

I 
Classe II 

Classe 

III 

Classe 

IV 

Classe 

V 

Classe 

VI 

300≥V>
230 

km/h 

230≥V>16

0 km/h 

160≥V>12

0 km/h 

120≥V>80 

km/h 

80≥V>4

0 km/h 

V≤40 

Km/h 

Nivelamento Transversal (mm) ± 2 ± 2 ± 3 ± 3 ± 3 ± 3 

Empeno – Base de 3 m (mm/m) ± 3 ± 3 ± 3 ± 3 ± 4,5 ± 4,5 

Nivelamento 

Longitudinal 

(mm) 

1≤Base≤25 m ± 2 ± 2 ± 3 ± 3 ± 4 ± 4 

25<Base≤70 m ± 2 ± 3 - - - - 

Alinhamento 

– medição de 

flechas (mm) 

1≤Base≤25 m ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 4 ± 4 

25<Base≤70 m ± 2 ± 3 - - - - 

Bitola (mm) 
Excesso 3 4 4 4 4 4 

Aperto -2 -2 -2 -3 -3 -3 

 

O lastro é a camada que mais contribui para a qualidade geométrica da via férrea (Selig e 

Waters, 1994). Logo, controlar a degradação dessa camada (plastificação acumulada pela 

passagem das composições) visando mantê-la em níveis reduzidos ao longo do tempo, implica 

numa diminuição dos defeitos geométricos na via como um todo. Dessa forma, no capítulo 

seguinte discutem-se os aspectos determinantes para a degradação da camada de lastro,  

condicionados pelo seu comportamento geomecânico. 

2.7 – Considerações Finais 

Neste capítulo foram discutidos os fundamentos básicos do comportamento mecânico das 

vias férreas, particularmente das vias lastradas. 

Foram definidos os diversos componentes das vias férreas, e passou-se a discutir as 

metodologias para análise do seu comportamento mecânico e dimensionamento, com foco na 

evolução dos conhecimentos no domínio da Geotecnia (geotecnologia da via férrea) e dos 

modelos de cálculo, que têm possibilitado uma melhor compreenssão dos aspectos 

relacionados com o comportamento dos geomateriais que constituem as camadas de 

infraestrutura da via e os seus reflexos no comportamento da via como um todo. 

A evolução do conhecimento relativamente quer aos materiais constituintes das camadas 

de infraestrutura da via quer aos meios de cálculo, amparados pela evolução da capacidade 
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de processamento dos computadores atuais e consequentemente dos programas de análise, 

têm permitido uma avaliação mais aprofundada do sistema estrutural em camadas 

constituinte de uma via férrea, e a melhoria dos processos de seleção de materiais para as 

camadas de infraestrutura da via. 

Complementarmente foram apresentados os critérios usualmente adotados para controle 

geométrico da via férrea, visto este ser o principal indicador da qualidade final da via a longo 

prazo e em face dos principais modelos de análise da via ainda não comtemplarem 

satisfatóriamente a previsão de deformação permanente da estrutura como um todo, que 

ocorre principalmente devido à plastificação da camada de lastro, com reflexos imediatos na 

perda de nivelamento ao nível dos trilhos. 
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Capítulo III – Geomecânica do Lastro 
Ferroviário 

3.1 – Introdução 

A camada de lastro é normalmente composta por rocha britada, tendo sido inicialmente 

empregada nas vias férreas, de forma empírica, visando proporcionar “um bom 

amortecimento” diante das ações cíclicas impostas pela passagem dos comboios. Hoje, 

porém, já há consenso entre os engenheiros ferroviários e os pesquisadores que militam na 

área, de que a camada de lastro plastifica-se sob ações de cargas repetidas (Indraratna et al., 

2011). Como resultado destas solicitações observa-se o aumento do nível de compacidade e 

imbricamento interparticular, o que confere estabilidade no tempo, mas tendo ainda 

consequências adversas como a quebra ou desgaste das partículas. Outros fatores adversos 

são, por exemplo, a contaminação externa de materiais oriundos dos vagões ou de 

bombeamento de finos das camadas inferiores (Fortunato, 2005). 

Espera-se, porém, que a camada de lastro em particular seja resiliente de maneira a 

proporcionar uma adequada elasticidade para a via férrea evitando a rigidificação precoce da 

mesma com consequentes danos à superestrutura, e mantendo as camadas inferiores 

(sublastro e subleito) trabalhando em condições muito próximas do regime elástico de forma 

a que se minimizem intervenções com movimentação de terra na plataforma da via ao longo 

da vida útil de projeto (Selig e Waters, 1994). 

3.2 – Estado de Tensão na Camada de Lastro 

Dada a característica granular da camada de lastro, na interface dormente-lastro o 

contato é pontual, em uma superfície altamente irregular em uma área total – dada pelo 

somatório dos pontos de contato - relativamente reduzida, aumentando assim a pressão de 

contato nesta interface e implicando numa complexa distribuição de tensões ainda não 

completamente compreendida. O que torna difícil a definição do estado de tensão no lastro. 

Estudos conduzidos por Shenton (1975) através de instrumentações de campo em ferrovias 

inglesas com lastro cuja dimensão nominal dos grãos variava entre 25 e 50 mm e com 

dormentes de 250 mm de largura, evidenciaram que os pontos de contato dormente-lastro 

eram relativamente muito reduzidos (aproximadamente 100 a 200 pontos), evidenciando a 

dificuldade na definição do estado de tensão nesta interface. 

Na Figura 3.1, é mostrado um exemplo das medidas tomadas por Shenton (1975) 

evidenciando a instabilidade da pressão de contato dormente-lastro, cujo valor é variável de 

teste para teste segundo o autor. Porém, tais estudos são bons indicadores das pressões 

máximas exercidas nesta interface para uma carga por eixo de 200 kN. 

De maneira a sistematizar a distribuição de tensões no lastro, Jeffs e Tew (1991) 

propuseram um modelo idealizado no qual as tensões estariam concentradas nos 2/3 
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extremos dos dormentes, aproximando-se significativamente das medições efetuadas por 

Shenton (1975). Tal modelo idealizado é mostrado na Figura 3.2. 

 

 
Figura 3.1 – Medições de tensão no contato dormente-lastro (adaptado de Shenton, 1975). 

 

 
Figura 3.2 – Modelo idealizado aproximado da distribuição de tensões no contato dormente-lastro (Jeffs 
e Tew, 1991). 

Posteriormente, Indraratna et al. (2010a) conduziram estudos de campo para monitorar 

um trecho ferroviário de 60 m em Bulli, na Austrália, visando compreender o estado de tensão 

nas camadas de infraestrutura. Neste trecho a camada de lastro era composta de rocha 

britada de basalto com uma espessura média de 30 cm, sendo a via dotada de uma camada de 

reforço do subleito de 15 cm de espessura construída com uma areia pedregulhosa. Os autores 

utilizaram para este propósito células de carga rígidas do tipo rapid-response hydraulic earth 

pressure cells (células de pressão total hidráulicas), posicionadas verticalmente e 

horizontalmente no lastro, conforme mostrado na Figura 3.3. 

 

 
Figura 3.3 – Esquema da instrumentação de uma seção de via férrea na Austrália (Indraratna et al., 
2010a). 
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Os dados foram adquiridos periodicamente em intervalos pré-definidos durante 1 ano e 5 

meses. Período no qual foi possível submeter a via instrumentada a um total de 90 milhões de 

toneladas brutas transportadas em um total de 9,1×105 ciclos de aplicação de carga. Os 

resultados obtidos são mostrados na Figura 3.4 com a tensão medida na direção do eixo do 

trilho e na extremidade do dormente, tanto para trens de passageiros (82 toneladas) quanto 

para trens de carga (100 toneladas) – 20,5 e 25 toneladas/eixo, respectivamente - ambos com 

velocidade de 60 Km/h. 

 

 
Figura 3.4 – Máximas tensões vertical e horizontal medidas: (a) para trens de passageiros; e (b) para 
trens de carga (Indraratna et al., 2010a). 

No mesmo estudo Indraratna et al. (2010a) apresentam as medições sob o eixo do trilho 

plotadas ao longo do tempo para o caso dos trens de carga, conforme mostrado na Figura 3.5, 

para a qual as tensões cíclicas apresentam valor médio de 230 kPa, com um pico de 415 kPa, 
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obtido, conforme os autores, pela passagem de uma roda com defeito superficial, indicando o 

alto impacto obtido por imperfeições na dinâmica do contato roda-trilho e sendo considerado 

um valor espúrio para a análise. 

 

 
Figura 3.5 – Picos de tensão vertical cíclica no lastro medidas para trens de carga de 25 toneladas por 
eixo (Indraratna et al., 2010a). 

Diversos autores têm proposto valores máximos para a ação das cargas verticais cíclicas 

atuantes na camada de lastro para fins de avaliação tensão-deformação. Esveld (2001) propôs 

um valor máximo na interface dormente-lastro de aproximadamente 500 kPa, Atalar et al. 

(2001) um valor próximo de 480 kPa (para trens de passageiros com velocidade de 

aproximadamente 380 Km/h) e Indraratna et al. (2011) reportam valores entre 350 a 400 kPa 

para trens de carga, baseados em estudos de campo e de laboratório conduzidos na 

Universidade de Wollongong. 

Quanto às tensões laterais que proporcionam o confinamento da camada de lastro 

Raymond e Davies (1978) propuseram um valor máximo de 140 kPa, Selig e Alva-Hurtado 

(1982) sugeriram tensões de confinamento máximas variando entre 5 a 40 kPa, em Selig e 

Waters (1994) pôde-se constatar valores obtidos experimentalmente, em um aparato do tipo 

box test, que variavam entre 18 e 60 kPa (para maiores detalhes sobre o arranjo 

experimental ver Selig e Waters, 1994). Em simulações numéricas usando MEF, Varandas et al. 

(2016) obtiveram tensões horizontais de 40 kPa para um carregamento vertical de 13,5 t/eixo 

(trem de passageiros do tipo Alfa-pendular). No estudo já referido de Indraratna et al. 

(2010a) pode-se verificar valores máximos de aproximadamente 50 kPa para trens de carga e 

de 25 kPa para trens de passageiros, conforme mostrado na Figura 3.4, sendo que em tais 

estudos foi constatado que as tensões horizontais induzidas por trens de carga são, via de 
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regra, o dobro das induzidas por trens de passageiros e perfazem uma razão de tensões 

(�2 ��⁄ ) variando de aproximadamente 5,2 a 7,4, consoante o aumento da rigidez do lastro. 

3.3 - Características e Requisitos da Camada de Lastro 

3.3.1 – Garacterísticas Gerais 

O lastro, sendo uma camada granular com alto índice de vazios e mal graduada 

(normalmente construída a partir de rocha britada) desempenha um papel fundamental na 

mecânica da via férrea como um todo, seja relativamente à estabilidade vertical ou à 

estabilidade horizontal, resistindo às forças impostas pelos comboios verticalmente pela 

resistência direta das partículas e equilibrando as forças laterais e longitudinais pela 

resistência ao cisalhamento proporcionada pelo imbricamento entre as partículas e pelo atrito 

gerado entre as partículas e os dormentes. 

Fortunato (2005) menciona, face a diversos estudos realizados, resultados obtidos em vias 

instrumentadas em operação e em trechos experimentais que conduzem a conclusão de que 

ainda é difícil estabelecer padrões e modelos constitutivos rigorosos para as propriedades da 

camada de lastro, sendo o comportamento da camada essencialmente condicionado pelas 

suas características mecânicas (resistência e deformabilidade) e hidráulicas (permeabilidade), 

para as quais é desejável que se mantenham relativamente constantes ao longo da passagem 

dos comboios e do tempo de vida útil da via, o que não acontece devido à rigidificação 

gradual do material a longo prazo quando carregado ciclicamente. 

Tais características da camada de lastro são dependentes, essencialmente, da espessura 

da camada, da compacidade relativa dos grãos e das características individuais das partículas 

constituintes da massa de lastro, como: forma e resistência dos grãos, dimensões, etc. Sendo 

que no processo de interação no sistema multicamadas da via, outros fatores podem afetar o 

comportamento do lastro, como: as características da superestrutura (trilhos, dormentes e 

fixações), o tipo e a frequência dos trabalhos de manutenção da via e as próprias solicitações 

do material rodante. 

Com relação a deformabilidade da via férrea, observa-se que o lastro é a camada que 

mais contribui para a resiliência da via como um todo, absorvendo grande parte das tensões 

induzidas pelo tráfego e mantendo as camadas subjacentes em níveis de tensão que as 

possibilitem trabalhar quase no regime elástico. Na Figura 3.6a é mostrado um gráfico que 

corrobora esta filosofia, na medida em que os assentamentos da via, associados aos 

mecanismos de degradação do lastro, são combatidos por intervenções periódicas de socaria 

na linha de forma a possibilitar a manutenção das condições originais do lastro, que são 

decrementadas ao longo da passagem das composições ferroviárias (Selig e Waters, 1994). E 

na Figura 3.6b é apresentado um desenho simplificado do mecanismo comumente utilizado 

para estas intevenções de socaria na camada de lastro (Milne et al., 2018 apud Aingaran et 

al., 2018). É importante destacar, que no caso das intervenções de socaria não serem 

realizadas no tempo certo, a camada de lastro pode começar a ter uma acumulação excessiva 

de plastificação que com o tempo, por sua vez, implica um gradual incremento de 

plastificação das camadas de sublastro e subleito, o que é extremamente indesejável para a 

manutenção da via (Selig e Waters, 1994). 
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Figura 3.6 – Degradação e manutenção do lastro: (a) contribuição das camadas de infraestrutura no 
assentamento de uma via férrea lastrada típica (adaptado de Selig e Waters, 1994) e (b) esquema de 
mecanismo empregado na socaria da camada de lastro (Milne et al., 2018 apud Aingaran et al., 2018). 

Com o recente enfoque dado à infraestrutura da via férrea, as características dos 

materiais que constituem esta camada e o seu desempenho passaram a ser as principais 

preocupações das empresas ferroviárias, em detrimento dos materiais de superestrutura que 

até recentemente consistiam na principal preocupação dos engenheiros ferroviários (Spada, 

2003; Fortunato, 2005; Indraratna et al., 2011). Apesar disso, não há consenso quanto às 

exigências impostas aos materiais constituintes e à própria camada como um todo. 

Feitas tais considerações, pode-se detalhar as principais funções da camada de lastro na 

via férrea: i) servir de apoio aos dormentes; ii) resistir às forças verticais, laterais e 

longitudinais aplicadas aos dormentes visando manter o alinhamento e o nivelamento da via; 

iii) promover o amortecimento da via (absorção de vibrações); iv) possibilitar o escoamento 

de material potencialmente poluente oriundo do material rodante; v) viabilizar processos 

mecanizados de manutenção relacionados ao nivelamento e ao alinhamento da via, devido a 

possibilidade de rearranjo e/ou substituição das partículas de lastro; vi) possibilitar a 

drenagem adequada das águas de chuva; vii) inibir o surgimento de vegetação; viii) reduzir as 

consequências do intemperismo (ações climáticas como chuva e gelo) sobre as camadas 

subjacentes; e ix) diminuir o nível de tensão nas camadas subjacentes, fazendo isso da forma 

mais uniforme possível (Spada, 2003; Fortunato, 2005). 

A camada de lastro também tem algumas funções que são contraditórias. Por exemplo, as 

exigências quanto a capacidade drenante (permeabilidade) e aspectos relacionados aos 

serviços de manutenção mecanizada impedem que se utilize no lastro um material bem 

graduado com elevada compacidade e imbricamento interparticular, que proporcionaria 

maior capacidade de suporte e estabilidade à via. 

Assim, Fortunato (2005) esclarece que há quase um consenso na indústria ferroviária de 

que a camada de lastro deve ser construída com materiais granulares em curvas mal 

graduadas, ou seja, materiais quase monogranulares, com partículas de grandes dimensões 

(inferiores a 63 mm), constituindo um meio muito permeável e que proporcione uma fácil 

intervenção pelos equipamentos de manutenção da via. Outros pesquisadores, no entanto, 

como Raymond e Diyaljee (1979), Lackenby et al. (2003) e Indraratna et al. (2011) dentre 

outros, têm defendido a possibilidade de utilização de materiais mais bem graduados, 
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possibilitando melhor compactação e estabilidade sem, porém, comprometer a drenabilidade 

por meio de uma curva granulométrica “ótima”. Em Vizcarra (2015), por exemplo, obtém-se 

uma avaliação, experimental e numérica, de como a granulometria do lastro pode alterar o 

seu comportamento mecânico. 

A camada de lastro propriamente dita e para a qual a espessura é dimensionada em 

projeto é a camada horizontal compreendida entre a face inferior dos dormentes e a face 

superior do sublastro. Sendo subdividida entre lastro superficial, que é a subcamada superior 

afetada diretamente durante as ações mecânicas de manutenção, e o lastro de fundo, que 

constitui a subcamada inferior e que, normalmente, ao fim de alguns anos de operação da via 

se encontra com uma granulometria relativamente distinta da inicial, apresentando aumento 

de rigidez devido à plastificação do material. Porém, para aumentar a estabilidade e garantir 

o completo envolvimento dos dormentes pela camada de lastro, a camada completa, já 

construída no campo, deve compreender ainda uma quantidade de lastro entre os dormentes 

e um prisma lateral de contenção dos esforços horizontais da grade, também denominado 

“ombro do lastro” (ver Figura 2.2). 

O aumento da espessura da camada de lastro reduz a tensão atuante sobre as camadas 

subjacentes. Porém, uma altura exagerada do lastro pode ocasionar diversos problemas 

relacionados à estabilidade da via, principalmente no que tange à sua estabilidade lateral 

mediante muita variabilidade na compacidade da camada de lastro ao longo do 

desenvolvimento longitudinal da via. Conforme mostrado em ORE (1973), esta variabilidade 

tende a aumentar com o aumento da espessura da camada. 

Logo, a compacidade do lastro é um parâmetro de importante controle para a mecânica 

da via como um todo, sendo afetada por diversos fatores num sistema de interação 

multicamadas, que estão relacionados com: i) as características das camadas subjacentes; ii) 

as características das partículas do próprio lastro; iii) a superestrutura da via; iv) os 

procedimentos de manutenção; v) o tipo de compactação aplicada após a colocação do 

material, ou durante os trabalhos de manutenção e/ou reabilitação; vi) o tipo de tráfego; e 

vii) as condições climáticas (Fortunato, 2005). 

Os procedimentos de manutenção, principalmente os de socaria, de desguarnecimento e 

de estabilização dinâmica do lastro, são os maiores responsáveis pelo nível de compacidade 

da camada de lastro. Sendo que tais procedimentos têm importância vital para o aumento da 

estabilidade vertical e lateral da ferrovia, na medida em que conseguem atingir um nível de 

densificação da camada que só seria obtido após a passagem de diversos comboios, 

possibilitando o tráfego dos comboios a velocidades próximas das velocidades nominais 

imediatamente após a construção da via. 

Esta estabilidade pode ser avaliada em campo através da regularidade longitudinal e 

transversal, obtida das leituras de deslocamentos, comparativamente ao deslocamento 

elástico médio esperado para a via. E a longo prazo por meio das leituras de deformação 

permanente que segundo Selig et al. (1982) pode ser até 40% inferior àquela que ocorreria se 

não tivesse sido feita a socaria adequada do lastro para entrega da via à circulação. O serviço 

de socaria proporciona também uma distribuição de tensões mais uniforme abaixo dos 

dormentes, melhorando a condição de trabalho do dormente, o que contribui para uma 

melhoria no desempenho da via como um todo. 
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Atualmente os equipamentos móveis de manutenção têm obtido excelentes resultados no 

aumento da compacidade da camada de lastro. Sendo que a compacidade tende a aumentar 

ao longo do tempo com a circulação dos comboios, notadamente em ferrovias de alta 

densidade de tráfego e alta carga por eixo. Esta densificação adicional é devida ao 

carregamento dinâmico que ao longo do tempo promove um rearranjo interparticular, mas 

principalmente, altera a granulometria do lastro, o qual passa a ter um comportamento 

distinto do material original, devido ao aumento de rigidez proporcionado pelo maior 

imbricamento obtido pelas partículas finas geradas. Porém, tal variabilidade granulométrica 

pode ser resultante também da introdução de finos, oriundos das camadas subjacentes pelo 

processo de bombeamento, ou depositados na via, bem como de ações físicas e químicas do 

meio ambiente. Sendo que tal introdução de material fino contamina a camada de lastro, 

colmatando-a e resultando na perda das características para as quais a mesma foi 

dimensionada. 

Logo, sob o ponto de vista de comportamento tensão-deformação, este aumento de 

compacidade (e consequentemente de rigidez) ocasiona a perda de resiliência da via e uma 

amplificação das cargas dinâmicas oriundas dos comboios (Spada, 2003; Fortunato, 2005; 

Delgado, 2012; Medina e Motta, 2015), sendo importante neste sentido a definição e o 

acompanhamento periódico do nível de densificação da camada de lastro. 

Acontece que o nível de compacidade da camada de lastro não é de fácil determinação. 

Estudos conduzidos em laboratório, com corpos de prova de grandes dimensões (500 mm de 

diâmetro), com lastro de calcário e compactados com diferentes energias, permitiram 

concluir que, para a mesma energia, a compacidade relativa podia variar cerca de 8%, 

consoante o método empregado (Selig et al., 1982). Existem na literatura, porém, referências 

a métodos considerados mais adequados, como por exemplo o da substituição de um volume 

de lastro por água, com uso de membrana de borracha (Yoo et al., 1978; Nunes e Gomes 

Correia, 1991). 

Existem ainda referências a procedimentos que utilizam equipamentos nucleares baseados 

na transmissão de radiações gama entre a fonte radioativa emissora e o detector de radiação 

(Birmann e Cabos, 1967; Sunaga e Enomoto, 1994). Esta técnica, apesar de ter sido bastante 

empregada, só conduz a bons resultados quando se pretende analisar a evolução da 

compacidade do lastro, inserindo-se a sonda previamente na camada, visto que a sua 

introdução posteriormente, além de difícil execução, via de regra altera de forma relevante a 

compacidade na região que envolve a sonda (Fortunato, 2005). 

Em face a estas dificuldades na avaliação da compacidade da camada de lastro, 

geralmente, realizam-se ensaios que possibilitem a determinação de grandezas que se 

relacionem com a compacidade, como ensaios de carga em placa diretamente sobre a camada 

de lastro ou sobre os dormentes, visando analisar a rigidez ao nível da superfície ensaiada. 

Sendo que as dimensões da placa são determinadas pela granulometria do lastro, ou por 

imposições práticas na execução do ensaio, como a necessidade de posicionar a placa entre 

dormentes, ou visando a distribuição da carga fundamentalmente na camada de lastro, 

evitando a influência das camadas de sublastro e subleito, conduzindo normalmente ao 

emprego de placas com diâmetro de 150 ou 200 mm. Fortunato (2005) destaca que quando os 

ensaios em placa são realizados sobre os dormentes, o resultado obtido agrega contribuições 

dos diferentes elementos da via. 
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Um outro método comumente empregado na determinação indireta da compacidade do 

lastro consiste em se determinar o assentamento da via após a passagem de um vagão com 

peso previamente conhecido. Porém, ainda assim, os resultados obtidos agregam as 

contribuições dos diversos elementos da via. No Brasil, Spada (2003) realizou medições nesse 

sentido, com o intuito de determinar o chamado módulo de via. 

Outra maneira de determinar a compacidade do lastro, ainda que de forma indireta, é 

avaliar a resistência lateral da via, que depende fundamentalmente de três componentes: i) 

do atrito entre a face inferior dos dormentes e o lastro, que equivale normalmente a cerca de 

20% a 30% da resistência total em dormentes de concreto monobloco; ii) do atrito entre as 

faces laterais dos dormentes e o lastro, podendo representar entre 15% a 50% da resistência 

total, dependendo do tipo de dormente; e iii) da força de reação do ombro do lastro, 

contribuindo com 30% a 40% da resistência total. Fortunato (2005) chama atenção para o fato 

de que estes contributos para a resistência lateral são afetados por fatores como: o tipo, a 

geometria e a integridade dos dormentes; e o tipo e as características do lastro, como: 

granulometria, resistência das partículas, compacidade e espessura da camada. 

Normalmente, são conduzidos ensaios de deslocamento lateral de dormentes, 

individualmente ou em conjunto, para a determinação da resistência lateral. Ensaios 

conduzidos por Selig et al. (1982) mostraram que a resistência lateral dos dormentes de 

concreto pode atingir cerca de 2,5 vezes a resistência proporcionada pelos dormentes de 

madeira. Ao longo do tempo, pode avaliar-se através dos sucessivos ensaios de deslocamento 

dos dormentes como está a variação do nível de compacidade da via, considerando os efeitos 

da passagem dos comboios e das atividades de manutenção. 

O nível de compacidade obtido através de socaria mecanizada e de nivelamentos 

sucessivos pode restituir a resistência lateral da via em cerca de 60% a 90% do valor original 

de uma linha nova já em operação. Ainda assim, verifica-se que geralmente só se obtém um 

nível de compacidade semelhante ao original após a passagem das composições, de maneira 

similar ao que ocorre para os assentamentos verticais. 

Na Figura 3.7 é representado, segundo Selig e Waters (1994), um padrão típico de 

assentamento da via, antes, imediatamente após a socaria e após alguns meses com a linha 

em operação, onde se observa que o nível original só é restituído após seis meses de operação 

da via com circulação regular dos comboios. 

 
Figura 3.7 – Padrão de assentamento da via após intervenção de socaria: (a) perfil longitudinal da via e 
(b) assentamento associado a uma seção transversal indicada (Selig e Waters, 1994). 
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As condições de utilização da pedra britada na camada de lastro de uma via férrea, 

nomeadamente em vias do tipo heavy haul com alta carga por eixo nos vagões, associadas 

geralmente a transporte de minérios de alta densidade, mas ainda em condições de tráfego 

de alta velocidade associado a altas frequências de aplicação do carregamento repetido, 

configuram talvez as mais severas aplicações para este material na engenharia civil. 

Dessa forma, pesquisas correntes tem apontado para as características individuais das 

partículas rochosas, avaliando como os aspectos de forma, textura, dimensões, origem e 

resistência podem afetar o comportamento do lastro como um todo. Sendo que, em função da 

aderência a estes requisitos, tem sido geralmente utilizado lastro oriundo da britagem de 

rochas sãs de, por exemplo, granito e gnaisse, dentre outras. Porém aspectos econômicos 

relacionados a disponibilidade de materiais em distâncias relativamente próximas aos pontos 

de aplicação na obra, acabam sendo fatores determinantes. Neste sentido torna-se 

interessante ainda, o aprofundamento de estudos de materiais alternativos para o lastro de 

ferrovias, que tem sido tema ainda relativamente pouco estudado. Indraratna et al. (2011) 

falam na possibilidade de utilização de escórias de alto forno na camada de lastro 

mencionando que o seu comportamento mecânico sob cargas repetidas é inferior ao da rocha 

britada, mas sem apresentar maiores detalhes e sem fazer referência ao uso de escórias de 

aciaria, ambas de aplicação regulamentada nos Estados Unidos pelo manual AREMA (2015) 

para uso na camada de lastro. O fato é que em regiões de difícil obtenção de rocha britada e 

próximas a usinas siderúrgicas essa possibilidade torna-se muito interessante, devendo ser 

analisados todos os aspectos envolvidos. 

Ainda relativamente a materiais alternativos, no Brasil, por exemplo, em regiões de difícil 

acesso a maciços rochosos, como na Amazônia, se têm relatos do emprego de concreções 

lateríticas lavadas (para remoção de finos) na camada de lastro, obtidas a partir de 

horizontes de solos residuais típicos daquela região, conforme pode ser observado na Figura 

3.8, onde já se observa um alto grau de degradação e rigidificação da camada de lastro, sem 

a informação, no entanto, do tempo ou do número de solicitações a que esta via férrea 

esteve submetida. Na Figura 3.8a é mostrado um aspecto geral da via férrea com lastro de 

concreção laterítica e na Figura 3.8b um detalhe do lastro da referida via por ocasião de uma 

intervenção de manutenção para troca manual de dormentes. 

 

 
Figura 3.8 – Lastro de concreções lateríticas lavadas aplicado em uma via férrea em operação na região 
norte do Brasil: (a) aspecto geral da via e (b) detalhe do lastro de concreções lateríticas lavadas (fotos 
do autor). 
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Selig e Waters (1994) mostraram que aspectos como a intensidade e as características do 

tráfego, o tipo e a frequência das intervenções de manutenção no sentido de conservar, 

reabilitar ou de renovar o lastro, desempenham papel fundamental na evolução do estado 

físico das partículas. Podendo esta evolução granulométrica, segundo Indraratna et al. (2011) 

ser associada a modelos constitutivos elasto-plásticos com quebra de grãos e com 

endurecimento na superfície de cedência. Sendo que o emprego de agregados de alta 

qualidade no lastro, além de prevenir a rigidificação precoce da própria camada, pode ainda 

acautelar o desgaste prematuro dos dormentes provocado pela lama abrasiva resultante do 

desgaste do lastro em contato com a água. 

Alguns autores reportam ainda, que o peso específico das partículas influencia o 

comportamento mecânico do lastro, na medida em que está relacionado a quantidade de 

água que pode ser absorvida por elas. Logo, a capacidade de absorção de água pelas 

partículas do lastro (porosidade) influencia a resistência, sendo que observa-se, 

normalmente, um aumento de resisitência ao esmagamento com o aumento do peso 

específico das partículas. 

Visando avaliar a degradação do lastro devido a fragmentação e quebra de partículas, 

vários autores sugerem que a resistência à fragmentação (determinada pelo ensaio de abrasão 

Los Angeles) e ao desgaste (determinada pelo ensaio de Micro Deval) são as características 

que mais influenciam a degradação do lastro na via férrea (Raymond, 1985b; Selig e Boucher, 

1990; Diyaljee, 2002). A Norma Europeia EN 13450 (CEN, 2002b) - agregados para lastro de via 

férrea – classifica, por seu lado, os materiais para lastro em diversas categorias, com base nas 

propriedades geométricas e físicas das partículas. As principais restrições normativas de 

interesse no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa em geral e, particularmente, em Portugal, 

passam a ser discutidas a seguir. 

3.3.2 – Especificações Brasileira e Norte-americana 

No Brasil a granulometria do lastro é definida pela norma NBR 5564 (ABNT, 2014) – via 

férrea – lastro ferroviário – requisitos e métodos de ensaio, que estabelece dois padrões de 

granulometria distintos (A e B), sendo que o padrão A é indicado para lastro a ser empregado 

em linhas principais de circulação e o padrão B para linhas de pátio, conforme mostrado na 

Figura 3.9, que indica os limites inferiores (LI) e superiores (LS) de cada fuso delimitador da 

faixa granulométrica aceitável para o material de lastro no Brasil. 

Como um balizador entre material bem graduado ou mal graduado, relembra-se a 

definição de Coeficiente de Uniformidade – %' = �f� �2�⁄  – e de Coeficiente de Curvatura – 

%� = (���)M (�f�. �2�)⁄  – onde pode-se utilizar como referência a definição do Sistema 

Unificado de Classificação de Solos (Unified Soil Classification System – USCS) para a qual um 

material bem graduado teria %' > 4 e 1 < %� < 3 ao passo que o material mal graduado ou de 

granulometria uniforme teria %' < 4; ou no Brasil a norma NBR 6502 (ABNT, 1995) a qual 

preconiza que um material com granulometria bastante uniforme teria %' < 5, um material 

teria uma granulometria medianamente uniforme se 5 < %' < 15, ou seria não uniforme 

quando %' > 15. O lastro brasileiro definido pela norma NBR 5564 (ABNT, 2014) em ambos os 

sitemas de enquadramento (USCS ou ABNT, 1995) é considerado uniforme, pois apresenta um 

%' menor que quatro (Muniz da Silva, 2002). 
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No entanto, em função da malha ferroviária brasileira ser hoje em dia de domínio 

privado, cada companhia ferroviária tem liberdade em adotar procedimentos próprios que 

melhor atendam suas avaliações técnicas e econômicas. Algumas empresas brasileiras, têm 

adotado o manual normativo norte-americano AREMA (2015), principalmente para vias do tipo 

heavy haul para transporte de minério de ferro. O manual AREMA (2015) preconiza 5 fusos 

limites para lastro em linhas principais de circulação (fusos número 24, 25, 3, 4A e 4) e 2 

fusos limites para lastro em linhas secundárias ou de pátio (fusos número 5 e 57), fazendo a 

ressalva de que, em qualquer dos fusos, o número de partículas passantes na peneira de 

número 200 (abertura de 0,075 mm) não deve superar 1%. 

 

 
Figura 3.9 – Fusos de aceitação para lastro de vias férreas no Brasil (ABNT, 2014). 

 

 
Figura 3.10 – Fusos de aceitação para lastro de vias férreas dos Estados Unidos mais utilizados no Brasil 
– Fusos N.: 3, 24 e 25 (AREMA, 2015). 
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As principais curvas do manual AREMA (2015) utilizadas no Brasil têm sido as curvas 

número 24, 25 e 3, que são mostradas na Figura 3.10. Dessas pode observar-se que existe uma 

diferença relevante de graduação ficando a cargo do projetista a definição de uma curva mais 

bem graduada, dependendo por exemplo da situação específica de projeto da via. A curva 

normalmente utilizada nas vias brasileiras do tipo heavy haul tem sido a número 24, que é 

praticamente coincidente com a graduação tipo B da norma brasileira, provavelmente por 

apresentar maior estabilidade mecânica comparativamente a graduação tipo A brasileira, e 

por este motivo foi a referência para definição da granulometria adotada nesta pesquisa. 

Destaca-se que de todos os fusos propostos pela norma norte-americana a graduação de 

número 25 é a mais bem graduada, com %� > 3, conforme pode ser constatado na Figura 3.11 

(Li et al., 2016) onde observa-se a graduação de dois materiais para lastro delimitados pelos 

fusos da AREMA: (a) para os fusos N. 3 e (b) para os fusos N. 25, e perceber facilmente o 

maior imbricamento interparticular proporcionado pelo material que se encontra dentro dos 

fusos N. 25 relativamente aos primeiros (fusos N. 3). 

 

 
Figura 3.11 – Exemplos de graduação de lastro dentro dos fusos padrão AREMA: (a) N. 3 e (b) N. 25 (Li 
et al., 2016). 

Com relação aos demais critérios para aceitação de agregados como material de lastro no 

Brasil, a tabela 3.1 apresenta uma comparação dos critérios exigidos na norma NBR 5564 

(ABNT, 2014) com os requisitos do manual norte-americano AREMA (2015) que também é 

usado no país, onde pode-se observar que a norma brasileira se restringe a mencionar que o 

material constituinte da camada de lastro ferroviário deve ser obtido a partir de rochas duras 

e sãs de características petrográficas apropriadas para o uso em lastro de vias férreas, ao 

passo que o manual AREMA (2015) estabelece diferentes limites para os parâmetros de 

controle conforme a mineralogia da rocha utilizada como agregado de lastro (granito, basalto, 

quartzito, calcário, calcário dolomítico, escória de alto forno e escória de aciaria), 

possibilitando o uso de escórias desde que atendam a estes parâmetros limites. Na tabela 3.1 

para efeito de comparação com os critérios da ABNT considerou-se os critérios de um lastro 

com agregado de granito e também com escória de aciaria (material que será abordado no 

Capítulo IV) para os parâmetros da AREMA (2015). 
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Tabela 3.1 – Critérios para aceitação ou rejeição de material para lastro de ferrovias, segundo NBR 5564 
(ABNT, 2014) e AREMA (2015) para o caso de agregados de granito, e AREMA (2015) para escórias de 
aciaria. 

Parâmetro 

Limites 

NBR 5564 

(ABNT, 2014) 
AREMA (2015) 

Agregados de 

Rocha Sã 
Granito 

Escória de 

Aciaria 

Partículas não cúbicas Máx. 15% - - 

Partículas lamelares e/ou alongadas - Máx. 5% Máx. 5% 

Forma das partículas Cúbica Cúbica Cúbica 

Porcentagem passante na peneira N. 
200 

- Máx. 1% Máx. 1% 

Material pulvurulento(*) Máx. 1% - - 

Massa específica aparente seca Mín. 2.500 Kg/m³ - - 

Densidade real dos grãos - Mín. 2,60 Mín. 2,90 

Absorção de água Máx. 0,8% Máx. 1% Máx. 2% 

Porosidade aparente Mín. 1,5% - - 

Resistência à intempéries(**) (ABNT) / 
Sanidade (AREMA) 

Máx. 10% após 40 
ciclos 

Máx. 5% após 
5 ciclos 

Máx. 5% 
após 5 
ciclos 

Resistência à compressão axial Mín. 100 Mpa - - 

Resistência ao choque (índice de 
tenacidade Treton) (***) 

Máx. 25% - - 

Coeficiente Los Angeles 
(desgaste/abrasividade) 

Máx. 30% Máx. 35% Máx. 30% 

Teor de fragmentos macios e friáveis (�) Máx. 5% - - 

Torrões de argila (��) Máx. 0,5% Máx. 0,5% Máx. 0,5% 

Limite de massa unitária no estado 
solto 

1,25 g/dm³ - - 

 (*) Material fino (< 0,075 mm) oriundo do processo de britagem conforme NBR 7219 (ABNT, 1987); 
(**) NBR 7702 (ABNT, 1983); 
(***) Método de Ensaio DNER-ME 399 (1999); 

(�) A norma NBR 5564 (ABNT, 2014) considera de verificação opcional; 
(��) O manual AREMA (2015) avalia conjuntamente a presença de torrões de argila e de materiais 
friáveis. 
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2.3.3 – Especificação Portuguesa 

Na União Europeia (UE), da qual Portugal é signatário como país membro, emprega-se a 

norma EN 13450 (CEN, 2002b) – Agregados para lastro de via férrea, que prevê 3 fusos (tipos: 

A, B e C) para lastros com dimensão dos grãos com mais de 50% entre 31,5 mm e 50 mm, e 

outros 3 fusos (tipos: D, E e F) para lastros com mais de 50% de grãos entre 31,5 mm e 63 mm. 

Apesar dos diferentes tipos de lastro diponíveis na norma europeia, conforme pode ser 

observado na Figura 3.12, nota-se pouca variação entre os lastros designados, que são todos 

eles essencialmente mal graduados, com valores próximos para o coeficiente de 

uniformidade, e para os quais a norma restringe fortemente o teor de materiais finos 

(passante na peneira de número 200). 

 

 
Figura 3.12 – Fusos de aceitação para lastro de vias férreas na Europa (CEN, 2002b).  

Quanto aos demais critérios, baseados nos parâmetros índice, cada país e/ou operador, 

estabelece o seu critério específico. Em Portugal, por exemplo, a empresa administradora da 

rede ferroviária desenvolveu um documento de referência normativa denominado 

RF.IT.VIA.015 (2015) – Especificações técnicas para fornecimento de balastro novo - que 

define a aceitação de materiais para a camada de lastro. O documento define que os 

agregados para lastro de vias férreas, podem ser classificados quanto ao nível de qualidade 

em dois tipos: Tipo I (para sistemas ferroviários de alta velocidade, com coeficiente de 

abrasão Los Angeles inferior ou igual a 16%); e Tipo II (para a rede convencional, incluindo 

tráfego de mercadorias, com coeficiente de abrasão Los Angeles inferior ou igual a 20%). Via 

de regra, na UE, as características técnicas analisadas como critério de aceitação para 

materiais de lastro são: a resistência mecânica (à fragmentação e ao desgaste), a dimensão, a 

granulometria, o teor de partículas finas (< 0,5 mm), o teor de finos (< 0,063 mm) e a forma 

e o conteúdo de materiais contaminantes (indesejáveis). Relativamente à forma, as partículas 

de lastro devem apresentar: forma cúbica relativamente regular (poliedros de tendência 

isométrica), textura rugosa nas faces e arestas vivas. Na tabela 3.2 são mostrados os valores 

admissíveis para aceitação sem restrições ou para rejeição de material para lastro em 

Portugal, sendo que para os materiais aceitos com restrição, a RF.IT.VIA.015 (2015) prevê a 
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possibilidade de penalização do fornecedor relativamente a um fator de decremento no preço 

contratado. 

Tabela 3.2 – Critérios para aceitação ou rejeição de material para lastro de ferrovias em Portugal 
(RF.IT.VIA.015, 2015). 

Ensaio 
Aceitação s/ 

restrições 
Rejeição 

Limpeza 
Partículas Finas (0 – 0,5 mm) ≤ 0,6 % > 1,2 % 

Finos (0 – 0,063 mm) ≤ 0,5 % > 1 % 

Índice de Achatamento �� (%)(*) ≤ 15 > 30 

Índice de Forma P� (%)(**) ≤ 10 > 20 

Comprimento > 100 mm ≤ 4 % > 8 % 

Coeficiente 

Los Angeles 

LARB 

Lastro Tipo I ≤ 16 > 19 

Lastro Tipo II ≤ 20 > 23 

Micro Deval 

MDERB 

Lastro Tipo I ≤ 7 > 8 

Lastro Tipo II ≤ 11 > 13 

Elementos Prejudiciais (%) 0 > 3 

(*) NP EN 933-3 (IPQ, 2002a) - Determinação da forma das partículas – índice de achatamento; 
(**) NP EN 933-4 (IPQ, 2008) - Determinação da forma das partículas - índice de forma. 

 

 
Figura 3.13 – Fusos de aceitação para lastro de vias férreas em Portugal, com e sem restrição 
(RF.IT.VIA.015, 2015). 

O documento menciona ainda, que o material para lastro deve ser obtido exclusivamente 

de rochas duras e sãs, vedando o emprego de quaisquer “calcários” (rochas sedimentares) ou 

materiais alternativos. Estabelece um par de limites granulométricos como critério para 

enquadramento e aceitação do material de lastro (sem nenhum tipo de restrição) que são 

exatamente iguais aos fusos do tipo A da norma europeia, e um par de limites para aceitação 

com restrição e possível aplicação de penalização no preço contratado. Na Figura 3.13 são 
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mostrados estes fusos, com e sem restrição, adotados como delimitadores da granulometria 

do lastro em Portugal. 

3.4 - Aspectos que Influenciam a Geomecânica do Lastro 

3.4.1 – Contextualização 

Tendo sido apresentadas as características gerais e os principais requisitos normativos 

relacionados à camada de lastro em uma via férrea, neste item serão pormenorizados os 

vários aspectos que influenciam individualmente o comportamento mecânico do lastro em 

serviço. 

Apresentam-se aqui os aspectos relacionados: i) às características individuas das 

partículas; ii) às características do agregado enquanto conjunto de grãos; e iii) às 

características do carregamento imposto sobre o material. Na tabela 3.3 são mostrados os 

principais desses aspectos (relativamente ao nível de interesse para este trabalho), e nos 

itens subsequentes passa-se a discutir cada um deles. 

Tabela 3.3 – Principais aspectos que influenciam a geomecânica do lastro. 

Características Aspecto de influência 

Individuais das partículas 

Origem e resistência dos grãos 

Tamanho dos grãos 

Morfologia dos grãos 

Do agregado enquanto conjunto de grãos 

Distribuição granulométrica 

Compacidade ou índice de vazios 

Presença de água 

Do carregamento imposto sobre o material 

Frequência e amplitude do carregamento 

Tensão de confinamento 

Estado de tensão induzido 

Número de ciclos de carga 

Histórico de tensões 

 

Ressalta-se que alguns desses aspectos que influenciam o comportamento do lastro são de 

difícil avaliação, obrigando os engenheiros, muitas vezes, a recorrer aos parâmeros empíricos 

(alguns já apresentados) que possam proporcionar uma ideia de como aquele aspecto pode 

estar contribuindo na geomecânica do material. 

3.4.2 – Origem e Resistência dos Grãos 

As partículas (ou grãos) constituintes do lastro, geralmente têm origem em rochas ígneas 

ou metamórficas, notadamente granito, basalto, gnaisse, dolomito, riolito e quartzito. Rochas 

sedimentares como o calcário, por vezes são utilizadas, porém não são indicadas. Sendo que 
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atualmente tem-se buscado investigar a possibilidade de uso de materiais alternativos como 

resíduos industriais, face aos ganhos ambientais em detrimento do tradicional uso de 

materiais naturais (Pena, 2004; Miguel, 2007; Rodrigues, 2007; Sousa, 2007; Ferreira, 2010), 

porém com poucos estudos que comparem o desempenho do material alternativo ao do 

material tradicional nas mesmas condições de carregamento e contorno. 

A origem da partícula de lastro normalmente indica a qualidade da matriz formada pela 

ligação entre os minerais constituintes, o que acaba por condicionar fatores como a 

densidade dos grãos, a porosidade e a capacidade de absorção de água da partícula, que irão 

consequentemente influenciar a resistência da partícula à ruptura, fraturamento ou quebra, e 

sua susceptibilidade ao desgaste sobre condições cíclicas e ao intemperismo. Além disso, 

partículas mais densas normalmente proporcionam maior estabilidade vertical e lateral para a 

camada de lastro (Fortunato, 2005). 

Boucher e Selig (1987) mostraram que quanto maior for o cristal do mineral constituinte 

da matriz, maior será a influência do plano de clivagem no inicio do processo de propagação 

de trincas. Logo, em análises petrográficas são proporcionadas as quantidades de cada 

mineral presente na matriz, bem como as propriedades de cada um desses minerais, como 

clivagem, brilho, cor, dureza e composição química, descartando para emprego como 

agregado em lastro de ferrovias, materiais cujos minerais apresentem: i) altas porcentagens 

de mica e sulfetos; ii) texturas com baixa consolidação; iii) alta porosidade e friabilidade; e 

iv) planos preferenciais de ruptura como foliações, juntas e planos de estratificação (Watters 

et al., 1987). 

Boucher e Selig (1987) mostraram através de ensaios de lastro em arranjos experimentais 

do tipo box test que o desempenho esperado condizia com os resultados das análises 

petrográficas, sendo que as discrepâncias encontradas foram explicadas pelos autores em 

função de variações na forma das partículas e na curva granulométrica do agregado, 

sugerindo que estes fatores podem ser mais significativos que a análise petrográfica em 

alguns casos. 

A análise petrográfica ou mineralógica pode dar, ainda, bons indicadores da qualidade do 

material na medida em que pode avaliar a susceptibilidade dos minerais a alterações sob 

ações da água e da temperatura, por exemplo. O que vem a ser um bom indicador da 

resistência ao desgaste da partícula quando simplesmente exposta a ação dos agentes de 

intemperismo. 

Sob o mesmo estado de tensão e condições de contorno, partículas menos resistentes 

produzem maior quebra de grãos e assentamentos plásticos que partículas mais resistentes. 

Normalmente a resistência da rocha mãe (ou de outro aglomerado que deu origem às 

partículas britadas) mesmo não sendo testada ou requerida pelas especificações de lastro, 

acaba por estar implícita nos critérios das especificações atuais, sendo refletida 

indiretamente por testes como “Abrasão Los Angeles”, por exemplo, que na realidade acabam 

refletindo mais diretamente a resistência ao desgaste superficial pelo contato interparticular. 

No entanto, a resistência à ruptura do material de origem deveria ser incluída nas 

especificações do lastro. 

A resistência à ruptura do grão está associada a resistência de seu material de origem e é 

destacada por alguns autores como o aspecto mais importante que governa diretamente a 
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degradação do lastro, e indiretamente, o assentamento e a deformação lateral da via 

(McDowell e Bolton, 1998; Indraratna e Salim, 2005). 

Logo, a identificação petrográfica do material de origem do agregado para lastro é 

importante, pois ajuda a identificar as causas da degradação do lastro (Bailey, 2011 apud 

Vizcarra, 2015), sendo que nos últimos anos a análise petrográfica foi proposta visando a 

criação de especificações normatizadas (Watters et al., 1987), podendo também ser utilizada 

para determinar a origem de grãos já degradados nos vazios da camada de lastro em 

operação, como nos trabalhos de Di Pilato et al. (1983), Collingwood (1988) e Tung (1989). 

Porém, a forma mais direta e rápida de verificar a resistência de partículas de lastro é 

proceder a ensaios de esmagamento de grãos, individualmente selecionados, entre placas 

paralelas (Indraratna et al., 2011), conforme mostrado na Figura 3.14a. 

 

 
Figura 3.14 – Ensaio de esmagamento de partículas: (a) esquema experimental e parâmetros do ensaio 
(Indraratna et al., 2011) e (b) obtenção da força de esmagamento (McDowell e Bolton, 1998). 

É amplamente aceito entre pesquisadores diversos que a ruptura de partículas 

aproximadamente esféricas sob tensão de compressão se dá por tração, podendo ser 

indiretamente medida por compressão diametral entre placas, segundo o ensaio Brasileiro 

para corpos de prova cilíndricos de concreto (McDowell e Bolton, 1998). Porém, para uma 

partícula de diâmetro & e sob uma força vertical �, a resistência ao esmagamento do grão é 

obtida após a fragmentação completa da partícula, desconsiderando eventuais rupturas 

localizadas para romper asperezas pontuais no contato da partícula com a superfície da placa 

do equipamento de ensaio, conforme mostrado na Figura 3.14b, segundo McDowell e Bolton 

(1998), e cujo valor da tensão que representa a resistência ao esmagamento do grão é dado 

por: 

�� = 
°±
.�                                                                    (3.1) 
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3.4.3 – Tamanho dos Grãos 

Os fusos granulométricos das diversas especificações internacionais para material de 

lastro ferroviário, apresentados no item 3.3, via de regra, conduzem a tamanhos de grãos 

entre 10 e 63 mm. Diversos pesquisadores, como Marachi et al. (1972), Raymond e Diyaljee 

(1979), Janardhanam e Desai (1983), Indraratna et al. (1998), Sevi e Ge (2012) e Aingaran et 

al. (2018), dentre outros, têm investigado como uma alteração no tamanho destas partículas 

pode afetar o comportamento mecânico do agregado. Tais investigações têm sido conduzidas 

principalmente no sentido de avaliar a possibilidade de utilização em laboratório de amostras 

com partículas de menores dimensões, preferencialmente em escala reduzida, de forma a 

diminuir os custos das análises do comportamento mecânico do lastro. 

Marachi et al. (1972) mostraram experimentalmente que o ângulo de atrito (ou de 

resistência ao cisalhamento) diminui com o acréscimo do tamanho da partícula, conforme 

mostrado na Figura 3.15, conclusão posteriormente ratificada por Indraratna et al. (1998), 

que mostraram que o ângulo de resistência ao cisalhamento decresce levemente com o 

aumento do tamanho do grão a baixas tensões confinantes (<300 kPa), sendo desprezável 

para tensões mais elevadas (>400 kPa). 

Raymond e Diyaljee (1979) reportaram que lastros de graduação uniforme geram maiores 

deformações permanentes quanto maior for o tamanho dos grãos, ou seja lastros com menor 

tamanho médio das partículas tendem a apresentar maior rigidez. Porém, os autores 

defendem que apesar de se mostrarem mais rígidos sob carregamento cíclico, os agregados 

menores são mais susceptíveis à ruptura após um incremento na amplitude do carregamento 

de 140 kPa para 210 kPa, concluindo que lastros de menor tamanho médio de partículas 

deformam menos se o estado de tensão não exceder um valor crítico (Vizcarra, 2015). 

Janardhanam e Desai (1983) realizaram diversos ensaios triaxiais verdadeiros (σM ≠ σ�), 

sob carregamento cíclico, visando avaliar o efeito da redução do tamanho médio dos grãos no 

comportamento do lastro, tendo tais autores concluído que o tamanho médio dos grãos não 

parece ter influência significativa na deformação permanente do lastro sob vários estados de 

tensão. Concluíram, ainda, que a deformação volumétrica não é afetada pelo tamanho médio 

das partículas, mas o tamanho médio dos grãos tem um efeito significativo no módulo de 

resiliência do lastro, tendo o valor do módulo de resiliência aumentado com o tamanho médio 

dos grãos para todos os níveis de confinamento. Os autores destacam que para baixos níveis 

de tensão confinante, as relações são quase lineares com o maior tamanho médio dos grãos, 

conforme mostrado na Figura 3.16. 

Indraratna et al. (1998) reportam resultados de ensaios triaxiais monotônicos, onde o 

lastro com maiores dimensões apresentou módulo de deformabilidade e coeficiente de 

Poisson menores quando comparados a agregados com menor tamanho de partícula. 

Face as vantagens e desvantagens do tamanho variável dos grãos, Selig (1984) recomenda 

que o lastro ideal deve estar entre 10 e 50 mm, com pouca dispersão fora destes limites. As 

partículas maiores estabilizam a via e as menores reduzem as forças de contato 

interparticulares e consequentemente a quebra de grãos (Vizcarra, 2015). 

Visando viabilizar a realização de ensaios de materiais grosseiros a custos menores, Lowe 

(1964) propôs o recurso a granulometria em escala reduzida de maneira a permitir a 

utilização de equipamentos de menores dimensões respeitando as relações recomendadas 
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entre o diâmetro máximo da partícula e o diâmetro do corpo de prova. Sendo possível com 

isso obter parâmetros de resistência e deformabilidade do material a partir de provetes 

menores. Segundo este autor, grãos de menores dimensões poderiam ser utilizados para 

estudar as propriedades mecânicas de um conjunto de grãos maiores, se as demais 

propriedades do material fossem mantidas constantes. 

 

 
Figura 3.15 – Efeito do tamanho dos grãos no ângulo de atrito do agregado (adaptado de Marachi et al., 
1972). 

Varadarajan et al. (2003) estudaram quatro técnicas distintas para obtenção de amostras 

de rocha britada em escala reduzida e concluiram que a melhor técnica seria a translação da 

curva granulométrica original, num processo conhecido como decalagem por graduação 

paralela. 

Tais estudos se mostraram promissores para o estudo do lastro. Embora alguns autores, 

como Indraratna et al. (2011), defendam que as análises laboratorias devam ser feitas sempre 

sob escala real (ou granulometria integral). Porém, ressalta-se que não há consenso entre os 

pesquisadores quanto às técnicas de redução de escala para avaliação das propriedades 
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mecânicas de materiais granulares. Alguns autores verificaram o aumento de resistência com 

a diminuição da dimensão máxima das partículas (Leslie, 1963; Kirkpatrick, 1965; Marsal, 

1965; Fumagalli, 1969; Marachi et al., 1972; Becker et al., 1972; Donaghe e Cohen, 1978); 

outros verificaram o contrário (Dunn e Bora, 1972; Shenton, 1978); e outros, ainda, 

concluíram que essa variação não era relevante (Vallerga et al., 1956; Holtz e Gibbs, 1956; 

Roner, 1985; Selig e Roner, 1987). 

 

 
Figura 3.16 – Influência do tamanho médio dos grãos no valor do módulo de resiliência do lastro 
(Janardhanam e Desai, 1983). 

Considerando a resistência e a deformabilidade, autores diversos têm concluído 

favoravelmente à possibilidade de realização de ensaios em escala reduzida pela técnica de 

decalagem por graduação paralela, desde que as demais características individuais das 

partículas (principalmente a forma geral dos grãos dada pela correlação �&�, a qual será 

explicada na seção seguinte) sejam semelhantes, objetivando garantir que o material se 

encontre no mesmo nível de compacidade, seja na escala real, seja na escala reduzida 

(Cambio e Ge, 2007; Sevi, 2008; Sevi e Ge, 2012; Le Pen et al., 2013; Abadi et al., 2019). 

Aingaran et al. (2018) sugerem que embora possam haver pequenas diferenças entre as 

deformações medidas na escala real e na escala reduzida, os ensaios em escala reduzida 

podem ser um bom indicador do comportamento do material, principalmente em situações de 

comparação entre materiais distintos ou em condições distintas com um mesmo material 

(inserção ou não de geossintéticos, por exemplo). 

Em um estudo recente, Rosa (2019) correlacionou os valores de módulo de resiliência 

obtidos para o lastro em escala real com os valores obtidos para o lastro em escala reduzida. 

O referido autor utilizou em seus estudos materiais de lastro com partículas de morfologia 

semelhante, quer em escala real quer em escala reduzida, para diferentes gêneses e 

composições granulométricas de lastro e encontrou uma boa correlação entre os valores de 

módulo, conforme mostrado na Figura 3.17, concluindo favoravelmente à utilização de 

parâmetros resilientes obtidos a partir de ensaios em escala reduzida para fins de análise 

tensão-deformação e consequentemente dimensionamento das camadas de infraestrutura da 

via férrea, visto que os valores de módulo, seja em escala real seja em escala reduzida, 

apresentaram a mesma ordem de grandeza e em função da distribuição de tensões não ser 

tão sensível a pequenas variações no valor do módulo. 
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Figura 3.17 – Valores de módulo de resiliência do lastro obtidos a partir de ensaios em escala real e em 
escala reduzida sob os mesmos níveis de tensão cíclica (adaptado de Rosa, 2019). 

Estudos conduzidos por Ferreira (2010) mostraram que o parâmetro de estado crítico, C, 

dado pelo coeficiente angular da linha de estados críticos do material no plano �´ − � (Roscoe 

et al., 1958; Roscoe et al., 1963) conforme será melhor definido mais a frente, é pouco 

afetado pelo fator escala. Tal aspecto, no entanto, precisa ser mais investigado, visto que a 

técnica de redução de escala empregada por Ferreira não foi a decalagem por graduação 

paralela, mas a truncagem do material num dado limite superior. 

3.4.4 – Morfologia dos Grãos 

A morfologia das partículas de lastro é um importante aspecto que influencia o seu 

comportamento mecânico, e conforme destacaram Jeffs e Tew (1991), está relacionada ao 

processo de obtenção dos agregados e à gênese dos depósitos. 

A morfologia pode ser definida basicamente por três propriedades geométricas tomadas à 

superfície das partículas, nomeadamente: i) a esfericidade, que denota o quão próximo são os 

valores das três dimensões principais da partícula, sendo tão mais esférica quanto mais 

próximos forem esses valores entre si, onde A (Longest) e P (Shortest) são respectivamente, a 

maior e a menor dimensão, e � (Intermediate) é a dimensão intermediária; ii) a angularidade, 

que é, segundo Masad (2003), a medida que expressa a presença de arestas significativas 

(“quinas”) na partícula, sendo considerada o inverso do arredondamento; e iii) a textura 

superfical ou rugosidade, que é definida como a irregularidade da superfície em uma escala 

tão pequena que não é afetada pela forma geral do grão (Al-Rousan, 2004); quando 

idealmente isenta de rugosidade, uma partícula é dita perfeitamente lisa ou polida. Na Figura 

3.18 são apresentadas essas propriedades morfológicas para uma partícula qualquer de lastro, 

exemplificada na figura por um grão de um agregado siderúrgico. 

É de referir, que esta terminologia, para definir as propriedades geométricas (ou 

morfológicas) de uma partícula, ainda aparecem com definições ligeiramente distintas na 

literatura, variando de autor para autor. Além do que, possíveis problemas relacionados a 

tradução de termos da língua inglesa podem causar certa confusão, visto que o termo 

“shape”, normalmente, designa não apenas a forma, mas sim o conjunto de propriedades 
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geométricas da superfície da partícula (morfologia), enquanto que a expressão “form” 

denota, esta sim, tão somente a forma geral, aqui associada à esfericidade. Nete trabalho 

será adotada a terminologia já apresentada, mais usual entre autores diversos (Hyslip e 

Vallejo, 1997; Al-Rousan, 2004; Tutumluer e Pan, 2008; Mvelase et al., 2012; Le Pen et al., 

2013; Guo et al., 2019). 

 

 
Figura 3.18 – Parâmetros morfológicos de uma partícula para lastro ferroviário (foto do autor). 

Os métodos comumente adotados nas normas internacionais para analisar as propriedades 

geométricas das partículas de agregados, empregam técnicas relativamente imprecisas. Via 

de regra, tais métodos consideram a análise de apenas um número limitado de grãos 

escolhidos aleatoriamente, por amostragem, como sendo representativos do conjunto de 

partículas. Os aspectos morfológicos não são levados em consideração na sua totalidade, 

sendo dada maior ênfase, quase exclusivamente, para a forma dos grãos a partir da 

determinação das três dimensões A, P e �, com o uso de réguas, peneiras e instrumentos 

manuais padronizados. De posse destas medidas, calcula-se os índices de forma e de 

achatamento (respectivamente P� e ��, das siglas em inglês). Tais índices possibilitam 

classificar a partícula em uma das formas: cúbica, alongada, lamelar ou alongada-lamelar. 

Apesar de estes termos serem pouco precisos, ajudam a definir um padrão geral de forma 

para as partículas do lastro. 

A normatização internacional estabele limites para o P� e o ��, de maneira a evitar que 

partículas lamelares (compridas e finas) possam alinhar-se vertical ou horizontalmente no 

pacote de lastro, formando planos de fraqueza. Raymond (1985a) informa que diversas 

especificações restringiram a porcentagem de partículas lamelares, sendo a forma cúbica a 

ideal para o lastro de alta qualidade, o que também é defendido por Jeffs e Tew (1991). As 

desvantagens do acréscimo de lamelaridade parecem ser o incremento da abrasividade 

(desgaste superficial) e da quebra de partículas. Tais especificações, no entanto, divergem 

quanto à porcentagem aceitável de grãos não cúbicos e quanto à razão entre as dimensões 

que torna a partícula cúbica (Klincevicius, 2011). 

Zingg (1935) propôs um diagrama para a identificação do nível de lamelaridade de 

partículas de rocha, onde considera-se que a lamelaridade é definida pela correlação �&�, 

entre a razão de achatamento (�, Flatness, dado pela relação P/�) e a razão de alongamento 

(�, Elongation, dado por �/A), podendo ser usada para se estabelecer limites de forma às 

partículas de lastro. Wnek (2013) estudou a influência da correlação �&� na resistência ao 
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cisalhamento do lastro e concluiu que arranjos mais densos de partícula eram menos afetados 

pela lamelaridade. Enquadrando as restrições normativas ao diagrama de Zingg, observa-se 

que no Brasil utiliza-se um limite mais restritivo para a correlação �&� (1:2), comparado, por 

exemplo, aos limites usados nos Estados Unidos e na Europa (1:3). Porém, no Brasil existe 

uma tolerância de 15% relativamente a quantidade de partículas fora do limite (ABNT, 2014), 

ao passo que nos Estados Unidos essa tolerância é de apenas 5% (AREMA, 2015). Na Europa é 

usual adotar-se uma tolerância de 5% a 20% para vias principais e de até 33% para vias 

secundárias (UIC, 1967 apud Raymond, 1985a). 

Na Figura 3.19 é mostrado o diagrama de Zingg com os limites estabelecidos no Brasil, nos 

Estados Unidos e na Europa para a correlação �&� com base nas respectivas normas de lastro 

comumente usadas nestes países e na Europa (ABNT, 2014; AREMA, 2015; UIC, 1967 apud 

Raymond, 1985a). 

 

 
Figura 3.19 – Diagrama de Zingg com os limites de lamelaridade para as partículas de lastro a partir das 
exigências normativas no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa (ABNT, 2014; AREMA, 2015; UIC, 1967 
apud Raymond, 1985a) e linhas de mesma esfericidade (linhas em cinza). 

Porém, para além do enquadramento em parâmetros normativos definidos a partir da 

forma geral da partícula (esfericidade), a angularidade e a textura superficial são outros dois 

parâmetros morfológicos importantes que governam a geomecânica do lastro, afetando 

principalmente o ângulo de resistência ao cisalhamento, ao ponto de alguns operadores 

ferroviários como a Canadian Pacific Rail, por exemplo, considerarem a textura superficial 

mais importante que a forma das partículas como parâmetro chave de controle da 

estabilidade da via, dispensando mais atenção e rigor no controle deste aspecto durante a 
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seleção de materiais para a camada de lastro e durante a manutenção da via, em detrimento 

de outros (Vizcarra, 2015). 

A resistência ao cisalhamento do lastro é diretamente afetada pelo atrito desenvolvido no 

contato entre as partículas, que por sua vez é tanto maior quanto maior for a angularidade e 

a textura superficial dos grãos (Indraratna et al., 2011). A forma dos grãos e a textura 

superficial das partículas têm sido reconhecidas segundo Raymond (1985a) como os principais 

fatores que influenciam a estabilidade da via. 

Autores diversos têm reportado que o valor do módulo de resiliência de meios 

particulados aumenta na medida em que se incrementa a angularidade e a textura superficial 

dos grãos (Hicks e Monismith, 1971; Yoder e Witczak, 1981; Barksdale e Itani, 1989). Da 

mesma maneira, tem sido observado que o aumento da angularidade das partículas conduz os 

agregados granulares a um considerável incremento na sua resistência ao cisalhamento (Selig 

e Roner, 1987; Indraratna et al., 1998; Cheung e Dawson, 2002). Outros investigadores, 

observaram, ainda, que esse aumento na angularidade das partículas proporciona uma 

redução nas deformações permanentes para agregados com a mesma curva de distribuição 

granulométrica (Jeffs e Marich, 1987; Thom e Brown, 1988). 

Dessa forma, algumas especificações para lastro, vêm estabelecendo o emprego de 

partículas que no seu processo de obtenção por fraturamento da rocha, definam pelo menos 

três faces fraturadas, com superfícies recentemente expostas e que tenham, no mínimo, um 

terço da máxima dimensão da partícula. Tais especificações visam assegurar, segundo 

Indraratna et al. (2011), um mínimo de angularidade das partículas de lastro, assumindo que 

faces expostas recentemente apresentam maior angularidade do que superfícies expostas a 

mais tempo, já sujeitas a desgaste superficial por abrasão e intemperismo.  

Com o aumento do número de ciclos de carregamento, este atrito interno entre os grãos 

tende a suavizar face ao polimento gradual das superfícies expostas, que será tanto maior 

quanto maior for a abrasividade do material que deu origem aos grãos, produzindo ainda, 

partículas finas, que é uma fonte de degradação do lastro. Logo, este processo irá culminar 

com uma perda gradual (após vários ciclos de repetição do carregamento) da resistência ao 

cisalhamento do lastro e numa alteração no seu padrão de plastificação (Indraratna et al., 

2011). 

Mais recentemente, com o advento de modernas técnicas de captura e processamento de 

imagens, tem sido possível o desenvolvimento de métodos muito mais precisos para 

quantificar os parâmetros morfológicos dos grãos de lastro a partir de modelos digitais das 

partículas (Andersson, 2010), que podem, inclusive, ser incorporados em modelos numéricos 

discretos de análise da via férrea (MED), conforme, por exemplo, estudos conduzidos por 

Harkness et al. (2016). Com essas técnicas é possível obter parâmetros mais fiéis à realidade 

em detrimento dos métodos tradicionais por amostragem de um conjunto de grãos (Mvelase 

et al., 2012); além de ser possível analisar, por exemplo, a totalidade dos grãos constituintes 

de um corpo de prova, ganhando mais representatividade na análise. 

Diversos autores têm proposto técnicas e algoritmos distintos para modelagem digital, 

parametrização e quantificação das propriedades morfologias das partículas de meios 

granulares (Hyslip and Vallejo, 1997; Al-Rousan, 2004; Le Pen et al.; 2013; Paixão et al., 

2018). Uma abrangente compilação dessas técnicas pode ser obtida em Guo et al. (2019). 
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3.4.5 – Distribuição Granulométrica 

A distribuição granulométrica é um importante aspecto que afeta o comportamento 

mecânico da camada de lastro quando submetido a carregamento cíclico. 

Visando analisar o efeito da distribuição granulométrica no comportamento mecânico do 

lastro, Indraratna et al. (2004) realizaram ensaios triaxiais de carga repetida em escala real 

com quatro diferentes granulometrias para um mesmo tipo de rocha britada (Figura 3.20a). 

 

 
Figura 3.20 – (a) Curvas granulométricas utilizadas em ensaios triaxiais de carga repetida; (b) 
deformações axiais e volumétricas obtidas em ensaios triaxiais de carga repetida (Indraratna et al., 
2004). 

Para todos os corpos de prova, aplicou-se uma tensão confinante constante de 45 kPa e 

uma tensão desvio cíclica de 300 kPa com 5×105 ciclos de aplicação do carregamento, sendo 

que tais pesquisadores concluíram que as amostras de lastros de granulometria mais uniforme 

apresentavam maiores deformações axiais e volumétricas, conforme mostrado na Figura 

3.20b, ao passo que as amostras com curva granulométrica mais bem graduada apresentaram 

maior resistência ao cisalhamento e menores deformações permanentes, proporcionadas 

possívelmente pelo maior imbricamento das partículas, ratificando estudos anteriores de 

Raymond e Diyaljee (1979) e refutando resultados apresentados por Thom e Brown (1988) que 

obtiveram valores de rigidez superiores para curvas de granulometria uniforme em detrimento 

de outras mais bem graduadas, também sob carregamento cíclico, em corpos de prova com 

tensão de confinamento constante. Indraratna et al. (2004) ainda correlacionaram a quebra 

de partículas com o coeficiente de uniformidade e concluíram que a quebra do lastro diminui 

com o aumento do %'. 

Apesar do lastro mais bem graduado ter comportamento mecânico favorável, aspectos 

relacionados a capacidade drenante têm inibido, nas especificações de lastro, o uso de curvas 

mais bem graduadas. Buscando avaliar se uma curva mais bem graduada implicaria em alguma 

deficiência de drenagem para a camada de lastro, Indraratna et al. (2004) avaliaram, ainda, 

conforme observa-se na Figura 3.20a, a permeabilidade associada a cada curva 

granulométrica, onde uma curva granulométrica moderada era aproximadamente 50% menos 



 

Capítulo III 

 

62 

 

permeável que uma curva de distribuição muito uniforme. Os autores concluíram que não 

estando o lastro contaminado e com a garantia de um sistema de drenagem operacional e 

bem mantido, a curva granulométrica bem distribuída analisada, apresentou uma capacidade 

drenante plenamente satisfatória para a via férrea, com o ganho adicional de um melhor 

comportamento mecânico comparativamente às curvas atualmente propostas pelas 

especificações de lastro. 

3.4.6 – Compacidade ou Índice de Vazios 

Desde os primordios da Mecânica dos Solos, os estudiosos têm reconhecido que um 

parâmetro fundamental no comportamento mecânico de um meio partículado (solo ou 

agregado de rocha) é o nível de compacidade do maciço expresso pelo seu índice de vazios 

(Terzaghi e Peck, 1948). Hoje é consenso que, de maneira geral, agregados com baixo índice 

de vazios inicial (no ínicio do carregamento) apresentam maior resistência ao cisalhamento e 

menores recalques comparativamente a agregados com índice de vazios inicial maior. 

Da Mecânica dos Solos dos Estados Críticos (CSSM, da sigla em inglês), tem-se que o índice 

de vazios (�) é reconhecido como um parâmetro chave – juntamente com o estado de tensão, 

dado pela tensão média efetiva (�´) e pela tensão desvio (�) – que define o comportamento 

mecânico dos solos na forma do parâmetro de estado (Y) dado pela diferença entre o índice 

de vazios inicial (��) e o índice de vazios crítico (��)�*). Este último é um valor definido na 

condição de estado último para a mesma tensão �´ do valor de ��, intrínseco a cada tipo de 

solo para cada valor de �´ e �, independente da condição de carregamento imposta (Roscoe et 

al., 1963; Schofield e Wroth, 1968). 

Estudos específicos ligados a estabilidade das vias férreas têm concluído que um 

acréscimo no nível de compacidade do lastro, ou seja, uma diminuição do seu índice de vazios 

inicial, aumenta sua resistência e estabilidade (Gaskin et al., 1978; Indraratna et al., 2000). 

Selig e Waters (1994) mostram que um lastro de baixa compacidade conduz a altos níveis de 

deformação permanente. Estudos conduzidos por Indraratna et al. (1998) concluem que a fase 

crítica do ponto de vista de estabilidade na vida útil do lastro é imediatamente após a 

construção da via ou logo após intervenções de manutenção por socaria (ataque) na linha, 

quando o lastro está relativamente “fofo” (com alto índice de vazios). O nível de estabilidade 

da via pode ser significativamente melhorado pelo incremento do nível de compacidade 

volumétrica da camada de lastro, empregando-se para tal uma compactação adicional ou 

utilizando agregados de granulometria ligeiramente mais extensa (broadly-graded). Ressalta-

se, porém, que uma energia de compactação muito elevada acrescenta o risco de quebra de 

partículas e um lastro bem graduado contribui para a redução da capacidade drenante 

(Vizcarra, 2015). 

Estudos conduzidos por Thom e Brown (1988) por meio de uma série de ensaios triaxiais 

de carga repetida em brita de rocha dolomítica, com diferentes granulometrias, 

possibilitaram verificar a influência da granulometria no nível de compacidade e na 

permeabilidade do lastro. Cada curva granulométrica foi caracterizada por um índice D 

conforme mostrado na Figura 3.21a, sendo que maiores valores de D representam maior 

uniformidade granulométrica. Parte dos resultados obtidos por estes pesquisadores, estão 

expressos nas Figuras 3.21b e 3.21c. Eles concluíram que existe uma curva granulométrica 

que proporciona uma compacidade ótima face a uma boa drenabilidade do lastro para 
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qualquer energia de compactação (fortemente compactado, levemente compactado e não 

compactado) e que resulta em bom comportamento mecânico do material, tanto em relação 

à resistência quanto em relação à deformabilidade, e situaram esta curva ao redor de D = 3, o 

que conduz a um nível médio de compacidade do lastro compactado correspondente a um 

peso específico seco de aproximadamente 1.570 kg/m³ ≅ 15,4 kN/m³ (� = 0,85 para o 

dolomito, cuja densidade real dos grãos é de aproximadamente 2,9). 

 

 
Figura 3.21 – (a) Curvas granulométricas para uma brita de rocha dolomítica e seus efeitos: (b) no nível 
de compacidade e (c) no coeficiente de permeabilidade do lastro (Thom e Brown, 1988). 

Segundo Indraratna et al. (2011) geralmente uma linha férrea recém construída apresenta 

um nível de compacidade que corresponde a um peso específico seco de aproximadamente 

15,4 a 15,6 kN/m³, considerando brita de rocha granítica, o que nos conduz à um índice de 

vazios inicial normalmente entre 0,70 e 0,72, sendo que autores diversos que realizaram 

ensaios mecânicos de lastro compactaram o material de maneira a se obter índices de vazios 

inciais variando entre 0,70 e 0,80 (Indraratna et al., 2004; Suiker et al., 2005; Sevi e Ge, 

2012). Suiker (2002) empregou em seus estudos laboratoriais, para ensaios triaxiais 

monotônicos e cíclicos, corpos de prova de lastro granítico cujo peso específico seco variava 

entre 16,1 e 17,0 kN/m³, Abadi et al. (2019) desenvolveram estudos em modelo físico em 

verdadeira grandeza, com camada de lastro de granito com peso específico seco de 

aproximadamente 16,1 kN/m³ e Fortunato (2005) trabalhou com valores entre 14,82 e 17,66 



 

Capítulo III 

 

64 

 

kN/m³ (correspondente a índices de vazios variando de 0,77 a 0,48 respectivamente) em 

ensaios triaxiais monotônicos em verdadeira grandeza visando avaliar a influência do nível de 

compacidade nos parâmetros de estado crítico do lastro novo de granito. 

Sevi e Ge (2012) utilizaram em seus estudos corpos de prova de lastro com peso especifico 

seco inicial de 14,2 kN/m³ (� ≅ 0,74), no entanto, os autores sugerem que ao invés do índice 

de vazios, a maneira ideal de controlar o nível de compacidade inicial das amostras é por 

meio da densidade relativa (�?), dada por: 

�? = 
K�µ¶ m K

K�µ¶ m K�·¸                                                                  (3.2) 

sendo: �, ���� e ���+, respectivamente, os índices de vazios corrente, máximo e mínimo do 

material. Ainda segundo os autores, a densidade relativa é fortemente influênciada pela 

forma das partículas e ressaltam a dificuldade em se obter os índices de vazios máximo e 

mínimo para materiais grosseiros como os de lastro. 

Nesta pesquisa adotou-se como satisfatório para um índice de vazios inicial do lastro 

novo, valores entre 0,70 e 0,80 como sendo representativos do nível de compacidade de uma 

via férrea de carga recém construída, devidamente densificada por socaria, porém sem a 

densificação adicional promovida pelo tráfego dos comboios, sendo tal variabilidade muitas 

vezes observada em campo face as variações na intensidade dos serviços de socaria de um 

trecho ao outro da via férrea. É de referir, no entanto, que em se tratando de vias para 

transporte de passageiros, este controle do nível de compacidade inicial do lastro é muito 

mais rigoroso, sendo a via liberada para o tráfego, geralmente, após intensos trabalhos de 

densificação com o uso de estabilizadoras dinâmicas de lastro, em condições muito próximas 

do nível de densificação que a mesma estará sujeita durante a fase operacional. 

3.4.7 – Presença de Água 

A presença de água no lastro, pode influenciar o seu comportamento mecânico consoante 

a porosidade das partículas constituintes do agregado. Dessa forma, as especificações de 

lastro vêm restringindo o emprego de materiais com porosidade acima de 1%, o que em 

algumas situações pode levar à não utilização de bons materiais onde se observa baixo nível 

de degradação mesmo em condições de porosidade superiores a esta. 

Bell (1978) mediu a resistência a compressão uniaxial de arenitos e observou que quando 

saturado o material apresentava uma queda de 32% em sua resistência comparativamente ao 

material seco. 

Outro aspecto, relacionado a presença de água, reside na possibilidade do material 

utilizado na camada de lastro não ser quimicamente inerte e vir a reagir com a água 

resultando em efeitos de expansão ou degradação abrupta, seja pelo contato direto com a 

água seja pela combinação com outros elementos contaminantes exógenos ao lastro como 

finos oriundos dos vagões. O enxofre, por exemplo, é um mineral presente no carvão e em 

contato com a água pode aumentar a acidez do meio provocando uma degradação mais rápida 

de agregados de cálcario, conforme mostrado por Raymond (1985a). 
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No entanto, caso se utilizem agregados quimicamente inertes e com porosidade 

satisfatória das partículas, o comportamento mecânico do lastro – desde que o mesmo não 

esteja contaminado e, por conseguinte, com permeabilidade insatisfatória e a drenagem da 

plataforma da via encontre-se em boas condições operacionais – não deve ser 

significativamente afetado pela presença de água face a alta capacidade drenante da camada 

de lastro. Este fato justifica, por exemplo, a realização de ensaios laboratoriais a seco para o 

lastro novo, onde normalmente se realizam ensaios triaxiais do tipo CID (Consolidado 

Isotropicamente Drenado). 

Visando investigar o efeito de uma inundação súbita por água na deformação da camada 

de lastro, de maneira a simular uma situação de campo onde a via férrea esteja sujeita a 

precipitações intensas e cujo sistema de drenagem da plataforma fosse deficiente, Indraratna 

et al. (1997) conduziram estudos de compressão uni-dimensional (edométricos) em corpos de 

prova de lastro em escala real compactados (��=0,74), concluindo que a inundação repentina 

dos grãos sob altos níveis de carregamento monotônico pode incrementar o assentamento do 

lastro em cerca de 40% comparativamente ao lastro seco, conforme mostrado na Figura 3.22, 

o que ressalta a importância de um sistema de drenagem bem cuidado notadamente em 

regiões sujeitas a um regime de chuvas muito intenso com altas precipitações concentradas 

em intervalos de tempo relativamente curtos, como na Amazônia por exemplo. 

 

 
Figura 3.22 – Efeito da inundação súbita na deformação do lastro sob altos níveis de carregamento 
estático não drenado (adaptado de Indraratna et al., 1997). 

Este fenômeno de colapso de materiais granulares de grandes dimensões, quando 

aplicados em grandes aterros de barragens de enrocamento, vem sendo estudado 

sistematicamente à luz da Mecânica da Fratura, tanto experimentalmente quanto 

numericamente, pela equipe de Geotecnia da Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) e foi 

apresentado de forma eloquente por Alonso (2013). 
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3.4.8 – Frequência e Amplitude do Carregamento 

Na avaliação do comportamento mecânico de um material para lastro de vias férreas, é 

fundamental aplicar carregamentos cíclicos que sejam representativos da situação real de 

campo, tanto em termos de velocidade dos comboios que circulam sobre a via (frequência) 

quanto em termos da carga por eixo das quais tais comboios são dotados (amplitude). A 

conjugação destes dois aspectos irá impor sobre a via um estado de tensão cíclico 

característico, condicionador do seu comportamento mecânico. 

Estudos diversos têm sugerido que a forma de carregamento senóidal reproduz com 

razoável aproximação o carregamento imposto pela passagem dos comboios em uma via 

férrea (Indraratna et al., 2010b). Merheb (2014) menciona estudos feitos no Brasil por uma 

equipe do Laboratório de Tecnologia de Pavimentação da Universidade de São Paulo (USP) nos 

quais se instrumentaram os trilhos da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) em uma dada 

seção transversal por meio de LVDTs (Linear Variable Differencial Transformers) visando 

obter leituras de deslocamentos verticais na via e compreender os efeitos do carregamento 

dinâmico ocasionado pela passagem dos comboios. Esta ferrovia é uma das típicas ferrovias 

brasileiras do tipo heavy haul para transporte de minério. A Figura 3.23 mostra alguns 

detalhes da instrumentação de campo que foi empregada pelos técnicos da USP na EFVM. 

 

 
Figura 3.23 – Instrumentação dos trilhos em uma seção transversal da EFVM no Brasil: (a) viga de 
sustentação do equipamento, e (b) detalhe do posicionamento do LVDT (Merheb, 2014). 

Os registros de campo, feitos pelos técnicos da USP, foram realizados por sistema 

automático de aquisição de dados com frequência de aquisição de 100 Hz e com uma precisão 

da ordem de 0,01 mm. A Figura 3.24 mostra o registro continuo do sinal captado bem como o 

tratamento do sinal por uma transformada Discreta de Fourier, indicando o padrão de 

carregamento imposto sobre a via. 

Destas análises pôde-se confirmar que o modelo de carregamento baseado em uma 

senóide era satisfatório para simular o carregamento imposto à via, sendo que a frequência 

deve ser definida consoante a velocidade dos comboios que circulam em cada via e a 

amplitude conforme a carga por eixo dos respectivos comboios. Um aspecto simplificador nas 

análises diz respeito ao fato de normalmente em estudos de laboratório se considerar a 

tensão de confinamento constante variando apenas a tensão desvio, o que não é verdade na 

situação real de campo, porém é um expediente que vem sendo empregado com relativa 

aceitação no meio técnico. 
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Figura 3.24 – Resultados de deslocamentos obtidos por instrumentação em uma seção transversal da 
EFVM no Brasil: (a) sinal bruto, e (b) sinal tratado em escala ampliada (adaptado de Merheb, 2014). 

O ciclo padrão de carregamento obtido pelas leituras de campo efetuadas pela equipe da 

USP, concorda com o modelo sugerido por Indraratna et al. (2010b) para situações de baixa 

velocidade (<100 km/h), podendo ser representado por uma senóide conforme sugerido pelos 

referidos autores e mostrado na Figura 3.25. Este padrão de carregamento foi empregado 

também nesta pesquisa, onde: � é a tensão desvio, sendo ���� a tensão desvio cíclica, e ���� 

e ���+ são, respectivamente, a máxima e a mínima tensão desvio aplicada em cada ciclo. 

Importante notar que definida a amplitude do carregamento, é interessante a definição de 

um ���+ sempre superior a zero (CEN, 2004). 

 

 
Figura 3.25 – Modelo de ciclo de carregamento senóidal (adaptado de Indraratna et al., 2010b apud 
Meheb, 2014). 

3.4.9 – Tensão de Confinamento 

A siginificativa influência da tensão de confinamento na resistência e na deformabilidade 

de solos e materiais granulares é conhecida desde os desenvolvimentos pioneiros da Mecânica 

dos Solos (Terzaghi e Peck, 1948; Drucker et al., 1957; Roscoe et al., 1958). Porém, um dos 
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primeiros estudos sistematizados que possibilitou um entendimento mais aprofundado dos 

efeitos proporcionados pelo confinamento no comportamento mecânico (incluindo quebra de 

partículas) em meios granulares foi conduzido por Marsal (1967), ao avaliar agregados de 

basalto e granito-gnaisse sob altas tensões confinantes (490 a 2.450 kPa) com vistas ao 

emprego em barragens de enrocamento. Ele observou que a resistência ao cisalhamento não é 

uma função linear da tensão normal atuante no material, existindo uma pronunciada não 

linearidade da envoltória de resistência para agregados granulares grosseiros sob baixas 

tensões confinantes, o que foi posteriormente ratificado pelos estudos de Charles e Watts 

(1980), conforme mostrado na Figura 3.26 para agregados rochosos de origens diversas, 

seguidos por outros (Indraratna et al., 1993; Alonso, 2013). 

 

 
Figura 3.26 – Não linearidade das envoltórias de resistência de agregados de rocha britada para baixos 
níveis de tensão de confinamento (Charles e Watts, 1980). 

Para grãos menores, também de comportamento essencialmente não coesivo, Vesic e 

Clough (1968) avaliaram a resistência ao cisalhamento de areias sob níveis de tensão variáveis 

e sugeriram existir uma tensão normal principal para além da qual a curvatura da envoltória 

de resistência desaparece e a resistência ao cisalhamento deixa de ser afetada pelo índice de 

vazios inicial, denominada por eles de breakdown stress (�Q), a qual representa o nível de 

tensões no qual todos os efeitos de dilatância desaparecem e para além do qual as partículas 

comportam-se como um único mecanismo, em detrimento do simples deslizamento, pelo qual 

a deformação cisalhante ocorre. Este conceito é fundamentado nas formulações da CSSM. 

Diversos estudos mostram que o ângulo de resistência ao cisalhamento de solos e meios 

particulados diminui com o aumento da tensão de confinamento (Leps, 1970; Marachi et al., 

1972; Charles e Watts, 1980; Indraratna et al., 1993). Com relação ao lastro de vias férreas, 

experimentos de laboratório conduzidos por Indraratna et al. (1998), com agregados de 

basalto latito no qual se aumentava a tensão de confinamento de 1 kPa a 240 kPa, mostram 

que o ângulo de resistência ao cisalhamento do lastro, sob carregamento drenado, diminuía 

de 67° para 46° consoante o aumento do confinamento, conforme mostrado na Figura 3.27. 

Os autores avaliaram que os altos valores de ângulo de resistência ao cisalhamento obtidos a 

baixas tensões de confinamento estão relacionados a reduzida magnitude das forças de 
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contato intergranular (muito abaixo da resistência de quebra dos grãos) e a facilidade dos 

agregados deslocarem-se relativamente uns aos outros a baixos níveis de confinamento, 

ocasionando efeitos de dilatância. À luz da CSSM esta evolução do ângulo de resistência ao 

cisalhamento dá-se até a estabilização do material granular, quando estabiliza-se sob tensão 

e volume constantes (4´��). 

 

 
Figura 3.27 – Influencia da tensão de confinamento no ângulo de resistência ao cisalhamento de 
agregados basálticos (adaptado de Indraratna et al., 1998). 

Marsal (1967) reporta que a ruptura por cisalhamento do enrocamento de granito-gnaisse 

estudado por ele ocasionou significativa quebra das partículas, que era tanto maior quanto 

maior o nível de confinamento. Vesic e Clough (1968) mostram que quando se aumenta a 

tensão normal média, a quebra de grãos é incrementada, reduzindo gradualmente os efeitos 

da dilatância. A dilatância contribui para o incremento do ângulo de resistência ao 

cisalhamento conforme a expressão: 

4´� = 4´�� + ¹. X                                                                  (3.3) 

sendo: 4´� o ângulo de resistência ao cisalhamento (definido na ruptura; índice 5, do inglês 

failure); 4´�� o ângulo de atrito a volume constante ou no estado crítico (índice 67, do inglês 

constant volume);  X o ângulo de dilatância e ¹ uma constante (para materiais granulares, 

normalmente adota-se 0,8 para estado plano e 1,0 para estado axissimétrico de tensão – 

Bolton, 1986). 

Os estudos de lastro conduzidos por Indraratna et al. (1993) mostram que a redução no 

ângulo de resistência ao cisalhamento a altas tensões de confinamento é, provavelmente, 

primordialmente associada ao esmagamento de partículas angulosas, e apesar do lastro não 
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ser submetido em campo a altos níveis de confinamento também apresenta quebra de 

partículas, esmagamento e desgaste quando carregado ciclicamente pelo tráfego dos 

comboios (Jeffs, 1989; Selig e Waters, 1994; Indraratna et al., 2000). Em estudo experimental 

sob condições cíclicas, Indraratna et al. (1998) apresentaram resultados onde a quebra de 

lastro de um agregado de basalto aumentou cerca de 10 vezes quando se incrementava a 

tensão de confinamento de 1 kPa até 240 kPa. 

Com relação ao comportamento elástico sob carregamento cíclico, Hicks e Monismith 

(1971) mostraram que materiais essencialmente granulares têm o seu módulo de resiliênca 

fortemente influenciado pela tensão de confinamento, onde se obtém maiores valores de 

módulo na medida em que o confinamento é incrementado. Medina e Motta (2015) 

esclarecem que o módulo de resiliência destes materiais é influênciado também pela tensão 

desvio cíclica, porém em um nível menor. 

3.4.10 – Estado de Tensão Induzido 

A resistência, a deformabilidade e a degradação do lastro, naturalmente, são também 

influenciadas pelo estado de tensão induzido ao qual o agregado granular está submetido na 

condição de campo. 

Um dos primeiros modelos constitutivo abrangente para o comportamento tensão-

deformação de solos, foi proposto por Roscoe et al. (1958) para argilas, o qual eles 

denominaram modelo Cam-clay, que foi posteriomente adaptado para o modelo mais 

comumente usado hoje, o Cam-clay modificado (Roscoe e Burland, 1968). Estes modelos são 

baseados na teoria da plasticidade com endurecimento e na CSSM. Segundo o modelo Cam-

clay modificado, o acréscimo de deformação plástica depende do estado de tensão e do 

índice de vazios, onde na medida em que essas variáveis se direcionam para o estado critico, 

a taxa da deformação cisalhante plástica correspondente a algum incremento de carga, será 

maior. No estado critico, a deformação cisalhante continua a aumentar sob tensão e volume 

constantes. 

Estudando o escoamento plástico de solos arenosos em ensaios de compressão triaxial, 

Poorooshasb et al. (1966) perceberam que a declividade da taxa de aumento da deformação 

plástica acrescenta um valor pequeno (ou zero) até um valor alto a medida que o estado de 

tensão se direciona para a envoltória de ruptura, conforme mostrado na Figura 3.28. Já num 

estado de tensão próximo à linha de ruptura, a declividade alta da taxa de aumento da 

deformação plástica indica que o incremento da deformação cisalhante plástica é maior que o 

incremento da deformação volumétrica plástica, tendo outros pesquisadores constatado 

efeitos similares do estado de tensão na deformação plástica de solos e agregados granulares 

(Lade,1977; Dafalias e Herrman, 1982). 

Dito isso, é importante destacar que para estudar o comportamento do lastro sob 

carregamento repetido é importante conhecer previamente a sua superfície de cedência 

plástica, sua envoltória de ruptura ou de resistência máxima (pico) e a sua envoltória de 

estados últimos ou de estados críticos (LEC – Linha de Estados Críticos), no plano das 

invariantes �´ e �, por meio de ensaios triaxiais monotônicos, de forma a garantir que todo o 

carregamento cíclico seja imposto em níveis de tensão inferiores aos que conduzem o 

material à cedência plástica e à ruptura, e limitar o emprego destes materiais aos mesmos 
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estados de tensão avaliados. As invariantes �´ e �, para estado axissimétrico de tensão, são 

definidas por: 

q = �2 − ��                                                                  (3.4) 

p´ = ¨�2́ + 2. ��́ª/3                                                          (3.5) 

 

 
Figura 3.28 – Efeito do estado de tensão corrente na deformação plástica (adaptado de Poorooshasb et 
al., 1966). 

Na Figura 3.29 é mostrado um exemplo de uma envoltória de resistência de pico 

linearizada com seu respectivo ângulo de resistência ao cisalhamento efetivo, 4´�, para um 

material granular e três possíveis trajetórias de tensão cíclicas a serem aplicadas, sem que a 

tensão desvio cíclica (����) induza um estado de tensão que venha a tocar a envoltória, o que 

levaria o material à ruptura. Claro que, se o critério for mais exigente a limitação deve ser 

feita em relação à superfície de cedência plástica, podendo esta ser identificada de forma 

simplificada em ensaios monotônicos, ou de forma mais elaborada em ensaios de carga 

repetida com uma gama de tensões (amplitude) variável (crescentes). Suiker (2002) propõem 

que após a realização dos ensaios monotônicos, os possíveis estados de tensão cíclicos a 

serem aplicados em futuros ensaios de carga repetida sejam situados em relação à envoltória 

de ruptura do material segundo a razão de tensão cíclica (D), dada por: 

 D = ���� ��⁄                                 (3.6) 

onde �� é a tensão desvio de ruptura obtida dos ensaios triaxiais monotônicos. 

Segundo Suiker (2002), o comportamento plástico do lastro é diretamente influenciado 

pela razão de tensão cíclica (D) imposta. Tal autor, concluiu que, sob razões de tensão 
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cíclicas elevadas (D > 0,82) o material permanence em franco escoamento plástico, ou pode 

mesmo romper após alguns ciclos de carga. Em outras palavras, abaixo desta razão de tensão 

cíclica o lastro apresenta um comportamento quase exclusivamente elástico depois de uma 

rápida rigidificação inicial, este é o já mencionado fenômeno de shakedown e será abordado 

com maiores detalhes mais à frente. Para efeito de comparação, em se tratando de solos 

finos saturados, autores diversos propõem razões de tensão cíclica críticas situadas entre 0,60 

e 0,70 (Ansal e Erken, 1989; Miller et al., 2000; Zhou e Gong, 2001). 

 

 
Figura 3.29 – Exemplo de envoltória linearizada de ruptura e possíves trajetórias de tensão cíclicas 
definidas pelas coordenadas (�´, ����). 

3.4.11 – Número de Ciclos de Carga 

Atualmente, sabe-se no meio ferroviário, que o aumento do número de ciclos de carga 

geralmente incrementa o assentamento e a deformação lateral em meios granulares, 

incluindo neste comportamento o lastro de vias férreas (Indraratna et al., 2011). 

Segundo Shenton (1975) imediatamente após intervenções de manutenção para socaria e 

nivelamento da via férrea, o assentamento aumenta a uma taxa decrescente com o número 

de repetições de carga aplicado pelo eixo padrão, podendo ser aproximado por uma relação 

linear com o logaritmo do número de ciclos de carregamento que correspondem ao número de 

passagens de um eixo padrão dos veículos ferroviários, conforme mostrado na Figura 3.30. 

A linearidade entre a deformação axial e volumétrica do lastro em função do logaritmo do 

número de ciclos de carga também foi constatada por Raymond et al. (1975), independente 

da amplitude do carregamento que era aplicado, ao estudarem o caso particular do 

comportamento mecânico de lastro de rocha dolomítica, conforme mostrado na Figura 3.31 a 

partir dos dados obtidos em Raymond et al., 1975 (Indraratna et al., 2011). Este padrão de 

comportamento também foi reportado por Selig e Waters (1994). 

Raymond e Diyaljee (1979), no entanto, mostram que a deformação permanente 

acumulada da camada de lastro não pode ser linearmente relacionada ao logaritmo do 

número de ciclos de carga, de forma indiscriminada para todo e qualquer tipo de lastro. Tais 

autores defendem que esta relação pode variar em função da granulometria e da magnitude 
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do carregamento imposto. Diyaljee (1987) destaca que este aspecto já pode ser observado no 

estudo de Raymond et al. (1975) expresso pela Figura 3.31, nomeadamente para tensões 

desvio cíclicas superiores (vejam-se os resultados para D = 0,75 no gráfico da Figura 3.31). 

 

 
Figura 3.30 – Assentamento da via férrea após serviço de manutenção (socaria): (a) em escala linear e 
(b) em escala semi-log (Shenton, 1975). 

 

 
Figura 3.31 – Deformação axial e volumétrica em função do número de ciclos de carregamento para 
lastro de rocha dolomítica (adaptado de Raymond et al., 1975 apud Indraratna et al., 2011). 

Porém, para um número de ciclos de carga reduzido, as observações de Shenton (1975) 

baseadas em dados de assentamento em vias férreas, coletados em diferentes partes do 

mundo, indicam que a relação linear com o logaritmo do número de ciclos de carga poderia 

ser uma razoável aproximação para a previsão dos assentamentos na via. Devendo tal 

aproximação ser avaliada com cautela, pois poderia conduzir a uma significativa 

subestimação para um número de ciclos de carga superior, conforme mostrado na Figura 3.32. 
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Figura 3.32 – Dados de assentamento da via férrea em função do número de ciclos de carga em 
diferentes partes do mundo (Shenton, 1975). 

Após uma série de ensaios triaxiais de carga repetida sobre lastro, Jeffs e Marich (1987) 

reportaram um rápido aumento no assentamento inicial, seguido por uma zona estável com 

um incremento linear no assentamento, conforme mostrado na Figura 3.33. Estes 

pesquisadores notaram um aumento brusco na taxa de assentamento na zona estável (pós-

compactação), que eles atribuíram a uma “re-compactação” do lastro, devido possivelmente 

a uma ruptura nos pontos de contato entre as partículas. Tendo este fenômeno de “re-

compactação” sido observado por volta dos 100.000 ciclos de aplicação da carga repetida e 

após o qual a taxa de incremento do assentamento tornou-se praticamente constante. 

 

 
Figura 3.33 – Assentamento do lastro sob carregamento cíclico (Jeffs e Marich, 1987). 

Ionescu et al. (1998) concluíram, após diversos ensaios triaxiais de carga repetida em 

escala real, que o comportamento do lastro é altamente não linear sob carregamento cíclico. 

A exemplo de Jeffs e Marich (1987), eles também relataram um rápido aumento no 

assentamento inicial durante os primeiros 20.000 ciclos de carga, seguido por um estágio de 
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consolidação até aproximadamente 100.000 ciclos, sendo que a camada de lastro estabilizou 

durante os primeiros 100.000 ciclos, e após isso o assentamento do lastro aumentou a uma 

taxa decrescente, conforme pode ser observado na Figura 3.34. 

 

 
Figura 3.34 – Assentamento do lastro sob carregamento cíclico (Ionescu et al., 1998). 

Guimarães (2009) reporta que os solos e materiais granulares, de maneira geral, 

apresentam altas deformações permanentes acumuladas até os primeiros 10.000 ciclos de 

aplicação do carregamento, tendendo a uma acomodação das deformações permanentes após 

isto. A Figura 3.35 mostra o resultado dos primeiros 20.000 ciclos de um ensaio de 

deformação permanente de lastro em escala reduzida conduzido no Laboratório de Geotecnia 

(LabGeo) da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), onde se pode 

observar que o material experimentou altos assentamentos para os primeiros 5.000 ciclos de 

aplicação de carga e tendeu a uma estabilização após isto. 

 

 

Figura 3.35 – Ciclos iniciais de ensaio de deformação permanente de lastro em escala reduzida com 
corpo de prova de 150 × 300 mm, conduzido no LabGeo da FEUP. 
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3.4.12 – Histórico de Tensões 

Os solos (e materiais granulares de maneira geral) eram considerados, até a década de 50 

do século XX, como materiais de comportamento análogo ao de sólidos perfeitamente-

plásticos. Drucker et al. (1957) apresentaram uma abordagem inovadora, que culminou na 

década seguinte, com o desenvolvimento da CSSM (Roscoe et al., 1963; Schofield e Wroth, 

1968), teoria na qual os solos passaram a ser vistos como materiais elasto-plásticos com 

endurecimento (work-hardening) e se conseguia explicar certos comportamentos de variação 

volumétrica em argilas ao passarem por carregamentos e descarregamentos sucessivos em 

ensaios de adensamento. Desde então os estudos relacionados à meios partículados, em geral, 

têm buscado levar em consideração a natureza plástica com endurecimento destes materiais 

sendo primordial neste contexto a influência do histórico de tensões no seu comportamento 

tensão-deformação. 

Diyaljee (1987) mostrou que o comportamento mecânico do lastro é dependente da 

história de carregamento do mesmo, onde o incremento de plastificação, normalmente, 

reduz-se com o aumento do número de ciclos para uma dada razão de tensões (�2 ��⁄ ). 

Quando o lastro é carregado ciclicamente com uma razão de tensões inferior à que ele já 

tenha sido submetido, as deformações permanentes (plastificação) permanecem estáveis. Em 

contraponto, porém, se o carregamento imposto conduzir o lastro a um estado de tensão cuja 

razão de tensões seja superior a razões já anteriormente experimentadas, a plastificação 

continua se acumulando até um novo patamar de estabilização ou até que se atinja a ruptura. 

Os gráficos da Figura 3.36a mostram trajetórias de tensão cíclicas aplicadas por Stewart 

(1986) em ensaios triaxiais de carga repetida sobre corpos de prova de lastro. O referido 

autor aplicou num mesmo corpo de prova diferentes razões de tensão �2/�� (escalões de 

carga sucessivos). Os resultados apresentados na Figura 3.36b em função do número de ciclos 

(0) mostram que o material experimenta grandes deformações para os primeiros ciclos em 

cada escalão de carga, tendendo a uma estabilização, para em seguida voltar a experimentar 

deformações elevadas sob um novo estado de tensão cíclico no escalão de carga seguinte até 

a obtenção de um novo patamar de estabilização. Observa-se, ainda, que para as trajetórias 

de tensão mais gravosas o material tende a estabilizar no mesmo nível de deformação obtido 

nos ensaios em escalões para o mesmo estado de tensão cíclico. 

É importante ressaltar que após a estabilização das deformações permanentes, ainda que 

não ocorra uma mudança no estado de tensão com um incremento no valor da razão de 

tensão, �2 ��⁄ , o material pode sofrer um novo acréscimo de plastificação significativo no 

formato de um patamar de deformações, devido a uma possível evolução granulométrica do 

material que após ultrapassar a sua superfície de cedência original passa a ter uma resposta 

deformacional consoante a sua nova granulometria, que proporciona maior rigidez ao 

material. Este fênomeno, que pode ser associado a fadiga do material, geralmente ocorre 

somente para um número muito elevado de ciclos (em geral superiores a 106), e tem indicado 

a necessidade de se realizar ensaios de deformação permanente com maior número de 

repetições do carregamento (ensaios de longa duração). 
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Figura 3.36 – Ensaios triaxiais de lastro com aplicação de escalões sucessivos de carga: (a) trajetórias de 
tensão aplicadas durante os ensaios e (b) resultados dos ensaios de deformação permente (adaptado de 
Stewart, 1986). 

3.5 – Avaliação Experimental da Deformabilidade do Lastro 

3.5.1 – Aspectos Gerais 

Via de regra, os critérios de aceitação para materiais constituintes da camada de lastro 

atualmente definidos nas especificações são essencialmente amparados por análises empíricas 

face à dificuldade de obtenção de parâmetros mecânicos que avaliem o material sob as reais 

condições de carregamento e contorno em que irão se encontrar na via. Visando contornar 

este aspecto, tem-se desenvolvido nas últimas décadas novas abordagens, com o objetivo de 

avaliar tais materiais à luz do seu comportamento tensão-deformação. 
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Para isso, um número cada vez maior de pesquisadores têm desenvolvido arranjos 

experimentais em laboratório, avaliado o comportamento em serviço através de 

instrumentações de campo e empregando modelos numéricos que integram leis constitutivas 

mais realistas do comportamento dos materiais. 

A melhor forma de se avaliar o comportamento tensão-deformação do lastro é através da 

análise de vias em serviço, porém os custos e os riscos envolvidos, bem como a dificuldade 

em se conseguir disponibilidade de vias em regime de operação para instalação de 

instrumentação adequada torna esta forma de análise bem mais difícil de ser realizada 

(Indraratna et al., 2011). Assim, tem-se intensificado nos últimos anos o desenvolvimento de 

estudos laboratoriais por meio de arranjos experimentais e modelos físicos, que visam 

contornar estas dificuldades mantendo uma avaliação relativamente precisa do 

comportamento tensão-deformação da via, influenciado fortemente pelo comportamento 

elasto-plástico da camada de lastro. 

Os ensaios de compressão triaxial constituem atualmente a melhor e mais versátil forma 

de avaliar em laboratório a deformabilidade de agregados granulares sob cargas repetidas em 

estados de tensão compatíveis com os quais a camada de lastro estará submetida na via 

férrea, conforme estudos conduzidos por Raymond e Davies (1978), Janardhanam e Desai 

(1983), Stewart (1986), Diyaljee (1987), Indraratna et al. (1997), Kolisoja et al. (1998), Spada 

(2003), Kaya (2004), Fortunato (2005), Nalsund (2010) e Qian et al. (2018), dentre outros. 

O equipamento triaxial utilizado, em geral, replica os arranjos triaxiais já desenvolvidos 

para solos, com corpos de prova cilíndricos num estado axissimétrico de tensão, onde a carga 

vertical é aplicada por meio de um pistão com uma célula de carga acoplada de maneira a 

controlar a tensão imposta, e a tensão de confinamento dos corpos de prova cilíndricos 

envolvidos por uma membrana (estado axissimétrico) é proporcionada por meio de um fluído 

sob pressão, sendo geralmente utilizada água, ar ou óleo. A Figura 3.37 apresenta o esquema 

de um ensaio triaxial cíclico em condições axissimétricas de tensão com tensão de 

confinamento constante, mostrando um arranjo de uma câmara de compressão triaxial similar 

a que foi utilizada no presente trabalho para ensaios de lastro em escala reduzida. A tensão 

de confinamento (��) é aplicada pela água sob pressão no interior da câmara, onde a 

condição axissimétrica impõe que ��  =  �M. A tensão principal maior cíclica (�2,���) é obtida 

pela soma da tensão desvio cíclica (�.,���) aplicada pelo pistão no sentido vertical com a 

tensão de confinamento constante (��  =  ��). 

Alguns pesquisadores vêm adotando um outro arranjo denominado box test, que trata-se 

de uma caixa prismoidal com medição das tensões nas paredes da caixa, com estudos já 

realizados por Selig e Waters (1994) e Han e Selig (1997), dentre outros. Outros ainda, 

adotam um arranjo prismoidal no qual se pode impor o confinamento por meio de atuadores 

hidráulicos simulando um estado de tensão verdadeiramente triaxial, com estudos já 

conduzidos por Indraratna e Salim (2005) e Vizcarra (2015), dentre outros. 

A filosofia do ensaio de compressão triaxial é a de ensaiar um elemento representativo do 

maciço que se quer avaliar. Obviamente que em se tratando de material britado – com grãos 

muito maiores do que no caso de solos naturais – a definição do elemento a ser ensaiado é um 

aspecto relevante a ser considerado. Como os grãos do lastro podem chegar a 63 mm de 

diâmetro em algumas especificações internacionais, isso impõem a necessidade de se utilizar 

corpos de prova de grandes dimensões, com alturas que muitas vezes ultrapassam a espessura 
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das camadas de lastro na situação real de campo, sendo ainda assim uma opção válida. Logo 

uma alternativa que tem apresentado bons resultados, apesar de não ser consenso entre os 

pesquisadores, é o emprego de corpos de prova em escala reduzida por translação da curva 

granulométrica típica (decalagem), conforme já discutido no item 3.4.3. Pesquisas recentes 

em escala reduzida têm indicado ser esta uma alternativa na caracterização laboratorial da 

camada de lastro (Guerin, 1996; Karraz et al., 2007; Al Shaer et al., 2008; Sevi e Ge, 2012). 

 

 
Figura 3.37 – Esquema de um ensaio de compressão triaxial cíclica com tensão de confinamento 
constante e respectivo estado de tensão axissimétrico imposto durante o ensaio. 

Os materiais granulares quando colocados na camada de lastro estão sujeitos a níveis de 

tensão variáveis, no espaço e no tempo, devido a alterações nos valores e nas direções das 

tensões atuantes numa dada faceta horizontal e vertical de um elemento de lastro, podendo 

ocasionar um efeito de rotação das tensões principais, conforme mostrado na Figura 3.38, 

segundo Gildel et al. (2001). Este efeito é de difícil reprodução em laboratório e pode 

provocar no campo o aumento das taxas de deformação distorcional e volumétrica durante o 

carregamento cíclico, quando comparadas com as que ocorrem quando o carregamento se dá 

sem rotação de tensões (Wong e Arthur, 1986; Sayão e Vaid, 1989). 

Considera-se que face a dificuldade em se reproduzir em laboratório esse efeito de 

rotação das tensões principais, é válido por simplificação, a realização de ensaios na situação 

de carregamento vertical cíclico e com tensão de confinamento constante ou cíclica, mas sem 

inversão das tensões principais. A hipótese simplificadora de realizar ensaios com tensão 

confinante constante é considerada aceitável visto que na medida em que o lastro densifica 

com a passagem do tráfego, existe uma acentuada tendência de redução na variação da 
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tensão horizontal instalada, conforme mostrado na Figura 3.39 por meio de ensaios do tipo 

box test, segundo Selig e Waters, 1994. 

 

 
Figura 3.38 – Equema do efeito de rotação das tensões principais (adaptado de Gidel et al., 2001). 

 

 
Figura 3.39 – Variação da tensão horizontal sob carregamento cíclico em ensaio do tipo box test (Selig e 
Waters, 1994). 

Hoje, sabe-se, que sob carregamento cíclico a camada de lastro, bem como outros 

materiais granulares, apresenta dois comportamentos distintos quanto à deformação, sendo 

uma parcela da deformação total correspondente à deformações recuperáveis ou elásticas 

(resiliente) e outra à deformações permanentes (plastificação acumulada) de longo prazo 

(Hay, 1982). 

Estudos diversos têm demonstrado que a deformabilidade da camada de lastro é 

dependente da relação entre a tensão aplicada e a máxima tensão que o material pode ser 

submetido (Selig e Waters, 1994; Suiker, 2002; Fortunato, 2005; Indraratna et al., 2011), 

tendo a acumulação de plastificação uma relação direta com os ciclos de aplicação de carga. 
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Selig e Waters (1994) mostraram que a plastificação aumenta com o número de repetição do 

carregamento, tendendo, normalmente, a uma estabilização a partir de um certo número de 

ciclos aplicados. 

Na Figura 3.40 apresenta-se o comportamento típico de materiais granulares quando 

carregados ciclicamente, segundo Lekarp et al. (2000a), em somente um ciclo de aplicação 

de carga. 

 

 
Figura 3.40 – Comportamento tensão-deformação de materiais granulares em um único ciclo de 
aplicação de carga (Lekarp et al., 2000a). 

 

 
Figura 3.41 – Comportamento tensão-deformação de um material granular em 2.900 ciclos de aplicação 
de carga, em ensaio realizado no LabGeo da FEUP. 
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Sob vários ciclos de aplicação de carga, o material, gradualmente, acumula plastificação. 

Para exemplificar tal comportamento, mostra-se na Figura 3.41 o resultado de um ensaio de 

módulo de resiliência conduzido pelo autor deste trabalho no LabGeo da FEUP, em caráter de 

teste preliminar, sob trajetórias de tensão cíclicas crescentes, totalizando 2.900 ciclos, de 

acordo com o método B (tensão de confinamento constante) da Norma Europeia EN 13286-7 

(CEN, 2004) que estabelece diretrizes para ensaios triaxiais de carga repetida em materiais 

granulares. No ensaio, realizado com um material granular não coesivo em um corpo de prova 

já condicionado (procedimento da referida norma que visa densificar previamente a amostra 

visando avaliar a sua deformabilidade num regime quase puramente elástico) e para um 

número de ciclos relativamente reduzido comparativamente ao tempo de vida útil esperado 

para o material em serviço, observa-se uma pequena deformação permanente acumulada 

total da ordem de 0,2 mm, evidenciando a elasto-plasticidade do material. Os procedimentos 

e trajetórias de tensão aplicadas neste tipo de ensaio serão apresentados em maiores 

detalhes no Capítulo V. 

Este comportamento elasto-plástico é influenciado pelos diversos aspectos já discutidos 

no item 3.4. 

3.5.2 – Modelos de Comportamento Resiliente 

O conceito de resiliência sob o prisma da deformabilidade de materiais para 

infraestruturas de transporte, surgiu na pavimentação rodoviária a partir dos estudos 

sistemáticos de Hveem (1955) que buscava, inicialmente, compreender as causas do 

trincamento progressivo nos revestimentos asfálticos. Medina e Motta (2015) esclarecem que 

Hveem induziu que essas trincas eram causadas por fadiga devido à deformação elástica à 

qual ele denominou resiliente, argumentando que estas deformações eram muito superiores 

às que ocorrem nos sólidos elásticos que comumente o engenheiro está habituado a lidar – 

aço, concreto, etc. – daí o termo módulo de resiliência ao invés de módulo de elasticidade, 

de deformabilidade ou de rigidez, apesar de matematicamente terem o mesmo significado. 

A resiliência de um material representa a capacidade que este material tem em 

armazenar energia quando deformado elasticamente. Energia esta que é devolvida quando 

cessam as tensões que originaram a deformação puramente elástica. Caso a energia seja 

parcialmente devolvida, o material apresenta um comportamento elasto-plástico. 

Matematicamente, o módulo de resiliência (CL), segundo Seed et al. (1962), é definido 

como a tensão desvio ou desviadora (diferença entre a tensão principal maior e a tensão 

principal menor) cíclica (����), dividida pela deformação axial específica resiliente durante o 

carregamento no ensaio triaxial, conforme a equação: 

CL = �km�j
¼µ                                                               (3.7) 

onde: �2 − �� é a tensão desvio (�. ou � no plano �´ − �) e �� é a deformação axial específica 

resiliente, onde �� = (∆ℎ/ℎ�), sendo ∆ℎ o deslocamento vertical máximo e ℎ� a altura incial 

de referência do corpo de prova cilíndrico. 

Selig e Waters (1994) destacam a importância do CL na avaliação das propriedades 

mecânicas dos materiais de infraestrutura de uma ferrovia (lastro, sublastro e subleito). Tais 
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autores mostram que o valor do CL aumenta gradualmente a medida que o lastro enrijece 

com o incremento do número de ciclos do carregamento, tendendo a uma estabilização após 

certo número de ciclos e vindo a comportar-se de maneira quase elástica, como pode ser 

visto na Figura 3.42. 

 

 
Figura 3.42 – Comportamento tensão-deformação do lastro por meio de um ensaio triaxial drenado de 
carga repetida (Selig e Waters, 1994). 

Para exemplificar, a Figura 3.43 mostra resultados de 20.000 ciclos relativos ao processo 

de condicionamento para o ensaio de módulo de resiliência apresentado na Figura 3.41, sobre 

um material granular não coesivo no LabGeo da FEUP, com 70 kPa de tensão confinante 

constante e 340 kPa de tensão desvio cíclica. 

 

 
Figura 3.43 – Comportamento tensão-deformação de um material granular não coesivo por meio de 
ensaio triaxial de carga repetida, do tipo consolidado isotropicamente drenado, no LabGeo da FEUP. 

No gráfico da Figura 3.43 pode observar-se a tendência de aumento no valor do módulo de 

resiliência consoante a redução da deformação plástica por ciclo, isto se deve ao incremento 
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de rigidez da amostra ao longo dos ciclos de carga e descarga de maneira a condicionar o 

corpo de prova à um regime quase elástico. Após o condicionamento, o valor do módulo pode 

ser tomado relativamente ao último ciclo de aplicação do carregamento, no entanto, esse 

valor pode ser calculado também para cada um dos ciclos durante o condicionamento, 

considerando somente a deformação elástica associada a tensão aplicada em cada ciclo, o 

que revelerá uma tendência de aumento no valor do módulo na medida em que o material 

enrijece, tornando-se pouco variável ao término do condicionamento para um mesmo estado 

de tensão, expediente comumente utilizado para medir a variação do módulo em ensaios de 

deformação permanente de longo prazo. 

Com relação aos modelos de previsão do módulo de resiliência de solos e britas, Spada 

(2003) esclarece que o módulo de resiliência é dependente da natureza dos solos 

(granulometria, mineralogia, textura e plasticidade da fração fina), da umidade, do grau de 

saturação, da densidade e do estado de tensão, sendo que nos solos grossos o CL é 

dependente principalmente da tensão de confinamento (��), ou da soma das tensões 

principais (primeiro invariante de tensão, <), podendo ser expresso por: 

MR = ¥2 ��
¿�                                                       (3.8) 

ou 

MR = ¥2́ <¿�́                                                       (3.9) 

onde ¥2, ¥M, ¥2́ e ¥Ḿ são parâmetros experimentais e para o ensaio triaxial de cargas 

repetidas em condições axissimétricas: < = �2 + 2. �� = �. + 3. ��. 

Segundo Fortunato (2005) o modelo ¥ − <, expresso pela equação 3.9, emprega um 

coeficiente de Poisson constante (geralmente igual a 0,3) para a previsão das deformações 

radiais, o que, segundo Gomes Correia et al. (1999), conduz a uma fraca aproximação, 

particularmente quanto às deformações volumétricas reversíveis. Dessa forma, alguns autores 

propuseram a utilização deste modelo associado a uma relação que traduz a variação do 

coeficiente de Poisson com o nível de tensão aplicada, de forma a traduzir a não linearidade 

e a dilatância observada nos materiais granulares. 

Knutson (1976) concluiu que apesar de o modelo baseado na tensão de confinamento (��) 

conduzir a bons resultados, o modelo baseado no primeiro invariante de tensão (<), conduz a 

melhores correlações e reduz a dispersão quando se trata de materiais como os utilizados na 

camada de lastro. Nunes (1991) destaca, porém, que outros autores concluíram que o modelo 

baseado na tensão de confinamento se ajusta melhor aos resultados obtidos 

experimentalmente. 

Gomes Correia (2000), em estudos sobre agregados bem graduados, com diâmetro nominal 

máximo de 31,5 mm, obteve uma relação do tipo: 

CL� = À ��Á
1µ�M+

                                                   (3.10) 
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onde CL� é o módulo de resiliência na direção vertical, �� é a tensão vertical aplicada, �� a 

tensão de referência (100 kPa) e D e À são parâmetros experimentais do modelo. 

A relação proposta por Gomes Correia (2000) foi obtida no domínio das pequenas 

deformações (aproximadamente 0,01%), com os parâmetros D e α assumindo valores de 

0,345 e 142,25, respectivamente. É interessante ressaltar que, segundo a expressão 3.10, o 

módulo de resiliência na direção axial depende apenas da tensão aplicada nesta direção. 

Já para solos argilosos, o CL apresenta uma influência maior da tensão desvio (�. ou �), 

podendo ser obtido pela expressão proposta por Svenson (1980): 

MR = ¥2 �.
¿�                                                    (3.11) 

sendo que nesta formulação ¥M é normalmente negativo. 

Atualmente, no entanto, tem sido mais empregado um modelo denominado de composto, 

que junta os dois modelos mais comuns (3.8 e 3.11), sendo indistintamente aplicado à 

qualquer tipo de solo ou agregado granular e dado pela equação: 

MR = ¥2 ��
¿� �.

¿j                                                 (3.12) 

A título de exemplo dos parâmetros experimentais obtidos a partir do modelo composto, a 

tabela 3.4 mostra alguns resultados típicos de britas graduadas utilizadas em pavimentos 

como base ou sub-base de rodovias brasileiras compactadas na energia modificada do ensaio 

Proctor - PM (Ramos, 2003). 

Tabela 3.4 – Módulo de resiliência para britas de granito e gnaisse do Rio de Janeiro, Brasil (Ramos, 
2003). 

Amostra ϒÃ (g/cm³) ÄÅÆ (%) ÄÇÈÉÊËÅ (%) MR = ÌÍ ÎÏ
ÌÐ  ÎÃ

ÌÏ ÑÐ 

S-374/02 2,140 6,2 5,77 815 ��0,44 �. -0,08 0,96 

S-375/02 2,088 4,7 4,91 1051 ��0,48 �. -0,06 0,96 

S-377/02 2,096 4,0 3,65 678 ��0,33 �. -0,01 0,97 

S-380/02 2,044 5,0 4,77 603 ��0,29 �. -0,20 0,94 

 

Outros modelos de previsão do comportamento reversível foram propostos visando maior 

precisão. Merece destaque um modelo elástico não linear proposto por Boyce (1980) visando 

melhor caracterizar o comportamento dos materiais granulares em ensaios triaxiais de carga 

repetida (Fortunato, 2005). 

O modelo de Boyce relaciona a deformação volumétrica reversível (��) e a deformação 

distorcional reversível (�3) com a tensão normal média (�) e com a tensão desvio (�) através 

das expressões: 
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�� = 2
¿k  . �+ . �1 − �. �3

1�M�                                               (3.13) 

�3 = 2
�Òk  . �+ . �3

1�                                                    (3.14) 

onde: 

β = (1 − D). ¿k
fÒk                                                     (3.15) 

sendo que ¥2, 82 e D são constantes do material determinadas em ensaios triaxiais de carga 

repetida com tensão de confinamento variável. 

Segundo Fotunato (2005) o modelo de Boyce, comparativamente aos anteriormente 

apresentados, consegue prever de forma muito mais realista o comportamento elástico de 

materiais granulares considerando a não linearidade, sendo que a aproximação é 

particularmente boa no que se refere às deformações volumétricas reversíveis. 

O modelo de Boyce foi proposto com base no princípio de conservação da energia advindo 

da teoria da elasticidade e expresso por: 

Ô¼Á
Ô3 = Ô¼Õ

Ô1                                                       (3.16) 

Porém, como o comportamento dos materiais revela dissipação de energia devido o 

fenômeno de histerese, o modelo de Boyce não é exato, mas apresenta uma excelente 

aproximação, com a vantagem de se utilizar somente três parâmetros na previsão do 

comportamento elástico do material. 

Outros autores propuseram modelos aperfeiçoando a proposta de Boyce, porém com a 

introdução de parâmetros adicionais (Pappin e Brown, 1980; Jouve e Elhannani, 1994; 

Hornych et al., 1998). 

3.5.3 – Modelos de Comportamento Plástico 

Em sua concepção inicial, o lastro deveria funcionar como um meio essencialmente 

elástico para absorver as tensões transmitidas pela grade ferroviária ao subleito, protejendo o 

solo do subleito de rupturas por excesso de plasticação, visto que de maneira geral os solos e 

agregados granulares eram vistos até então como materiais de comportamento elástico 

perfeitamente-plástico. Com o advento de modelos mais completos, elasto-plásticos, com ou 

sem viscosidade e endurecimento, isotrópicos e/ou cinemáticos, da moderna Mecânica dos 

Solos, passou-se a abordar estes materiais com base, por exemplo, em leis como da Mecânica 

dos Solos dos Estados Críticos, em que se consideram deformações reversíveis e irreversíveis 

com endurecimento (e naturalmente, com amolecimento). Desta forma diversos 

pesquisadores passaram a investigar as propriedades plásticas de materiais granulares quando 

carregados ciclicamente (Indraratna et al., 2011). 
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Face a dificuldade em se obter um modelo constitutivo global, os engenheiros e 

pesquisadores têm normalmente utilizado, segundo Sevi (2008), três formas para prever a 

acumulação de deformação permanente em materiais granulares sujeitos a carregamento 

cíclico: i) com base no número de ciclos de aplicação do carregamento, 0 (Shenton, 1975; 

Chrismer e Selig, 1993; Neidhart, 2001; Indraratna et al., 2002b; Indraratna e Nimbalkar, 

2013); ii) relacionando a deformação permanente, por um lado, à uma razão entre a tensão 

corrente em ensaios monotônicos com o estado de tensão na ruptura (Barksdale, 1972), e por 

outro, considerando tanto o número de ciclos como o estado de tensão de ciclagem (Paute et 

al., 1988); e iii) através da teoria do Shakedown (Werkmeister et al., 2001). Na primeira 

forma, a acumulação da deformação permanente é relacionada exclusivamente ao número de 

ciclos de aplicação do carregamento; na segunda forma introduz-se, isoladamente ou 

conjuntamente ao número de ciclos, o estado de tensão, monotônico ou cíclico, 

relativamente à condição de ruptura para prever a deformação permanente; e na terceira 

forma, distinguem-se comportamentos do material com base no incremento de plastificação 

para determinados níveis de tensão. 

Fortunato (2005) relata que os modelos de plastificação (ou deformação permanente) do 

lastro são, na sua maioria, mais ou menos empíricos e têm por base a experiência do 

desempenho, a longo prazo, das camadas de apoio das infraestruturas. Atualmente não existe 

um método direto para avaliar a plastificação in situ do lastro nas mesmas condições de 

carregamento cíclico induzida pelo tráfego dos comboios. 

Um dos primeiros modelos utilizados foi proposto por Shenton (1975) o qual propunha 

avaliar a deformação no lastro para qualquer número 0 de ciclos de carga em função da 

deformação obtida para o primeiro ciclo e do logaritmo do número de ciclos, conforme 

mostrado na equação: 

�/ = �2 (1 + 0,2 Öo	 0)                                                  (3.17) 

sendo �/ a deformação vertical média do lastro em 0 ciclos de aplicação da carga; �2 a 

deformação vertical média do lastro para 1 ciclo de aplicação da carga e 0 o número de 

ciclos de aplicação do carregamento. 

Após vinte e sete anos dessa primeira proposta empírica, Indraratna et al. (2002b) 

apresentaram, um modelo logaritmico similar obtido experimentalmente em laboratório, 

onde a deformação plástica do lastro – com e sem reforço de geossintéticos – era dada pelo 

assentamento da camada de lastro, expresso na equação: 

s = ¹ + J Öo	 0                                                      (3.18) 

onde s é o assentamento (ou recalque) da camada de lastro, 0 o número de ciclos de 

aplicação do carregamento e ¹ e J constantes empíricas obtidas experimentalmente, sendo a 

primeira associada a um assentamento de referência e a segunda associada à lei de 

assentamento ou plastificação de cada material. 

Stewart (1986) conduziu uma série de ensaios triaxiais de carga repetida sobre o lastro, 

variando a frequência de aplicação das cargas, e concluiu que a previsão de deformação 
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plástica baseada na superposição das deformações obtidas para as várias frequências 

ensaiadas estava em conformidade com o modelo proposto pela equação 3.17. 

Um novo modelo empírico voltou a ser proposto por Shenton (1984) baseado em 

extensivos dados de campo e propunha a previsão de recalques na camada de lastro, 

conforme a equação: 

s = ¥2 0�,M + ¥M 0                                                   (3.19) 

onde ¥2 e ¥M  são constantes experimentais empíricas do modelo. Shenton considerou que o 

recalque da camada de lastro se dá pela combinação de duas componentes: a primeira 

componente (¥2 0�,M) predomina até 1 milhão de ciclos de aplicação do carregamento; já a 

segunda componente (¥M 0) é uma pequena parte do recalque total e é relativamente 

insignificante acima de 1 milhão de ciclos. 

Considerando que um modelo exponencial representaria melhor a previsão de deformação 

permanente no lastro em comparação aos modelos logaritmicos, Chrismer e Selig (1993) 

propuseram a equação: 

�/ = �2 0�                                                     (3.20) 

onde �/ é a deformação permanente após 0 ciclos de aplicação da carga, �2 é a deformação 

do lastro para o primeiro ciclo de aplicação da carga e J é uma constante empírica. 

De maneira análoga, Ionescu et al. (1998), seguidos por Indraratna et al. (2001), 

ratificaram Chrismer e Selig (1993) e propuseram uma função exponencial, obtida de seus 

dados experimentais, expressa pela equação: 

s = O2 0�                                                    (3.21) 

sendo s o assentamento na camada de lastro após N ciclos de aplicação da carga, O2 o 

recalque para o primeiro ciclo e J uma constante empírica. 

Um outro modelo para deformação permanente de geomateriais visando aplicação em vias 

férreas de alta velocidade foi proposto por Neidhart (2001): 

O/ = O2 + ×.-,Ø/
2ÙÚ.-,Ø/                                              (3.22) 

no qual O/ é o assentamento da via após 0 ciclos de aplicação da carga, e γ e α são 

constantes empíricas do modelo. 

Indraratna e Nimbalkar (2013), propuseram um novo modelo calibrado com a consideração 

da incorporação de geossintéticos na camada de lastro, e que, também empregou duas 

contantes empíricas (À e �), dado pela expressão: 

O/ = O2(1 + α ln 0 + 0,5β ln 0M)                                  (3.23) 
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Em Medina e Motta (2015) podem encontrar-se ainda outros modelos de plastificação para 

solos e agregados granulares, baseados no número de ciclos de aplicação do carregamento, 

que foram propostos visando aplicação a pavimentos rodoviários e guardam similaridades aos 

modelos aqui apresentados. Destacam-se as propostas de Monismith et al. (1975), que foi 

desenvolvida originalmente para solos e posteriormente aplicada a britas de gnaisse no 

trabalho de Pérez Espinosa (1987), e o modelo de Uzan (1985). 

Outros pesquisadores propuseram correlacionar a acumulação da deformação permanente 

com a resistência ao cisalhamento dos materiais, por meio de uma função que relaciona a 

deformação permanente à tensão aplicada na linha de ruptura do material. Barksdale (1972), 

por exemplo, propôs um modelo que relaciona a deformação permanente axial (�12) como uma 

função da razão de tensões desvio (L� = � ��⁄ ), expresso pela equação: 

�12 = 3 � �jÝ⁄
2m� Þ±Õ(kßàá¸â)

�(ã äåàâæçj àá¸â)�
                                            (3.24) 

onde ¹, J e % são constantes experimentais do modelo, � é a tensão desvio corrente e �� é a 

tensão desvio na ruptura, para uma mesma tensão de confinamento, ��. 

Este tipo de abordagem foi questionada por Lekarp e Dawson (1998), os quais 

argumentaram que a ruptura dos materiais granulares sob cargas repetidas é um processo 

gradual de perda de serventia sem colapso repentino, não podendo ser reproduzido por 

ensaios triaxiais monotônicos. Pelo que advogam não haver uma relação direta entre a 

resistência ao cisalhamento sob carregamento monotônico e a deformação permanente 

acumulada sob carregamento cíclico. Por outro lado, os modelos que descrevem a 

deformação permanente somente em função do número de solicitações aplicadas não 

proporcionam uma boa previsão sobre a evolução das deformações permanentes, visto que 

não consideram o nível de tensão aplicado (Ferreira, 2010). 

Logo, alguns pesquisadores vêm tentando uma nova abordagem que correlaciona a 

deformação permanente tanto com o número de ciclos quanto com a tensão aplicada, 

geralmente a tensão máxima. Um exemplo deste tipo de relação foi proposto em ORE (1970) 

para previsão da deformação permanente da camada de lastro, desde que os níveis de tensão 

estejam suficientemente afastados da ruptura do material, segundo a equação: 

�/ = 0,082(100D − 38,2)(�2 − ��)M(1 + 0,2Öo	0)                           (3.25) 

onde �/ é a deformação permanente axial acumulada após N ciclos de carga, D é a porosidade 

inicial do corpo de prova, �2 − �� = �. (tensão desvio cíclica, ����) em MPa e 0 é o número de 

ciclos de aplicação do carregamento. 

De maneira semelhante, Paute et al. (1988) propuseram correlacionar o estado de tensão 

por meio da razão �/�� com o número de aplicações do carregamento cíclico (0), conforme as 

expressões: 

�12(N) = ¹2 � 3
1´� J2

/k/�
.kÙ/k/�                                          (3.26) 
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�1�(N) = ¹� − J� � 3
1´ − 6��M  /k/�

.jÙ/k/�                                    (3.27) 

onde �p é a deformação permanente acumulada axial (1) ou radial (3), sendo ¹, J, 6 e & 

parâmetros experimentais. Paute et al. (1988) reportam que para uma brita de gnaisse, por 

exemplo: ¹2 = 8,7×10-4; J2 = 5,7; &2 = 43; ¹� = 43,8×10-4; J� = 117×10-4; 6� = 0,61 e &� = 0. 

Outros modelos com essa mesma base filosófica foram propostos por Nishi et al. (1994), 

Lekarp e Dawson (1998), Gidel et al. (2001) e Guimarães (2009), dentre outros. 

A terceira forma correntemente empregada para previsão da deformação permanente de 

solos e agregados, emprega a teoria do shakedown. Esta teoria introduziu uma nova filosofia 

para previsão da deformação permanente de materiais granulares submetidos a cargas 

repetidas, tendo sido proposta para análise de materiais de pavimentação por Werkmeister et 

al. (2001) com base no conceito de “tensão crítica”. O modelo considera que o material pode 

ter um comportamento estável ou instável dependendo do estado de tensão aplicado. A ideia 

da teoria é que abaixo de um determinado nível de tensão, a plastificação mantém-se em 

níveis relativamente baixos e a sua taxa de variação diminui com o aumento do número de 

aplicações de carga. Para níveis de tensão iguais ou superiores à “tensão crítica” a 

deformação permanente cresce rapidamente até se atingir a ruptura (Fortunato, 2005), 

podendo ser determinada em ensaios triaxiais de carga repetida e cuja expressão matemática 

segundo Werkmeister et al. (2003) é: 

�2,��� = À ��k,�µ¶
�j ��

                                            (3.28) 

onde �2,��� é a máxima tensão vertical aplicada, �� é a tensão de confinamento axissimétrica 

e À e � são parâmetros experimentais do modelo. 

O modelo propõe a adoção de regimes distintos de comportamento, apresentando-se na 

Figura 3.44 um exemplo para um solo granular de granodiorito, segundo Werkmeister et al. 

(2004). 

No regime correspondente ao nível A, designado por shakedown plástico, que é limitado 

pela tensão designada por limite de shakedown, o material acumula plastificação durante 

várias aplicações de carga, até o incremento dessas deformações ser praticamente nulo, o 

que resulta num comportamento final que se pode considerar no regime elástico. No regime 

correspondente ao nível B, designado por escoamento plástico (plastic creep) e limitado pela 

tensão designada por limite de escoamento plástico, os níveis elevados da taxa de 

deformação plástica, que o material evidencia nos primeiros ciclos de carga, diminuem 

rapidamente até atingirem um valor relativamente baixo e aproximadamente constante. A 

passagem do regime anterior para este traduz-se normalmente por um acréscimo rápido das 

deformações reversíveis. Para estados de tensão mais elevados o comportamento do material 

entra num regime designado pelo nível C, denominado colapso incremental, onde ocorrem 

incrementos sucessivos da plastificação. Neste caso, a taxa de deformação plástica diminui 

muito lentamente, ou não chega a diminuir, ou aumenta mesmo depois de um período em 

que diminuiu, conduzindo à ruptura. 
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Figura 3.44 – Regimes de comportamento sob carregamento cíclico para um solo granular de 
granodiorito (adaptado de Werkmeister et al., 2004). 

Fortunato (2005) esclarece que os mecanismos que estão na base dos diferentes 

comportamentos são certamente distintos: no nível A deve ocorrer apenas um pequeno 

rearranjo e algum desgaste das partículas, com consequente aumento da compacidade; no 

nível B deve ocorrer um maior desgaste das partículas e um maior rearranjo; e no nível C 

devem existir esmagamento (com clara evolução granulométrica), ruptura, deslizamento 

friccional relativo e um importante rearranjo de partículas. 

A Figura 3.45 ilustra, segundo Werkmeister et al. (2001), as respostas típicas apresentadas 

por solos e agregados granulares submetidos a carregamento cíclico. Conforme pode ser 

observado na Figura, a situação de escoamento plástico conduz a uma diminuição das 

deformações plásticas, porém estas deformações podem crescer indefinidamente ocasionando 

o colapso do material. 

 

 
Figura 3.45 – Comportamento de materiais granulares submetidos a carregamento cíclico (adaptado de 
Werkmeister et al., 2001). 
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Já a Figura 3.46 dá uma ideia das possíveis curvas de deformação permanente pelo 

número de repetições de aplicação do carregmento cíclico, a serem obtidas em materiais 

para fins de pavimentação, evidenciando a ideia de acomodamento das deformações 

permanentes (shakedown) seja para as curvas Tipo I (com baixa deformação permanente 

total) ou Tipo II (com deformação permanente total elevada), mostra a taxa de acréscimo 

não-nula de deformação permanente para a curva Tipo III (escoamento plástico) e a ruptura 

(colapso incremental) para a curva Tipo IV (Guimarães, 2001). 

 

 
Figura 3.46 – Curvas de deformação permanente características de materiais granulares para aplicação 
em camadas de pavimentos (adaptado de Guimarães, 2001). 

Guimarães (2009) esclarece, no entanto, que mais importante que a deformação 

permanente total é a tendência do material entrar em shakedown, visto que a longo prazo, a 

extrapolação das curvas podem conduzir a deformações permanentes superiores em materiais 

que aparentemente teriam tais deformações reduzidas, sendo que altas deformações 

permanentes iniciais estão mais relacionadas à densificação inicial do que propriamente a 

uma característica de deformabilidade do material, característica essa que provavelmente só 

será possível avaliar com muitos ciclos de carga/descarga. Em face disto Guimarães (2009) 

sugere que a melhor forma de investigar a ocorrência do shakedown é plotar as curvas de 

deformação permanente conforme critério expresso pelo modelo de Dawson e Wellner. Estes 

autores constataram que materiais com adequado comportamento de longo prazo 

apresentavam tendência de estabilização das deformações permanentes quando a sua taxa de 

acréscimo a cada ciclo de aplicação de carga era da ordem de 10-10 (10-7 × 10-3/ciclo de carga) 

(Dawson e Wellner, 1999 apud Werkmeister et al., 2001), conforme mostrado na Figura 3.47 

para um agregado de granodiorito, segundo Werkmeister et al. (2004). 

A tensão axial máxima (�2,���), para um determinado nível de comportamento (A, B ou 

C), está relacionada a razão de tensão cíclica, D (equação 3.6) aplicada sobre o material no 

limite do nível em questão, segundo a expressão: 

D�)�* =
�k,�µ¶ m �j

3±
                                                     (3.29) 
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sendo D�)�* a razão de tensão cíclica crítica para o regime correspondente a um dado �2,���. 

Para o limite de shakedown no lastro, por exemplo, Suiker (2002), conforme já referido, 

obteve um valor de D�)�*= 0,82, sendo que para razões de tensão cíclica acima deste limite o 

lastro não apresenta comportamento de shakedown (Nível A), permanecendo em escoamento 

plástico (Nível B) ou em regime de colapso incremental (Nível C). 

 

 
Figura 3.47 – Domínios de deformação permanente vertical obtidos de ensaios triaxiais de carga 
repetida em solo granular de granodiorito, �� = 70 kPa (Werkmeister et al., 2004). 

Durante os ensaios de carga repetida, é possível mensurar ainda, a deformação resiliente 

e consequêntemente o CL do material sob o mesmo estado de tensão cíclico. Guimarães 

(2009) observa que, de acordo com a Figura 3.48 (Werkmeister et al, 2004), para os níveis A e 

B, a deformação resiliente mostra-se relativamente constante ao longo dos ciclos de 

aplicação de carga, e sua magnitude varia de acordo com o tipo de material e o estado de 

tensão empregado no ensaio. No entanto, para o nível B, caso o material comece a apresentar 

evolução granulométrica será evidenciada uma queda no CL que deve voltar a se estabilizar 

para a nova distribuição granulométrica do material, porém, em um novo patamar de 

magnitude. 

Maiores detalhes sobre a teoria do shakedown podem ser obtidos em Guimarães (2009), 

Delgado (2012) e Delgado et al. (2014), que a aplicaram a solos lateríticos brasileiros, para 

fins rodoviários e ferroviários, e ainda, em Carneiro (2009), Rios (2011) e Amaral (2012), para 

avaliação do comportamento mecânico de solos artificialmente cimentados, dentre outros. 

Collins e Boulbibane (2000) reportam que a teoria do shakedown tem sido correntemente 

empregada para descrever o comportamento de plastificação do lastro ferroviário sob 

carregamento repetido. 

Suiker (2002) propôs ainda, um modelo específico para prever o compartamento de 

plastificação do lastro ferroviário amparado pela teoria do shakedown, onde tanto os 

mecanismos de “deslizamento friccional (5)” como a “compacidade volumétrica (6)” foram 

levados em consideração durante o carregamento cíclico. Ele denominou o seu modelo de 

“Modelo de Densificação Cíclica”, onde a plastificação é regida por uma parcela de 

contribuição do atrito entre os grãos e por uma outra parcela relativa a compacidade da 

camada de lastro, segundo a equação: 
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.¼·ê

ë
./  = .¿ë

./ ì�§
� +  .¼Áåí,ãë

./ ì�§�                                            (3.30) 

onde: &��§
1  é o incremento infinitesimal de deformação plástica; &¥1 é o incremento de 

deformação plástica distorcional devido ao deslizamento; &��,-,�
1  é o incremento de 

deformação plástica volumétrica devida à compactação cíclica do material; ì�§
�  e ì�§�  

denotam as direções do fluxo, respectivamente, para o deslizamento friccional e para a 

compacidade volumétrica; e &0 é o diferencial (incremento) de ciclo de carregamento. 

 

 
Figura 3.48 – Deformação resiliente variando com o número de ciclos de aplicação de carga em solo 
granular de granodiorito (Werkmeister et al., 2004). 

Segundo Suiker e De Borst (2003) o comportamento do lastro quanto à deformação 

permanente baseado no modelo proposto por Suiker (2002) pode assumir os regimes de 

comportamento apresentados na Figura 3.49, num plano �� −  �, que são: 

• o regime de shakedown, onde a resposta do lastro ao carregamento cíclico é puramente 

elástica; 

• o regime de densificação cíclica, onde continuam a ocorrer deformações plásticas 

sucessivas; 

• a ruptura por deslizamento friccional das partículas, onde ocorre o colapso devido ao 

nível de tensão cíclica exceder a máxima resistência do material sob condições de 

carregamento monotônico; e 

• a ruptura por tração, onde materiais granulares não coesivos desintegram-se devido à 

indução de tensões de tração. 

Este modelo proposto por Suiker (2002) representou um avanço significativo no sentido de 

se obter uma modelagem das deformações do lastro sob carregamento cíclico. No entanto, 

pesquisas recentes observaram que a quebra de partículas do lastro é um importante aspecto 

que regula a deformação plástica e não foi considerada no modelo. 
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Para além dos modelos aqui apresentados e para o escopo deste trabalho, diversos 

autores vêm investigando novos modelos constitutivos para materiais granulares de maneira 

geral e para o lastro em particular, que levem em consideração outros aspectos não 

abordados pelos modelos aqui apresentados, principalmente a influência da quebra de 

partículas, aspecto que torna-se mais relevante em meios particulados com grãos de 

dimensão similar à do lastro. Estes modelos incorporam conceitos de elasto-plasticidade com 

endurecimento, estados críticos, quebra de grãos, etc. 

 

 
Figura 3.49 – Regimes de resposta do lastro ao carregamento cíclico (Suiker e De Borst, 2003). 

Merecem referência ainda os modelos de: Pender (1982), Tatsuoka et al. (2003) e 

Indraratna et al. (2011), que propuseram modelos elasto-plásticos com endurecimento 

incorporando a quebra de partículas em suas formulações matemáticas, sendo que o modelo 

de Indraratna e seus pesquisadores foi calibrado especificamente para o lastro de vias 

férreas, ao passo que os anteriores foram desenvolvidos para materiais granulares em geral, 

via de regra para meios com grãos de menor dimensão que os grãos constituintes da camada 

de lastro. Estes modelos que se propõem ser mais fiéis às características mecânicas dos 

materiais granulares – tanto sob carregamento cíclico quanto sob carregamento monotônico – 

são mais representativos do comportamento mecânico do material, porém, apesar de 

ligeiramente mais assertivos do que os anteriores na previsão do comportamento mecânico do 

lastro, ainda não representam fielmente a resposta tensão-deformação em face aos diversos 

fatores que governam as propriedade geomecânicas do lastro, sendo necessário para o 

emprego de alguns deles de um elevado número de parâmetros de complexa obtenção. 

3.6 – Desgaste Superficial e Quebra de Partículas do Lastro 

Os ensaios mecânicos em laboratório permitem avaliar as deformações no lastro através 

de instrumentos de medição apropriados. Esta deformação é fruto de um rearranjo 

interparticular, mas também de alguma fragmentação dos grãos constituítes do agregado, que 

podem sofrer desgaste superficial ou mesmo romper sob a ação de cargas cíclicas. 

Dessa forma, além de medir as deformações que o lastro pode incorrer mediante as 

tensões cíclicas aplicadas, é importante quantificar após os ensaios mecânicos o nível de 

desgaste e quebra das partículas do lastro, pois como explicado anteriormente, a quebra de 

grãos contribui para o incremento da deformação permanente e a consequente perda de 

resiliência da via. Dessa forma, a seleção de materiais com menor susceptibilidade a desgaste 
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superficial e ruptura dos grãos constitui uma forma de acautelar a plastificação ampliando a 

vida útil do lastro, podendo constituir um importante critério para aceitação ou rejeição de 

material para lastro. 

Em face disso, vários pesquisadores têm proposto métodos de quantificação para a quebra 

de partículas baseado na evolução granulométrica de solos e agregados após serem 

submetidos a ensaios mecânicos (Marsal, 1967; Lee e Farhoomand, 1967; Miura e O-hara, 

1979; Hardin, 1985; Indraratna et al., 2005 e Lackenby et al., 2007; dentre outros). 

Um dos primeiros pesquisadores a sensibilizar-se com a questão da quebra de partículas 

foi Marsal (1967) ao perceber uma quantidade significativa de quebra e desgaste de grãos 

durante ensaios triaxiais de grandes dimensões em materiais de enrocamento. Ele propôs um 

índice de quebra de partículas (�	), que consiste em avaliar a mudança na distribuição 

granulométrica dos agregados após a quebra, onde os corpos de prova antes e depois de cada 

ensaio são peneirados. As mudanças registradas no tamanho dos grãos, são dadas pela 

diferença percentual retida em cada peneira (∆
� =  
��  –  
��), sendo que, 
�� 
representa a porcentagem retida na peneira de tamanho � antes do ensaio mecânico e 
�� a 

percentagem retida na mesma peneira após o ensaio. Marsal (1967) observou que algumas 

destas diferenças eram positivas e outras negativas, sendo que em teoria a soma de todos os 

valores positivos de ∆
� deveria ser igual à soma de todos os valores negativos. Ele definiu o 

índice de quebra (�	), como a soma dos valores positivos de ∆
�, expresso 

percentualmente. Tal procedimento para determinação do índice �	 é ilustrado na Figura 

3.50. 

Indraratna et al. (2011) esclarecem que o índice de quebra �	 tem um limite inferior 

igual a zero, indicando a ausência de quebra, e um limite superior teórico unitário (100%) que 

expressa a quebra de todas as partículas para tamanhos menores que a peneira mais fina 

utilizada. Este método implica que o índice �	 pode mudar se um diferente conjunto de 

peneiras é usado. Portanto, o mesmo conjunto de peneiras deve ser empregado sempre que 

se deseja comparar o desgaste e a quebra do lastro por meio deste indicador. 

Outros pesquisadores, propuseram diferentes formas de quantificar a quebra de partículas 

estudando condições de carregamento impostas por aplicações diversas. Porém, visando a 

obtenção de um parâmetro de quebra de partículas específico para material de lastro 

ferroviário, Indraratna et al. (2005) e Lackenby et al. (2007) propuseram um novo índice de 

quebra, denominado Ballast Breakage Index (���). 

A proposta do ��� é introduzir um parâmetro que quantifique a mudança na distribuição 

granulométrica antes e depois do ensaio mecânico, por meio de um eixo linear arbitrário que 

seria o limite máximo para a quebra de partículas segundo estes autores, sendo o ��� dado 

pela expressão:  

  ��� = "/(" + �)                                                (3.31) 

onde os parâmetros " e � são obtidos pelo cálculo das áreas definidas pelas curvas 

granulométricas inicial e final conforme esquema mostrado na Figura 3.51, segundo 

Indraratna et al. (2005). 
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Figura 3.50 – Procedimento para determinação do índice �	 proposto por Marsal (1967): (a) 
determinação de 
�� e 
�� para cada uma das peneiras (�) utilizadas e (b) Determinação do índice �	 

pela soma dos valores positivos de ∆
� =  
��  –  
��. 

 

 
Figura 3.51 – Método para obtenção do BBI e avaliação do índice de quebra de lastro (adaptado de 
Indraratna et al. 2005). 
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Através de ensaios triaxiais em escala real, Lackenby et al. (2007) utilizaram o índice ��� 
para estudar a influência da tensão confinante e da tensão desvio cíclica na quebra de grãos 

do lastro. Eles observaram que a degradação do lastro varia em função do estado de tensão 

de ciclagem e propuseram três zonas distintas de comportamento a partir das siglas em 

inglês: i) DUDZ (zona de degradação dilatante e instável); ii) ODZ (zona de degradação 

ótima); e iii) CSDZ (zona de degradação compressiva e estável); conforme mostrado na Figura 

3.52. Os autores observaram que a intensidade da quebra de partículas do lastro varia com 

significativa influência tanto da tensão de confinamento quanto da tensão desvio cíclica 

aplicada. 

 

 

Figura 3.52 – Avaliação da influência da tensão de confinamento efetiva (���) e da tensão desvio cíclica 
máxima (����,���) no índice de quebra do lastro por meio do ��� (adaptado de Lackenby et al., 2007). 
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A respeito da eficiência dos diferentes métodos utilizados para quantificar a quebra de 

grãos do lastro, Sun (2017) mediu a quebra de grãos utilizando alguns métodos distintos, 

dentre eles o índige �	 e o ���, e correlaciou os distintos índices de quebra obtidos com 

variações na curva de distribuição granulométrica do lastro. Os resultados obtidos por Sun 

permitem concluir favoravelmente ao índice �	 em detrimento dos demais, face a boa 

correlação observada com o coeficiente de uniformidade (%') das curvas de lastro estudadas, 

enquanto os outros índices testados não apresentaram correlações tão boas com a variação do 

%' para os intervalos avaliados. Rosa (2019), no entanto, obteve melhores correlações do ��� 
com o %' e o %�, e concluiu favoravelmente ao ��� para representar a quebra do lastro após 

ensaios triaxiais em detrimento do índice �	. 

Neste trabalho foi adotado o índice �	, já mais divulgado no meio técnico e em função de 

se utilizar corpos de prova de lastro em escala reduzida. 

3.7 – Considerações Finais 

A camada de lastro é a que mais contribui para o comportamento estrutural da via férrea, 

dessa forma, neste capítulo foram abordados os diversos aspectos que condicionam o 

comportamento geomecânico do lastro ferroviário, seja a nível do agregado seja a nível das 

partículas constituintes. 

Foram apresentados os principais critérios normativos das especificações de lastro no 

Brasil, nos Estados Unidos e na Europa/Portugal, que são amparados essencialmente em 

parâmetros índice obtidos de ensaios empíricos. Foram discutidos, ainda, métodos 

laboratoriais que permitem a avaliação da deformabilidade de materiais granulares, para 

avaliação experimental do comportamento mecânico do lastro, relativamente tanto ao 

comportamento resiliente quanto ao comportamento plástico, associados aos diversos 

modelos mais comumente utilizados para previsão destes comportamentos e que foram 

utilizados nesta pesquisa. 

Finalmente, é feita uma breve discussão dos principais métodos utilizados para avaliar o 

desgaste superficial e quebra de partículas do lastro, aspecto determinante no 

comportamento mecânico de longo prazo da camada de lastro em serviço. 
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Capítulo IV – Agregado Siderúrgico 

4.1 – Introdução 

A procura de agregados para a indústria da construção civil não para de crescer em todo o 

mundo. Estima-se que esta seja a indústria que mais consome recursos naturais no planeta, 

correspondendo a cerca de 15 a 50% do consumo total. Sendo grande parte deste consumo  

destinado à construção de infraestruturas de transporte (rodovias e ferrovias) (Pestana, 

2008). A Figura 4.1 apresenta a proporção de agregados produzidos na União Europeia (UE) no 

biênio 2017-2018 segundo a European Aggregates Association, UEPG (2018), podendo 

observar-se a importância dos agregados naturais. 

 

 
Figura 4.1 – Proporção de agregados produzidos na União Europeia no biénio 2017-2018 (UEPG, 2018). 

A exploração contínua de recursos naturais, como a pedra de boa qualidade, conduz a 

impactos ambientais negativos, em particular o progressivo esgotamento de tais recursos. 

Assim, a UE tem dado prioridade ao aproveitamento de subprodutos industriais com 

características técnicas adequadas aos fins em causa (Rodrigues, 2007). 

Por outro lado, segundo o Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), a produção mundial de 

aço bruto aumentou de 3×107 toneladas em 1901 para 1,33×109 toneladas em 2008. No 

processo de fabricação do aço gera-se como rejeito a escória de aciaria, que corresponde 

segundo Castelo Branco (2004) a cerca de 12% a 16% em massa da produção daquele produto. 

Em 2008 foram geradas aproximadamente 1,9×108 toneladas de escória em todo o mundo. 

Como exemplo, refira-se que só em Portugal estima-se uma geração a médio prazo de 

aproximadamente 4×105 toneladas por ano de escória (Ferreira, 2010). 

Quando um rejeito industrial adquire valor comercial ele passa a ser considerado um 

subproduto desta indústria. A política atual de gestão de resíduos industriais estabelece como 

medidas mitigadoras de impacto ambiental, primeiramente a prevençao da geração de 

resíduos, em segundo lugar a possibilidade de aproveitamento para usos diversos e somente 

em último caso a eliminação ou descarte. 
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Como a prevenção da geração de escórias ainda é inviável do ponto de vista tecnológico e 

a produção mundial de aço só vem aumentando nos últimos anos, impulsionada 

principalmente pela crescente industrialização dos países emergentes, a melhor alternativa 

que se apresenta atualmente é a busca por aplicações tecnológicas viáveis para estes 

materiais, como as aplicações na indústira da construção civil na forma de agregado 

siderúrgico, no qual o material é devidamente curado e britado em granulometrias específicas 

face à aplicação pretendida. 

As escórias de alto forno e as escórias de aciaria são obtidas no processo de fabricação do 

ferro gusa e do aço, respectivamente. Tanto umas como outras podem ser de vários tipos, 

dependendo do processo e dos fornos utilizados na obtenção dos produtos primários. Em 

geral, as escórias de alto forno apresentam boa resistência mecânica e estabilidade química. 

Porém, estes materiais, principalmente as escórias arrefecidas ao ar, exibem uma 

desvantagem em relação aos materiais tradicionais, nomeadamente o fato de usualmente 

terem baixa resistência à fragmentação e ao desgaste, o que, segundo o guia SAMARIS (2006), 

inviabiliza a sua aplicação em camadas superficiais de pavimentos expostas a cargas de 

tráfego elevadas, como por exemplo na camada de lastro de vias férreas, sendo o seu uso 

apenas recomendado em aterros e camadas inferiores de pavimentos rodoviários. 

As escórias de alto forno, obtidas a partir da fabricação do ferro gusa (processo 

intermediário entre o minério de ferro e o aço), podem ser: i) as escórias granulares: obtidas 

pelo resfriamento brusco da escória, de 1.500ºC para 100ºC proporcionando a formação do 

aspecto granular; ii) as escórias resfriadas ao ar: que passam por um resfriamento lento e 

posterior britagem; e iii) as escórias expandidas ou pelotizadas: que são obtidas por um 

processo criado no Canadá, no qual combina-se expansão e formação de poros na escória pela 

injeção de água e dispersão mecânica em um tambor giratório de 300 rpm, conferindo a 

escória propriedades físico-químicas particulares (Bourguignon, 2004). Estas escórias vêm 

sendo aplicadas na construção civil, principalmente em camadas inferiores de pavimentos 

rodoviários e como agregados em misturas asfálticas e concreto, já tendo inclusive alguma 

regulamentação a nível europeu (SAMARIS, 2006). Porém, em algumas linhas férreas com 

baixo volume de tráfego e baixa carga por eixo dos vagões, pode-se avaliar o uso de escórias 

de alto forno desde que se atente para os requisitos das especificações técnicas vigentes. O 

manual AREMA (2015) traz alguns requisitos para aplicação deste material como possívei 

constituinte da camada de lastro nos Estados Unidos da América. 

O autor deste trabalho teve alguma experiência no ano de 2007 com escórias de alto forno 

resfriadas ao ar aplicadas como camada de reforço de subleito em uma via férrea na região 

norte do Brasil e pôde constatar que, mesmo neste tipo de aplicação, o nível de degradação a 

médio e a longo prazo era elevado, pelo que se optava por utilizar este material somente em 

situações provisórias, com velocidade de circulação dos comboios bastante reduzida neste 

trecho (abaixo de 10 km/h) e em situações emergenciais onde não se tinham potenciais 

jazidas de solo previamente licenciadas pelos órgãos ambientais competentes ou, ainda, 

quando as condições climáticas dificultavam uma adequada compactação do solo. Na Figura 

4.2 é mostrado um trecho de uma linha variante para desvio temporário do tráfego em função 

de um deslizamento de terra que chegou a soterrar a linha principal, ocorrido durante o 

inverno amazônico, cujo subleito foi reforçado com o uso deste tipo de material granular, 

muito abundante na região devido a presença de relevantes polos produtores de ferro gusa 

nas cidades de Marabá e Açailândia, respectivamente nos estados do Pará e Maranhão. 
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Figura 4.2 – Uso de escória de alto forno para reforço de subleito em uma linha férrea variante na 
região norte do Brasil: (a) lançamento da escória na plataforma da linha variante a partir da linha 
principal com uso de vagões GBT; e (b) espalhamento e preparação da escória para lançamento das 
camadas sobrejacentes, vista a partir de talude rompido adjacente a linha principal (fotos do autor). 

Por outro lado, estudos recentes com escórias de aciaria, devidamente curadas e 

quimicamente estabilizadas, vêm indicando que tais aspectos negativos, verificados na 

aplicação de escórias de alto forno, não se verificam no caso das escórias de aciaria, 

mostrando que estes materiais podem apresentar níveis de desgaste e de fragmentação 

inferiores, inclusive, aos de agregados convencionais, como por exemplo os obtidos a partir 

de rocha granítica britada, o que possibilitaria assim a sua utilização em camadas superficiais, 

desde que se considerem os requisitos das respectivas especificações técnicas (Delgado et al., 

2018; Delgado et al., 2019a). 

Em Portugal, os agregados obtidos a partir do processamento da escória de forno de arco 

elétrico encontram-se classificados como agregados inertes (Gomes Correia et al., 2012), 

tendo dado origem à denominação comercial “Agregado Siderúrgico Inerte para Construção 

(ASIC)”. No Brasil, em geral, ainda não se dispõe de uma classificação comercial para estes 

materiais, pelo que ainda se colocam problemas relativos à expansibilidade e 

heterogeneidade na morfologia das partículas constituintes (Castelo Branco, 2004; Tavares, 

2012), o que não inviabiliza a sua aplicação mas requer a avaliação das suas características 

caso a caso. 

O foco das investigações conduzidas neste trabalho foram as escórias de aciaria, pelo que 

neste capítulo tais materiais são apresentados, com destaque para as escórias de forno de 

arco elétrico que foram utilizadas nesta pesquisa, e o seu processo de obtenção, 

notadamente do subproduto denominado ASIC, oriundo da Siderúrgica Nacional localizada na 

Maia, município da região norte de Portugal pertencente a região metropolitana da cidade do 

Porto. São analisados seus principais aspectos físicos, químicos e ambientais, e as 

possibilidades de aplicação deste material na construção civil em geral, e na camada de 

lastro de vias férreas em particular. 
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4.2 – Aço e Escórias de Aciaria 

4.2.1 – Resumo dos Processos de Fabricação do Aço 

O aço pode ser obtido basicamente através de dois processos siderúrgicos: via siderurgia 

integrada ou semi-integrada, onde a diferença principal reside no fato de que no primeiro, o 

aço provem exclusivamente da redução do minério de ferro, e no segundo, da fusão de sucata 

metálica. 

Na siderurgia integrada, as matérias-primas necessárias para a obtenção do aço são o 

minério de ferro (principalmente a hematita) e o carvão mineral. Ambos não são encontrados 

puros na natureza, sendo então necessária uma preparação das matérias-primas de modo a 

reduzir o consumo de energia e aumentar a eficiência do processo (Marques, 2009).  O 

processo de fabricação do aço, via siderurgia integrada, pode ser decomposto em quatro 

etapas básicas: i) coqueria e sintetização, na qual é feita a preparação das matérias-primas; 

ii) redução/produção do ferro gusa em alto fornos; iii) laminação, na qual é feito o refino em 

aciaria; e iv) trefilação, onde se faz a conformação mecânica (Silva, 2005). 

A siderurgia semi-integrada é um método mais moderno, em que o aço produzido muitas 

vezes não utiliza minério de ferro, procedendo-se a fusão direta de sucatas metálicas 

geralmente misturadas diretamente com ferro gusa, o que além da eficiência industrial, 

advinda da eliminação de uma etapa (redução do minério de ferro) acrescenta uma mais-valia 

ambiental a este processo de fabricação. É neste método que se enquadra a produção de aço 

em fornos de arco elétrico, cujos rejeitos foram objeto de estudo desta pesquisa. Na Figura 

4.3, é apresentado um fluxograma simplificado onde pode observar-se tanto o processo de 

siderurgia semi-integrada como o processo de siderurgia integrada, segundo o Instituto Aço 

Brasil (2009) apud Marques (2009). 

Relativamente à siderurgia semi-integrada (que a partir de agora será o único processo 

abordado, pelo que quando se referir neste trabalho à siderurgia de maneira geral, se estará 

referindo a este processo) Ferreira (2010) destaca que as escórias geradas terão propriedades 

variáveis consoante o tipo de forno utilizado na fabricação do aço, existindo basicamente três 

processos: o Siemens-Martin (Open Heart - OH), o conversor a oxigênio (Basic Oxigen Furnace 

- BOF ou Linz-Donawitz – LD) e o forno de arco elétrico (Electric Arc Furnace - EAF). 

Nos últimos anos vêm crescendo a produção de aço em fornos de arco elétrico em 

detrimento dos demais, que eram tradicionalmente mais empregados, sendo que na Europa e 

nos Estados Unidos, respectivamente cerca de 38% e 45% do aço fabricado já é oriundo destes 

fornos. No Japão os fornos de arco elétrico respondem por aproximadamente 34% do aço 

produzido, e em alguns países asiáticos como na Indonésia, na Malásia, na Tailândia e no 

Vietnã praticamente todo o aço produzido advém destes fornos (De Lima, 1999). 

O processo Siemens-Martin está praticamente em desuso nos dias de hoje e consiste na 

adição de sucata metálica juntamente com calcário e minério de ferro, e na injeção de 

oxigênio, provocando assim a fusão e agitação do banho metálico. Na fase de refino é 

adicionado óxido de cálcio, notadamente para remover o fósforo presente na mistura. Este 

processo tem baixa produtividade comparado com os demais, visto que é o único que ainda 

emprega alguma porcentagem de minério de ferro para obtenção do produto final (Marques, 

2009). 
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Figura 4.3 – Fluxograma simplificado para os processos de siderurgia semi-integrada e integrada 
(Instituto Aço Brasil, 2009 apud Marques, 2009). 

Nos conversores a oxigênio é adicionada a sucata metálica ao ferro gusa em estado 

líquido, a temperaturas entre 1.330 ºC e 1.450 ºC, sendo a mistura posicionada verticalmente 

dentro do conversor. Em seguida, é injetado oxigênio gasoso a alta pressão por meio de uma 

lança. Adiciona-se ao conversor uma certa quantidade de aditivos (dentre os quais cal e 

magnésio), seja juntamente com a sucata metálica ou após a injeção do oxigênio, consoante 

o processo de cada planta siderúrgica. Finalmente no refino, a escória é separada do aço 

liquído por diferença de densidade, o que só é possível posicionando o conversor 

verticalmente (Machado, 2000). A Figura 4.4 mostra, segundo Araújo (1997), um esquema do 

processo relativo à produção de aço em fornos de conversores a oxigênio. 

A produção de aço em Portugal é realizada através de fornos de arco elétrico, pela 

Siderúrgica Nacional (SN), em duas usinas, estrategicamente localizadas no Norte e no Sul do 

país, respectivamente na Maia e no Seixal. Resumidamente, a produção de aço em fornos de 

arco elétrico consiste na fusão de sucata metálica gerada por um arco elétrico, formado entre 

o aço e os eletrodos de grafite ou carvão amorfo. A sucata metálica é a matéria-prima do 

processo e pode ter diversas origens: vergalhões para construção civil, chapas de veículos ou, 

inclusive, peças defeituosas produzidas na própria siderúrgica, etc. (Raposo, 2005). 

Marques (2009) destaca que o processo de produção do aço em fornos de arco elétrico 

compreende duas fases: fusão e afinação. Na fase de fusão, adiciona-se a sucata metálica e 

outros componentes (principalmente a cal) ao forno de arco elétrico, dando origem à 

formação da escória negra. Já a fase de afinação, é decomposta em três etapas: oxidação, 

redução e ajuste final da composição. 

Na etapa de oxidação, é injetado oxigênio ao banho metálico visando a eliminação de 

elementos indesejáveis presentes, como: o silício, o manganês e o fósforo, dentre outros. 
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Ocorre a formação de óxidos que passam à escória, o carbono é eliminado pela queima na 

forma gasosa e é produzida a fervura do banho. Ao final da etapa de oxidação, retira-se 

cuidadosamente um rejeito que flutua sobre o aço líquido, o qual é despejado no fosso de 

escória, conforme mostrado na Figura 4.5, segundo Roque et al. (2006). 

 

 
Figura 4.4 – Esquema do processo de fabricação do aço em forno de conversor a oxigênio: (a) 
carregamento da sucata metálica, (b) carregamento de ferro gusa, (c) injeção de oxigênio, (d) 
esvaziamento do aço e (d) esvaziamento da escória de aciaria (Araújo, 1997). 

 

 
Figura 4.5 – Fosso de escória (Roque et al., 2006). 

Na etapa de redução, o objetivo é a obtenção de um metal com baixo teor de oxigênio, 

eliminando a maior parte do enxofre presente. Para isso, adiciona-se cal que atua como um 

dessulfurante, baixando o ponto de fusão da escória, e alguns elementos desoxidantes para 

fixar o oxigênio. Esta etapa dá origem a um novo tipo de escória, uma escória dessulfurante e 

desoxidante, denominada por escória branca. Geralmente, nos fornos de arco elétrico, 
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admite-se que as escórias brancas sejam reincorporadas no processo, sendo assim novamente 

introduzidas no forno, possibilitando uma redução no consumo de cal. 

Finalmente, é feito o ajuste final da composição, etapa na qual se ajustam os 

componentes do banho metálico, adicionando-se os elementos químicos que se deseja 

incorporar no aço para lhe introduzir propriedades específicas, como por exemplo: o cromo, o 

níquel, o molibdênio, o vanádio, o titânio, dentre outros. Após a incorporação desses 

elementos adicionais, eles devem se dissolver de maneira uniforme no banho metálico. 

As escórias estudadas nesta pesquisa são as escórias negras (conforme explicado mais à 

frente) obtidas na siderúrgica da Maia. Esta usina siderúrgica opera desde sua origem, em 

1976, com fornos de arco elétrico, onde as escórias têm passado por um processamento 

adequado visando atender certas especificações da indústria da construção civil, 

notadamente das aplicações à infraestrutura de transportes, como um subproduto na forma 

de agregado siderúrgico, sendo que Ferreira (2010) reporta que de 1976 a 2007, já se haviam 

produzido nesta unidade industrial aproximadamente 2.000.000 de toneladas de agregados 

siderúrgicos. 

4.2.2 – Escórias de Aciaria e Processamento como Agregado 
Siderúrgico 

As escórias de aciaria obtidas dos fornos de arco elétrico, tal e qual saem do forno, são 

somente um aglomerado de restos de aço com materiais inorgânicos, não sendo possível 

empregá-las diretamente em qualquer aplicação de engenharia. No entanto, as escórias 

podem passar por um processamento, visando aproveitamento na indústira da construção 

civil, originando o que se denomina em Portugal de “Agregado Siderúrgico Inerte para 

Construção” (ASIC) que é o material alternativo objeto de estudo na presente pesquisa. 

Aplicações deste material sem este processamento prévio para classificação como agregado 

siderúrgico acabam por registrar casos de insucesso no desempenho esperado. 

Ferreira (2010) destaca que as escórias de aciaria podem ser, tanto oxidantes (produzidas 

pela injecção de oxigénio no aço fundido para oxidar carbono, silício e enxofre), como 

redutoras. Estas últimas são geradas após o vazamento da escória oxidante através da adição 

de óxido de cálcio, correntemente designado por cal livre (CaO), e de fluorita (CaF2) 

(Machado, 2000). As escórias oxidantes são vulgarmente designadas por escórias negras e as 

redutoras por escórias brancas. As escórias negras são compostas principalmente por ferro, 

cálcio, silício e alumínio e as escórias brancas, por cálcio, silício e uma baixa porcentagem de 

ferro, sendo geralmente menos densas do que as negras (De Lima, 1999). 

Dentre as escórias brancas e negras, somente o segundo tipo tem potencial de utilização 

em infraestruturas de transporte e obras geotécnicas de maneira geral, pelo que no restante 

deste trabalho o termo escória de aciaria passa a ser utilizado como sinônimo de escória de 

aciaria negras, salvo se houver indicação em contrário. As escórias brancas não são 

valorizáveis nestas aplicações por apresentarem teores muito elevados de cal, que não 

garante que tais escórias sejam quimicamente inertes (SAMARIS, 2006). 

O processamento das escórias negras em ASIC, se dá através de diversas etapas, dentre as 

quais: i) resfriamentos primários e secundários; ii) eliminação das componentes metálicas; iii) 
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fragmentação; iv) crivagem; e v) neutralização da cal livre de modo a eliminar a possibilidade 

de expansão após a aplicação em obra (Marques, 2009). 

Na siderúrgica da Maia, o processamento da escória como ASIC se dá em três fases, que 

passa-se a descrever. 

Numa primeira fase, denominada por escoamento e arrefecimento da escória, esta é 

transportada do fosso (Figura 4.5) para uma zona devidamente impermeabilizada, onde é 

resfriada através de jatos d´água conforme mostrado na Figura 4.6, segundo Roque et al. 

(2006); em seguida leva-se a escória resfriada de caminhão para uma área de armazenamento 

e tratamento. 

Nestas áreas de resfriamento com jatos d´água, a empresa tem o cuidado de manter a 

impermeabilização da área de lavagem e direcionar os finos carreados pela água para bacias 

de contenção, onde o material sólido pode decantar antes de ser corretamente descartado. 

 

 
Figura 4.6 – Resfriamento da escória com o uso de jatos d´água (Roque et al., 2006). 

Na zona de armazenamento e tratamento, o trabalho de resfriamento pode ser 

completado com aspersores de água de maneira a acelerar o processo, ou a escória pode ser 

lá depositada de modo a concluir o seu resfriamento ao ar demorando o tempo que for 

necessário. Na Figura 4.7 é mostrada, segundo Roque et al. (2006), a aceleração do 

resfriamento da escória no pátio de armazenamento e tratamento com o emprego de 

aspersores de água. Ao final desta fase, o produto obtido é denominado de escória não 

processada. Na Lista Europeia de Resíduos (LER, 2004), este resíduo está catalogado no 

capítulo 10 com o código 10 02 02 (Marques, 2009). 

Numa segunda fase, chamada de separação da componente metálica, realiza-se, ainda no 

pátio de armazenamento e tratamento, a fragmentação da escória com a simultânea remoção 

de grande parte dos componentes metálicos indesejáveis presentes na escória não 

processada, conforme mostrado na Figura 4.8, segundo Roque et al. (2006). Esta operação de 

remoção de componentes metálicos pode ser feita por manipulação física ou com o uso de 

eletroímãs. 
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Concluída a remoção de partes metálicas de grandes dimensões, procede-se a separação 

magnética do material restante, em tambores apropriados, obtendo-se uma parte metálica 

que será reutilizada na produção de aço, conforme mostrado na Figura 4.9 segundo Roque et 

al. (2006), e uma restante onde apenas passa a haver aparas menores e em pequena 

quantidade. Em LER (2004) este resíduo encontra-se catalogado no capítulo 10 com o código 

10 02 01, recebendo a denominação de resíduos de processamento de escórias. 

 

 
Figura 4.7 – Aceleração do resfriamento no pátio de armazenamento e tratamento (Roque et al., 2006). 

 

 
Figura 4.8 – Fragmentação da escória no pátio de armazenamento e tratamento (Roque et al., 2006). 

Finalmente, numa terceira fase, a parte que não foi reaproveitada na produção de aço é 

processada para obtenção do ASIC. Esta última fase é composta por quatro etapas: i) 

peneiramento e calibração granulométrica, onde se peneira o material calibrando a curvas 

granulométricas para as diversas aplicações na construção civil, sejam elas curvas 

previamente padronizadas (no caso da Siderúrgica Nacional: 0/16 mm, 12/16 mm, 31,5/63 
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mm, 0/40 mm e 40/250 mm) ou curvas específicas solicitadas pelos clientes, desde que em 

quantidades economicamente justificáveis, conforme mostrado na Figura 4.10 segundo Roque 

et al. (2006); ii) fragmentação mecânica, com eventual moagem, visando a obtenção de finos 

para granulometrias menores; iii) eliminação de aparas metálicas de menores dimensões que 

não tenham sido eliminadas nas fases anteriores, através de passagem com prato magnético 

e/ou reprocessamento, passando novamente o material no rolo magnético; e iv) 

armazenamento ao ar livre, visando a maturação (cura) do produto por hidratação ao ar, no 

tempo necessário à neutralização da cal livre remanescente, como se observa na Figura 4.11, 

segundo Roque et al. (2006). 

 

 
Figura 4.9 – Parte metálica obtida da separação magnética para ser reutilizada na produção de aço 
(Roque et al., 2006). 

 

 

 
Figura 4.10 – Peneiramento e calibração granulométrica da escória (Roque et al., 2006). 
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É importante ressaltar que todo o processamento da escória como ASIC é livre de danos 

ambientais, na medida em que não é empregado, em nenhuma fase do processamento, 

quaisquer combustíveis ou produtos geradores de emissões gasosas, tendo somente que se ter 

em conta o controle do uso racional da água (que não tem destinação para meios hídricos com 

carreamento de particulados) e de poeiras geradas no processo. 

Marques (2009) reporta ainda que o ASIC na granulometria 0/40 mm, já encontra-se 

certificado com marcação CE (indicativo de conformidade obrigatória para produtos 

comercializados no Espaço Econômico Europeu), desde junho de 2008, de acordo com os 

requisitos da Norma Europeia EN 13242 (CEN, 2002a) - Aggregates for unbound and 

hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction. 

 

 
Figura 4.11 – Maturação da escória por hidratação ao ar livre (Roque et al., 2006). 

4.3 – Aspectos Químicos, Físicos e Mecânicos do ASIC 

4.3.1 – Contextualização 

De maneira geral o agregado siderúrgico é um material duro, denso, limpo e resistente à 

abrasão. A elevada densidade das partículas e a alta resistência mecânica do agregado, 

observada em estudos para aplicações de engenharia, deve-se sobretudo às quantidades 

significativas de ferro presentes nas escórias (Ferreira, 2010). 

A composição química e mineralógica dos agregados siderúrgicos é influenciada tanto pelo 

processo utilizado na fabricação do aço, quanto pelo processamento da escória para obtenção 

do agregado siderúrgico. Porém, quanto à composição química, estes materiais são 

constituídos essencialmente por: silicatos de cálcio, óxido de ferro, óxido de magnésio, óxido 

de manganês e alumina; totalizando 95% da sua composição química. Outros componentes 

aparecem em muito menor quantidade. 

Quanto à mineralogia, as fases mineralógicas presentes são: a wustita, a hematita, a 

kirschsteinita, a akermanita, o silicato de cálcio e a ghelenita, entre outras (SAMARIS, 2006). 
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4.3.2 – Composição Química do ASIC 

Apesar da composição química das escórias de aciaria serem aproximadamente similares, 

consoante o processo adotado para fabricação do aço ao qual tais escórias estão associdadas, 

não existe garantia de que um determinado processo vá originar uma determinada 

composição química, podendo existir escórias de aciaria obtidas pelo mesmo processo com 

composições químicas ligeiramente distintas, visto que um mesmo processo pode passar por 

pequenas adaptações, personalizados para cada siderurgia (SAMARIS, 2006). 

A variabilidade na composição química das escórias de aciaria pode ser observada na 

literatura disponível a respeito deste material, onde autores diversos reportam composições 

químicas distintas, mantendo, porém, a preponderância dos elementos principais já referidos. 

Nas tabelas 4.1 e 4.2 são apresentadas referências de composições químicas obtidas na 

bibliografia, onde ambas apresentam a composição química de escórias oriundas do processo 

de conversor à oxigênio (LD e BOF) e do processamento em fornos de arco elétrico (EAF). 

Tabela 4.1 – Variabilidade percentual dos elementos presentes na composição química de diferentes 
escórias de aciaria (Machado, 2000). 

Processo 
Tipo de 

Escória 

Fe 

(total) 
Fe2+ 

CaO 

(total) 

CaO 

(livre) 
SiO2 MgO MnO P2O5 

BOF / LD 

Oxidante 
14 8,4 40 0 9 1 3 0 

26 15,6 50 7 16 9,6 8 5 

K-BOP (aço 

inoxidável) 

0,7 
- 

48 
- 

32 10 
- 0,02 

0,9 54 33 11 

EAF 

Negra 
15 9,8 28 

1,4 
12 6,4 3 

0,7 
17 15,7 40 26 18 9,3 

Branca 
0 

- 
47,6 

- 
19,7 7 1 

- 
1,5 51 27 15 2 

 

Tabela 4.2 – Variabilidade percentual dos elementos presentes na composição química de diferentes 
escórias de aciaria (SAMARIS, 2006). 

Processo CaO SiO2 Al2O3 MgO FeO MnO P2O5 Cr2O3 S 
CaO/

SiO2 

CaO 

(livre) 

LD 
42 10 0,5 1 15 3 1,5 <2 0,25 4 

3 

52 20 3 8 35 10 4 13 

EAF 
30 10 <10 <10 

15 <10 <2 <2 
1,8 1,8 <1,5 

40 20 35 2,8 2,8 

 

Analisando as tabelas 4.1 e 4.2 percebe-se alguma distinção na composição química das 

escórias de aciaria obtidas pelos dois principais processos existentes (conversor à oxigênio e 

forno de arco elétrico), verificando-se, por exemplo, um mais elevado teor de cálcio nas 
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escórias obtidas pelo conversor à oxigênio comparativamente aos agregados em análise nesta 

pesquisa (oriundos do processo EAF). Observa-se, ainda, na tabela 4.1, que o teor em cal das 

escórias brancas de forno de arco elétrico é bastante elevado, não possibilitando, conforme 

mencionado anteriormente, o seu emprego como agregado siderúrgico em aplicações de 

infraestruturas de transporte. 

O teor em cal, principalmente a cal livre, proporciona uma tendência de expansibilidade 

ao material, pelo que se deve ter cuidados adicionais nos critérios de aceitação de escórias 

como agregados siderúrgicos face a esta questão, que será mais discutida no item 4.3.3. 

Com relação ao material específico avaliado nesta pesquisa (ASIC da siderúgica da Maia), 

a sua composição química, obtida por espectrometria de fluorescência de raios X, para uma 

base de 100% em peso seco, é apresentada na tabela 4.3 em termos de valor médio e desvio 

padrão dos resultados obtidos. Para compor os valores médio e de desvio padrão, foram 

realizados dez ensaios de espectrometria, com cinco amostras coletadas de uma pilha que 

havia sido submetida a um tempo de cura de três meses e as outras cinco de uma outra pilha 

com tempo de cura de seis meses. Segundo Castro (2005), os resultados obtidos em cada uma 

das amostras podem ser consultados no relatório interno CVR 207/2005. 

Tabela 4.3 – Porcentagem dos elementos presentes na composição química do ASIC da Maia utilizado 
nesta pesquisa (Castro, 2005). 

Elemento 
ASIC com três meses de cura ASIC com seis meses de cura 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Na2O 0,16 0,000 0,15 0,019 

MgO 2,72 0,063 3,32 0,291 

Al2O3 4,20 0,100 3,63 0,105 

SiO2 11,96 0,102 12,56 0,101 

P2O5 1,23 0,034 1,04 0,038 

SO3 0,31 0,014 0,29 0,018 

K2O 0,05 0,009 0,08 0,005 

CaO 24,19 0,793 23,80 1,037 

TiO2 0,73 0,019 0,74 0,018 

V 0,09 0,006 0,09 0,004 

Cr 1,97 0,090 1,93 0,086 

Mn 3,89 0,143 3,88 0,085 

Fe2O3 48,23 0,890 48,08 1,22 

Cu 0,04 0,004 0,04 0,003 

Zn 0,07 0,008 0,07 0,007 

Sr 0,03 0,002 0,03 0,002 

ZrO2 0,04 0,004 0,04 0,001 

Ba 0,11 0,062 0,15 0,005 
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Da análise da tabela 4.3 constata-se que o ASIC da Maia é constituído principalmente por 

óxido de ferro (mais de 45%), óxido de cálcio (mais de 23%) e sílica (mais de 11,5%). Verifica-

se ainda que, em termos médios, a composição química do agregado siderúrgico analisado 

com diferentes tempos de cura não apresenta valores significativamente diferentes, conforme 

pode ser observado na Figura 4.12, segundo Ferreira (2010). 

Ferreira (2010) reporta ainda ensaios complementares que visaram avaliar certas 

características ambientais do ASIC da Maia quando aplicado em camadas de pavimentos e 

infraestruturas de transporte. Tais estudos concluíram que o material avaliado apresenta 

natureza básica, baixa condutividade elétrica e boa estabilidade aos agentes de intemperismo 

e à variações de temperatura. 

 

 
Figura 4.12 – Valores médios da composição química do ASIC da Maia, com tempos de cura de três e seis 
meses (Ferreira, 2010). 

4.3.3 – Aspectos Físicos e Comportamento Mecânico do ASIC 

Quanto às propriedades físicas e mecânicas, Ferreira (2010) destaca que os agregados 

siderúrgicos normalmente apresentam baixos valores de absorção de água (cerca de 1% a 2% 

para material grosso e da ordem dos 4% para material fino) e elevada densidade real dos 

grãos (3,2 a 3,9) quando comparados com materiais naturais, sendo tais características de 

alta relevância em aplicações na área de pavimentação quando se avaliam os custos de 

transporte e espalhamento do material nas camadas dos pavimentos, e ainda, devido os 

agregados siderúrgicos apresentarem boas características de durabilidade quando submetidos 

à cargas repetidas. 

Estes materiais apresentam elevado ângulo de resistência ao cisalhamento (normalmente 

entre 40º e 45º) o que contribui para uma boa estabilidade mecânica, e altos valores de CBR, 

geralmente acima de 300%. Em ensaios de abrasão Los Angeles, o material tem indicado 

elevada resistência à fragmentação, com valores normalmente entre 15% e 45% (Ferreira, 

2010). Além disso, os grãos do agregado siderúrgico têm revelado características cimentícias, 

endurecendo devido à reação da água com o CaO e o SiO2 presentes, característica muito 

relevante uma vez que impõem uma tendência de melhoria das propriedades mecânicas ao 

longo do tempo (Silva, 1994; Lima et al., 2000). 
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Percebe-se que as características físicas dos agregados siderúrgicos, como: massa 

específica, porosidade e tamanho das partículas, são afetadas não só pela sua composição 

química e mineralógica, como também pela sua velocidade de resfriamento. Por exemplo, no 

processamento das escórias, um resfriamento rápido à água resulta em agregados com 

elevada porosidade e baixa resistência à abrasão comparativamente ao material obtido por 

resfriamento ao ar (SAMARIS, 2006). 

Porém, existe uma propriedade indesejável dos agregados siderúrgicos com reflexo no seu 

comportamento mecânico, que é a expansibilidade, principalmente no caso de aplicação em 

camadas de pavimentos. Ainda que as escórias de aciaria sejam submetidas a um rigoroso 

processo de maturação controlada, via de regra elas apresentam uma expansibilidade 

residual, normalmente inferior a 3%. Isso ocorre principalmente devido à presença de cal livre 

(CaO) e/ou óxido de magnésio livre (MgO) nas escórias. Tais componentes ao reagirem com a 

água, hidratam formando o hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, e o hidróxido de magnésio, Mg(OH)2. 

Estudos diversos têm investigado o aspecto da expansibilidade de agregados siderúrgicos, 

estabelecendo parâmetros limite e procedimentos de cura para garantir uma aplicação segura 

como material de pavimentação, sendo que o principal procedimento é o armazenamento do 

agregado ao ar livre durante alguns meses visando a maturação da cal livre, o que reduz 

significativamente o potencial de expansibilidade (Marques, 2009). 

Em um estudo conduzido por Rohde (2002) sobre a aplicação de escórias de forno de arco 

elétrico em camadas granulares de pavimentos, é comentado que um período de 4 meses de 

cura ao ar livre é suficiente para garantir níveis de expansão não prejudiciais à qualidade do 

agregado para tal aplicação. 

Em um outro estudo, conduzido no âmbito do projeto SAMARIS (2006),  aconselha-se que 

para escórias com teores de cal livre superiores a 3%, as mesmas devem ser armazenadas para 

maturação ao ar livre durante um período de 6 meses a um ano, a fim de se obter níveis de 

cal livre aceitáveis. Tal estudo, reporta ainda que, mesmo que as escórias apresentem valores 

inferiores a 3% de teor de cal livre, estas devem ser colocadas para maturação ao ar livre por 

um período nunca inferior a três meses (SAMARIS, 2006). 

Segundo Lima et al. (2000), um procedimento eficaz para a maturação do material ao ar 

livre, é armazená-lo em lotes de no máximo 10.000 toneladas por pilha, em pilhas de altura 

reduzida (entre 1,5 e 2,0 m) de forma a garantir que todo o material seja devidamente 

curado durante o processo. 

Uma técnica de aceleração do processo de cura é mencionada por Geyer (2001), na qual 

as pilhas com o material armazenado são submetidas a um spray de água quente para em 

seguida ser injetado vapor ou passar o material por um ambiente vaporizado. Segundo este 

autor, com o emprego desta técnica o processo de cura poderia ser reduzido para cerca de 

vinte dias. 

Silva (1991) apud Fernandes (2010) menciona que uma outra técnica possível para 

minimizar possíveis danos ocasionados pela expansão de escórias de aciaria quando aplicadas 

em pavimentos rodoviários, nomeadamente em camadas de reforço do subleito, sub-base e 

base, seria misturar o material com um outro material capaz de absorver a expansão, como 

argilas, de preferência lateríticas com alta estabilidade e de ampla ocorrência em países de 

clima tropical, como o Brasil, por exemplo. Naturalmente tal possibilidade só é viável em 
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aplicações onde a introdução de finos não comprometa o desempenho do material para a 

aplicação pretendida. 

 Alexander (2005) ressalta que comparativamente às escórias obtidas em fornos BOF, as 

escórias obtidas em fornos de arco elétrico (tipo EAF) apresentam menor expansibilidade, 

devido ao menor teor de cal livre presente, conforme pode ser observado nas tabelas 4.1 e 

4.2. 

No guia SAMARIS (2006) são estabelecidos limites de expansibilidade para aceitação do 

agregado siderúrgico em conformidade com a norma NP EN 1744-1 (IPQ, 2000b), seja para 

aplicação como agregados em camadas não ligadas ou como agregados em misturas 

betuminosas (ligadas), tanto para os agregados obtidos a partir de escórias BOF quanto para 

os obtidos a partir de escórias EAF, conforme mostrado na tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Valores limite de expansibilidade para agregados siderúrgicos (SAMARIS, 2006). 

Tipo de 

Escória 

Agregados como 

materiais não ligados 

Agregados em 

misturas betuminosas 

BOF 5 % 3,5 % 

EAF 7,5 % 6,5 % a 10 % 

 

A Siderúrgica Nacional (SN), produtora dos agregados utilizados nesta pesquisa, realiza 

anualmente o acompanhamento do nível de expansibilidade dos seus agregados siderúrgicos 

através da norma NP EN 196-2 (IPQ, 1996) e os valores de expansibilidade tem se situado 

entre 0,35% e 1,5% (Marques, 2009; Gomes Correia et al., 2012), bem abaixo dos limites 

máximos definidos pelo guia SAMARIS (2006), o que reflete o cuidado no processo de 

resfriamento e maturação do produto, e que tem possibilitado à SN classificá-lo como 

agregado siderúrgico inerte. 

Brun e Yuan (1994) apud Ferreira (2010) destacam algumas vantagens dos agregados 

siderúrgicos comparativamente aos agregados naturais, quando aplicados em camadas de 

pavimentos: i) superfície rugosa, a qual resulta numa estabilidade mais elevada; ii) são 

praticamente insensíveis à variação do teor de umidade; iii) apresentam endurecimento 

proporcionado pela cimentação dos grãos advinda das reações hidráulicas; iv) apresentam 

melhor drenabilidade do que a maioria dos agregados naturais com tamanho similar; v) têm 

elevada resistência mecânica, apresentando um excelente comportamento quando 

empregados em fundações fracas e em aplicações de tráfego pesado; vi) incorrem em 

menores custos, uma vez que não requerem explosivos para o desmonte; vii) normalmente 

apresentam maior resistência à abrasão; viii) possuem maior rigidez; ix) têm peso específico 

mais elevado resultando em geral em maior estabilidade; x) podem atingir a composição 

granulométrica desejada, permitindo melhor trabalhabilidade e compacidade, favorecendo 

assim a durabilidade do pavimento e xi) os procedimentos de análise e dimensionamento de 

pavimentos convencionais, bem como os métodos usuais e equipamentos utilizados para 

lançamento e compactação dos materiais tradicionais podem também ser utilizados para os 

agregados siderúrgicos. 
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As propriedades índice de controle físico do ASIC utilizado nesta pesquisa, e seu 

enquadramento às especificações ferroviárias para materiais constituintes da camada de 

lastro, serão discutidas no capítulo seguinte. 

4.4 – Possibilidades de Aplicação do ASIC 

4.4.1 – Panorama Geral 

As escórias de aciaria, de maneira geral, têm tido cada vez mais aceitação do mercado, 

visando sua aplicação como um subproduto industrial, em parte devido ao melhoramento e 

modernização do processo de produção do aço, gerando um subproduto de qualidade superior 

ao que se verificava alguns anos atrás, principalmente quanto a homogeneidade do produto 

final, e ainda, devido a uma maior conscientização no plano socio-econômico-ambiental que 

tem ganhado impulso nas últimas décadas em nível mundial. Atualmente são diversas as 

hipóteses de aplicação deste material, verificando-se uma tendência de aumento. 

A associação europeia que representa os produtores e tranformadores metalúrgicos, a 

EuroSlag, publica regularmente dados relativos a aplicação de escórias de aciaria na Europa. 

A EuroSlag destaca, em sua mais recente publicação, que as principais aplicações do material 

no âmbito europeu ocorrem em: construção de estradas de rodagem, aterros em geral, obras 

de engenharia hidráulica, como fertilizante, na produção de cimento e reutilizadas como 

matéria-prima na produção de aço, sendo que 9% ainda deixa de ser aproveitada ficando 

depositada em aterros sem aplicabilidade imediata conforme mostra a Figura 4.13 

relativamente ao ano de 2016 (EuroSlag, 2016). 

 

 
Figura 4.13 – Distribuição percentual das aplicações de escória de aciaria na Europa em 2016 (EuroSlag, 
2016). 

Segundo Sousa (2007), no Brasil, a exemplo do que ocorre na Europa, a principal aplicação 

das escórias de aciaria têm ocorrido na construção de rodovias, representando 

aproximadamente 46,6% das aplicações, seguido do uso em aterros em geral (15%), e uma 

parte significativa é destinada para aterros provisórios sem aplicabilidade imediata (30,9%). 

Sousa destaca ainda, que uma pequena parcela já vem sendo utilizada na camada de lastro de 

vias férreas (6,2%) porém ainda em caráter essencialmente experimental. 
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Este padrão na distribuição do aproveitamento das escórias de aciaria, onde a maior parte 

das aplicações se dão no âmbito rodoviário, parece ser uma regra geral nos países 

industrializados e produtores de aço. Sendo que em alguns países o aproveitamento das 

escórias já está muito intensificado. Na Alemanha, por exemplo, do total de escórias de 

aciaria produzidas: 70% é aplicada na construção civil (aterros em geral, pavimentos e 

estruturas hidráulicas), 12,6% é reciclada e 6% é empregada como fertilizantes (Merkel, 

2000). 

A seguir, apresentam-se de forma suscinta as principais aplicações atuais dos agregados 

siderúrgicos obtidos a partir de escórias de aciaria com interesse para a Engenharia Civil, 

destacando os estudos e aplicações realizados em Portugal e no Brasil, nomeadamente as 

aplicações relativas a: aterros em geral, pavimentos rodoviários, engenharia hidráulica e vias 

férreas. 

4.4.2 – Aplicação em Aterros em Geral 

Uma aplicação que tem sido observada nos últimos anos para os agregados siderúrgicos é 

na constituição de corpos de aterro em geral, sejam para construção de estradas (rodovias e 

ferrovias), diques ou platôs com fins industriais, comerciais ou residênciais. Estes aterros 

podem ser convencionais ou hidráulicos. 

No ano de 2007 foi construído em Portugal um aterro de uma via férrea com agregado 

siderúrgico, em que foram utilizadas cerca de 280×103 toneladas de ASIC, num ramal de 

aproximadamente 3,8 km, junto à fábrica do Seixal da Siderúrgica Nacional (Miguel, 2007). O 

ASIC, que foi utilizado em duas granulometrias distintas, nomeadamente 0/40 mm e 0/100 

mm, mostrou-se estável na presença de água, possibilitando a aplicação do material sob 

quaisquer condições meteorológicas. Ambas as granulometrias cumpriram amplamente os 

requisitos normativos estabelecidos para materiais de aterro, sendo que a granulometria 0/40 

mm atendeu ainda às características impostas para a camada de leito da via (camada de 

apoio do sublastro; denominada no Brasil de camada final de terraplenagem, corresponde 

geralmente aos últimos 60 cm do aterro), que possui requisitos mais exigentes do que o 

restante do aterro. O valor do módulo de deformabilidade, medido em contínuo pelo 

equipamento Portancemètre no topo desta camada, foi sempre superior ao valor mínimo 

estabelecido em projeto (80 MPa). Na Figura 4.14a apresenta-se alguma informação relativa 

aos materiais utilizados, obtida durante o controle de qualidade da obra, nomeadamente 

curvas granulométricas, valores medidos de Los Angeles, Micro Deval, Expansibilidade, Azul 

de Metileno, peso específico seco máximo e CBR. Na Figura 4.14b e na Figura 4.14c 

apresenta-se, respectivamente, um aspecto do espalhamento do ASIC nas camadas do aterro 

ferroviário e a obra já concluída e em operação. 

Uma outra aplicação do ASIC em Portugal, foi realizada, também em 2007, no âmbito da 

construção de um trecho experimental na rodovia EN 311, de Fafe a Várzea Cova. Foram 

construídas e ensaiadas três estruturas diferentes, com seções instrumentadas, variando os 

materiais do corpo de aterro, da camada de leito do pavimento e da camada de base, da 

seguinte forma: i) na Seção 1, aterro e camada de leito de pavimento em saibro granítico e 

camada de base em Agregado Britado de Granulometria Extensa (ABGE), também de granito; 

ii) na seção 2, aterro e camada de leito de pavimento em saibro granítico e camada de base 

em ASIC; e iii) na seção 3, aterro, camada de leito de pavimento e camada de base em ASIC. 
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O aterro tem cerca de 60 m de comprimento e altura mínima de aproximadamente 3 m. Este 

itinerário tem uma plataforma de 11,5 m de largura, compreendendo duas faixas de rodagem 

(7,0 m) e duas bermas de acostamento (com 2,5 m de largura cada), com um Tráfego Médio 

Diário Anual de Veículos Pesados (TMDA) no intervalo de 300 a 500 (Fortunato et al., 2018). 

 

 
Figura 4.14 – Aplicação de ASIC na construção de um aterro ferroviário em Portugal: (a) resumo de 
algumas características dos materiais utilizados, (b) detalhe durante a construção e (c) via em operação 
(Miguel, 2007). 

O referido trecho experimental foi avaliado em várias fases, ao longo de 

aproximadamente 10 anos. A Seção 3, com aterro em ASIC, mostrou melhor comportamento 

mecânico, avaliado por meio de ensaios com defletômetro de impacto pesado (Falling Weight 

Deflectometer - FWD), seja a curto, seja a longo prazo, quando comparada com as demais 

seções, construídas com materiais naturais (Fortunato et al., 2018). 

Analisando os resultados da instrumentação do trecho rodoviário experimental, no qual foi 

possível medir os assentamentos em cada camada ao longo da estrutura, verificaram-se 

maiores assentamentos na fundação da seção com ASIC, na fase inicial, devido à maior 

densidade deste material, ainda assim com um valor máximo absoluto registrado de apenas 1 

mm. Posteriormente, os assentamentos na fundação foram praticamente nulos. 

Relativamente ao corpo do aterro, verificou-se um assentamento duas vezes superior na 

camada de saibro granítico em relação ao registrado no ASIC (ainda assim com valores 
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inferiores a 1 mm), medido a uma altura de 1,6 m da fundação, traduzindo assim um melhor 

desempenho da camada construída com ASIC. 

Relativamente aos aspetos ambientais, foi realizada uma campanha de monitoramento 

para avaliar a composição química de amostras de lixiviados recolhidos em dois lisímetros 

instalados no trecho (um na seção construída em ASIC e outro na seção em saibro granítico). 

As análises mostraram que o ASIC pode ser considerado um material inerte, na medida em 

que a sua lixiviabilidade não contribuiu para a degradação da qualidade dos solos e das águas 

superficiais e subterrâneas, não constituindo risco para a saúde pública (Fortunato et al., 

2018). 

Dessa forma, este extenso trabalho de caracterização e monitoramento possibilitou aos 

autores concluir que é adequado utilizar o ASIC em aterros para infraestruturas de transporte 

e, ainda, ao nível das camadas de base e de sub-base, na forma de material granular britado, 

aplicação que se apresenta em seguida. 

4.4.3 – Aplicação em Pavimentos Rodoviários 

Pena (2004) reporta que, tradicionalmente, o emprego em obras rodoviárias corresponde 

a aplicação mais comum e difundida de agregados siderúrgicos, tanto diretamente, como 

material constituinte das camadas do pavimento rodoviário (base, sub-base e reforço de 

subleito), quanto, em menor escala, como agregado constituinte de misturas betuminosas 

para a camada de revestimento das estradas de rodagem. Este autor ratifica Sousa (2007) 

informando que, no Brasil, tais aplicações representam aproximadamente 47% do total, o que 

corresponde a um volume superior a 1,4 milhões de toneladas. 

Segundo Pena (2004) diversas vantagens, de cunho técnico, econômico e ambiental, 

relativamente ao emprego de agregados siderúrgicos em camadas de pavimentos rodoviários, 

são mencionadas por autores diversos, sendo que relativamente aos aspectos técnicos,  

comparativamente a materiais naturais britados, tal autor destaca: i) a maior durabilidade; ii) 

uma dureza superior; iii) uma melhor resistência ao congelamento e degelo, apesar do maior 

gradiente térmico; iv) o melhor atrito pneu-pavimento e uma melhor adesividade quando 

utilizado como agregado em misturas betuminosas; v) o maior peso próprio; vi) a possibilidade 

de se executar camadas menos espessas; e vii) a maior capacidade de suporte expresso por 

elevados valores de CBR. 

Machado (2000) destaca, ainda, que em face de uma macro-fábrica normalmente mais 

homogênea do que os agregados naturais britados, os agregados siderúrgicos podem ser 

britados na granulometria requerida em partículas geralmente cúbicas, possibilitando boa 

trabalhabilidade e compacidade quando aplicados em camadas de pavimentos. 

Relativamente ao emprego de escórias de aciaria como camada granular de pavimentos 

rodoviários, os resultados de monitoramento periódico do trecho experimental descrito no 

item 4.4.2 (rodovia EN 311), obtidos durante cerca de dois anos e meio após a conclusão do 

trecho, mostraram que o desempenho mecânico da estrutura do pavimento, avaliado através 

de ensaios de FWD, era melhor nas seções construídas com ASIC do que naquelas construídas 

com materiais naturais (saibro granítico e ABGE). Este comportamento foi particularmente 

evidente quando o pavimento foi solicitado por cargas mais elevadas (Fortunato et al., 2018). 
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As deflexões registradas à superfície na zona construída sobre o ASIC foram cerca de cinco 

vezes inferiores às registradas nas zonas construídas com materiais naturais. 

Cerca de 10 anos após a construção do trecho experimental foram realizados novos 

ensaios de FWD para avaliar as deflexões na superfície do pavimento. Realizaram-se ensaios 

em diversos locais do pavimento, em ambas as faixas, com aplicação sucessiva de três níveis 

de carga (30 kN, 47 kN e 65 kN) sobre uma placa de 0,45 m de diâmetro. Na zona em que se 

utilizou ASIC as deflexões medidas sob a placa de carga foram significativamente inferiores às 

medidas em 2008 e nas outras zonas foram superiores às medidas nessa data. Estes resultados 

parecem indicar que, ao longo do tempo, a estrutura do pavimento se tornou mais rígida nas 

zonas em que se aplicou ASIC e mais deformável nas demais, sugerindo, mais uma vez, um 

melhor comportamento das seções com ASIC. Na Figura 4.15 são comparados os resultados 

dos ensaios de FWD, para a carga de 47 kN, realizados nas campanhas de 2008 e de 2017, 

mostrando, também, um detalhe do equipamento de FWD utilizado durante a campanha de 

2017. 

 

 
Figura 4.15 – Comparação das deflexões máximas (��) medidas em 2008 e em 2017, por meio de ensaios 
de FWD (equipamento no canto superior esquerdo), em ambas as vias para uma carga de 47 kN 
(adaptado de Fortunato et al., 2018). 

Um outro extenso estudo laboratorial conduzido em Portugal simulou as condições de 

carregamento cíclico de longo prazo a que agregados siderúrgicos inertes estariam submetidos 

como camada granular em pavimentos, com resultados favoráveis à utilização do material 

(Ferreira, 2010). 

Outras aplicações igualmente bem sucedidas de agregados siderúrgicos em camadas de 

pavimentos em geral já foram realizadas, podendo-se citar: i) um pavimento aeoroportuário 

no aeroporto internacional de Pittsburg nos Estados Unidos, no qual se utilizou 600 m³ do 

material (Pena, 2004); ii) a construção da rodovia BR 393, no Brasil, no trecho de contorno da 
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cidade de Volta Redonda, onde se empregou agregados siderúrgicos em todas as camadas do 

pavimento; e iii) também no Brasil, a construção do trecho norte da BR 101, no Espírito Santo 

(Marques, 2009). 

O aproveitamento de agregados siderúrgicos em misturas betuminosas é também uma 

área em que se desenvolveram diversos estudos e aplicações, com casos relatados tanto em 

Portugal quanto no Brasil, e que concluíram ser adequado o uso da escória em misturas 

betuminosas para pavimentação rodoviária. 

Em diversos desses trabalhos obtiveram-se algumas conclusões a respeito da utilização de 

escórias em misturas betuminosas, nomeadamente: i) Alvarenga (2001) chama atenção para o 

fato da escória ter cumprido todos os requisitos técnicos necessários, sendo vantajosa a sua 

utilização do ponto de vista econômico, relativamente à brita natural, até distâncias de 

transporte de 120 km; ii) Castelo Branco (2004) obteve bons resultados, mas chama atenção 

para a grande heterogeneidade morfológica das partículas (Figura 4.16a); iii) em Freitas 

(2007), um trabalho premiado pelo IBP (Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis), são apresentadas comparações entre o comportamento resiliente de 

misturas betuminosas com uso de escórias e com agregados naturais britados, com resultados 

favoráveis aos primeiros; e iv) Tavares (2012) apresenta resultados favoráveis à substituição 

de agregados naturais em misturas betuminosas descontínuas do tipo SMA (Stone Mastic 

Asphalt), onde a dureza e a forma das partículas de escória possibilitaram um melhor 

desempenho mecânico da mistura desde que o processo de “cura”, no sentido de reduzir a 

expansão da escória utilizada na mistura, seja eficaz (Figura 4.16b). 

 

 
Figura 4.16 – Alguns aspectos de estudos com incorporação de escórias em misturas betuminosas: (a) 
heterogeneidade das partículas (Castelo Branco, 2004) e (b) provete de mistura betuminosa tipo SMA 
com incorporação de escória de aciaria (Tavares, 2012). 

Observa-se que, em geral, os principais problemas relatados nos estudos desenvolvidos no 

Brasil, fazem referência à heterogeneidade e à expansão do material. No entanto, estudos 

mais recentes já apresentam resultados de ensaios de expansão com valores inferiores ao 

limite de 3% estabelecido pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 
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– Brasil) e relatos de uma aparente maior homogeneidade morfológica dos grãos (Costa, 2014; 

Lopes, 2017). Conforme referido anteriormente, este aspecto foi controlado em Portugal por 

meio de melhoramentos no processo de produção do aço e no processo de cura da escória, 

que objetivaram garantir homogeneidade morfológica e estabilidade química ao agregado 

siderúrgico (Gomes Correia et al., 2012). 

Em Lopes (2017) são relatados estudos com a incorporação de escória de aciaria em 

misturas betuminosas do tipo pré-misturado a frio (PMF), que incluíram ensaios de laboratório 

e de campo, por meio de viga Benkelman, num trecho experimental construído com 

revestimento em PMF de espessura igual a 5 cm, para vias com baixo volume de tráfego. 

Lopes concluiu favoravelmente ao emprego da escória como agregado para misturas do tipo 

PMF, ressaltando que a mistura com escória apresentou resultados superiores em ensaios de 

fadiga comparativamente a misturas do tipo PMF sem escória, e níveis aceitáveis de deflexão 

do pavimento no trecho experimental, medidos em ensaios de campo. Na Figura 4.17a é 

apresentada a escória utilizada pelo autor, na Figura 4.17b a construção do revestimento em 

PMF com incorporação de escória e na Figura 4.17c os resultados dos ensaios de campo, com 

utilização de viga Benkelman, onde se observa que a grande parte dos valores de deflexão se 

situa abaixo do limite máximo admissível, calculados segundo a norma DNER-PRO 269 (1994). 

 

 
Figura 4.17 – Estudo com incorporação de escórias em misturas do tipo PMF: (a) aspeto geral do 
agregado de escória utilizado, (b) execução do revestimento em PMF e (c) resultados de ensaios de 
campo (adaptado de Lopes, 2017). 
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Alguns estudos conduzidos em Portugal, como por exemplo os de Marques (2009), Crucho 

(2011) e Andrade (2015), também reportaram resultados favoráveis ao uso dos agregados 

siderúrgicos em misturas betuminosas. Tais estudos destacaram o excelente comportamento 

mecânico observado, principalmente, devido aos aspetos morfológicos das partículas do 

agregado siderúrgico e à sua elevada resistência à fragmentação e ao desgaste. 

É de referir, ainda relativamente a utilização de escórias como agregado em misturas 

betuminosas, que em 2006 foi feita em Portugal uma aplicação para regularização do 

pavimento nas instalações da Siderúrgica Nacional, no Seixal. Após três anos de utilização o 

pavimento apresentava bom estado (Figura 4.18); ainda assim, é de salientar que o local 

tinha baixo volume de tráfego (Marques, 2009). 

 

 
Figura 4.18 – Pavimento com agregado siderúrgico, Siderúrgica Nacional, Seixal, Portugal (Marques, 
2009). 

4.4.4 – Aplicação em Engenharia Hidráulica 

Os agregados siderúrgicos em função do seu elevado peso específico, das suas 

características morfológicas e da sua resistência a abrasão, apresentam alto potencial de 

aplicação em construções hidráulicas, para revestimento de canais e encostas, e na proteção 

de taludes naturais e construídos (Joost, 2002; SAMARIS, 2006). 

Este tipo de utilização ainda representa um pequeno percentual das aplicações do 

material na Europa, aproximadamente 2% (EuroSlag, 2016), ainda assim, em países como a 

Alemanha e a Holanda, cerca de 400.000 toneladas de agregado siderúrgico são empregadas 

por ano para enrocamento de proteção e obras hidráulicas em geral, nomeadamente em 

zonas costeiras e fluviais (SAMARIS, 2006). 

A Figura 4.19 mostra, segundo Pena (2004), dois exemplos de aplicação de agregados 

siderúrgicos em obras de engenharia hidráulica. Na Figura 4.19a pode observar-se o uso do 

agregado ensacado, em sacos de sarrapilheira, na forma de um revestimento de encosta do 

tipo “rip-rap” e na Figura 4.19b o material sendo utilizado no revestimento de um canal num 

arranjo do tipo gabião. 
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O uso de agregados siderúrgicos neste tipo de aplicação vem se mostrando 

particularmente comum no Brasil, consumindo cerca de 15% do total de escórias de aciaria 

produzidas no país, segundo dados do IBS (2002) apud Pena (2004). 

 

 

 
Figura 4.19 – Exemplos de aplicação de agregado siderúrgico em obras de engenharia hidráulica: (a) 
agregado ensacado na forma de um revestimento de encosta do tipo “rip-rap” e (b) material sendo 
utilizado no revestimento de um canal num arranjo do tipo gabião (Pena, 2004). 

Na Figura 4.20 é mostrado, segundo Rodrigues (2007), um exemplo de aplicação de 

agregado siderúgico na proteção de face de um talude de corte, escavado para passagem de 

uma estrada de rodagem, num arranjo onde o mesmo está contido por uma tela, numa 

espécie de gabião do tipo manta (“colchão reno”). 

 

 

 
Figura 4.20 – Exemplo de aplicação de agregado siderúrgico na proteção de face de um talude escavado 
para passagem de uma rodovia (Rodrigues, 2007). 
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4.4.5 – Aplicação em Vias Férreas 

Para serem competitivas as indústrias siderúrgicas normalmente se instalam em locais 

próximos de suas fontes de matéria-prima, e principalmente no entorno de sistemas de 

transporte que sejam eficientes para o escoamento de produtos em larga escala. Dessa forma 

o binômio siderúrgica-ferrovia se fortaleceu como um sistema quase interdependente, 

representando uma mais-valia econômica que do fim do século XIX até o terceiro quartil do 

século XX passou a ser sinônimo de industrialização e desenvolvimento dos países. Logo, é 

muito comum que ao longo do traçado das estradas de ferro se disponha de indústrias 

siderúrgicas que podem ser potenciais fornecedores de agregados siderúrgicos para possíveis 

aplicações nas vias férreas. 

A exemplo das aplicações em pavimentação rodoviária, o agregado siderúrgico pode ser 

utilizado em camadas de reforço do subleito e na camada de sublastro em vias férreas, 

atentando-se para o enquadramento aos aspectos normativos destas camadas em cada país. 

Nos Estados Unidos e na Europa o sublastro é essencialmente drenante, funcionando como 

camada filtrante e de transição entre o lastro e o subleito, logo o enquadramento 

granulométrico do agregado siderúrgico deve atender a tais critérios. No Brasil, existe uma 

tradição de se construir a camada de sublastro com materiais de baixa permeabilidade, 

nomeadamente solos laterizados bem graduados e naturalmente cimentantes, o que torna 

promissor o emprego de agregados siderúrgicos nesta camada, seja isoladamente ou em 

mistura com solos lateríticos. Porém, poucos estudos têm sido conduzidos neste sentido. 

Uma das aplicações mais interessantes para os agregados siderúrgicos nas vias férreas face 

a possibilidade de redução de custos e impactos ambientais dada a quase frequente 

disponibilidade destes materiais nas proximidades das ferrovias a custos muito reduzidos, é 

como substituto de rocha natural britada na camada de lastro, sendo que Rodrigues (2007) 

relata que em diversos países os agregados siderúrgicos já vêm sendo empregados como 

material de lastro em vias férreas. Sousa (2007) esclarece, porém, que tais iniciativas vêm 

sendo feitas de maneira aleatória,  sendo que a maior parte das pesquisas conduzidas até o 

momento limitam-se a avaliar o enquadramento do material às propriedades índice 

estabelecidas nas diversas normatizações internacionais e que foram essencialmente 

desenvolvidas para lastro de rocha natural britada. 

Poucas pesquisas têm sido desenvolvidas no sentido de avaliar o comportamento 

geomecânico de agregados siderúrgicos quando submetidos ao estado de tensão típico das 

vias férrea em que o material está a ser aplicado, menos estudos ainda para o caso de 

carregamentos equivalentes ao de vias do tipo heavy haul, sendo que os poucos trabalhos 

disponíveis avaliaram essencialmente o comportamento elástico e a deformação permanente 

para um número reduzido de ciclos de carga e descarga (normalmente até 10.000 ciclos), 

correspondentes a carregamentos ditos convencionais (Kaya, 2004; Chamling et al., 2018). 

Um outro aspecto que tem sido discutido, é a possibilidade do agregado siderúrgico, 

quando empregado na camada de lastro, vir a interferir no circuito de via prejudicando o 

sistema de sinalização e ocasionando possíveis interrupções no tráfego, notadamente em 

períodos chuvosos. Dessa forma, é desejável que o lastro tenha uma alta resistência elétrica, 

seja em períodos secos ou chuvosos. Merkel (2007) reporta que o valor mínimo requerido é de 

2 Ω por mil pés (304,8 m) de via férrea, sendo que tal autor obteve valores médios, em 

leituras efetuadas durante a estação de chuvas, de 160 Ω, bastante superior ao valor mínimo. 
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Valores favoráveis também foram obtidos por Sousa (2007) para agregados siderúrgicos que 

tenham sido satisfatóriamente curados antes da aplicação, garantindo baixos níveis de 

hidróxido de cálcio livre. 

Pena (2004) destaca que no Brasil, aproximadamente 180.000 toneladas de agregado 

siderúrgico são empregados anualmente como material de lastro em vias férreas, o que 

corresponde a cerca de 6,2% da produção nacional deste produto. Segundo este autor, o 

agregado siderúrgico apresenta melhores propriedades comparativamente aos agregados 

naturais para esta aplicação, visto que possui uma maior resistência ao desgaste e à abrasão e 

elevado peso específico, o que possibilita uma maior estabilidade para a via férrea. 

Pena (2004) ressalta ainda, que o agregado siderúrgico é isento de matéria orgânica, tem 

boa drenabilidade e um bom atrito interparticular graças a morfologia de suas partículas. E 

além disso, o autor reporta que o agregado siderúrgico tem boa resistência elétrica, não 

interferindo com os sistemas de sinalização e controle da ferrovia. 

Ribeiro (2017) relata uma experiência brasileira com o emprego de escórias de aciaria 

como camada de lastro na EFVM. Ribeiro informa que a experiência não foi positiva devido a 

expansão do agregado empregado na via, o que acabou gerando excesso de fragmentação de 

grãos com a consequente evolução granulométrica e geração de finos (Figura 4.21), sendo que 

tal aplicação foi suspensa até que se estabelecessem critérios nomativos para a estabilização 

química da escória antes de aplicação na camada de lastro. 

 

 
Figura 4.21 – Aplicação de escória não inerte na EFVM (Brasil), evidenciando a degradação do lastro 
devido a expansão dos grãos (Ribeiro, 2017). 

Em novembro de 2017 foi construído no Brasil um ramal ferroviário, em linha dupla com 

extensão total de 1,7 km, dentro do pátio da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), 

localizado no estado do Rio de Janeiro, de propriedade da siderúrgica Ternium S.A. A linha foi 

construída para o transporte de placas de aço para o mercado nacional, ligando à rede da MRS 

Logística S.A. Utiliza bitola larga (1,60 m), trilhos do tipo TR-68, dormentes de madeira e 

escória de aciaria tipo LD na camada de lastro. A escória utilizada foi obtida na própria CSA, 

após processo de cura que variou de 8 a 10 meses. O material foi previamente caracterizado 

com base nos parâmetros índice da norma Brasileira NBR 5564 (ABNT, 2014), tendo sido 

considerado satisfatório. A Figura 4.22a mostra um aspecto da via em construção e na Figura 
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4.22b mostra-se a linha já em operação, com destaque para um detalhe do material utilizado 

na camada de lastro. Aparentemente o material é relativamente homogêneo em termos de 

morfologia e não existem indícios de mau comportamento da estrutura. 

Em Portugal, o documento de referência normativa denominado RF.IT.VIA.015 (2015) – 

Especificações técnicas para fornecimento de balastro novo – só permite o emprego na 

camada de lastro de rochas britadas obtidas exclusivamente de rochas duras e sãs, vedando o 

emprego de quaisquer calcários ou materiais alternativos, com isto não se tem registro ainda 

no país do uso de agregado siderúrgico na camada de lastro de vias férreas, ainda que em 

caráter experimental. 

 

 
Figura 4.22 – Ramal ferroviário da CSA construído com lastro de escória de aciaria no Brasil: (a) aspecto 
da construção e (b) via em serviço e detalhe do material da camada de lastro (fotos cedidas pela 
Ternium S.A.). 

4.5 – Considerações Finais 

Neste capítulo discutiu-se a necessidade de novas abordagens no que tange ao 

aproveitamento de resíduos industriais, em particular de resíduos oriundos da produção do 

aço em infraestruturas de transporte, com especial interesse nas aplicações em vias férreas 

face a ampla disponibilidade destes materiais na proximidade das malhas ferroviárias. 

Foram apresentadas as escórias de aciaria, em partícular o produto comercialmente 

conhecido em Portugal como ASIC, seu processo de obtenção e suas propriedades químicas, 

físicas e mecânicas. 

Diversos estudos e aplicações já desenvolvidos, visando o aproveitamento das escórias de 

aciaria em aplicações diversas, foram apresentados e discutidos. Tais estudos, mostraram ser 

promissor o emprego deste material em infraestruturas de transporte. Porém, visando a 

aplicação destes materiais como lastro de vias férreas, observou-se que são necessários 

estudos mais específicos e aprofundados no sentido de uma melhor compreenssão do seu 

comportamento mecânico quando submetido à níveis de carregamento cíclico compatíveis 

com os impostos pelos comboios em geral e pelos do tipo heavy haul em particular, objeto de 

estudo desta pesquisa e que é desenvolvido nos capítulos seguintes. 
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Capítulo V – Materiais e Métodos 
Experimentais 

5.1 – Introdução 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os aspectos específicos adotados para as 

investigações experimentais de laboratório empreendidas neste trabalho. 

Apresentam-se os materiais analisados, com as suas respectivas caracterizações baseadas 

em propriedades índice, enquadrando-os à Norma Europeia EN 13450 (CEN, 2002b), e suas 

curvas granulométricas enquadradas nos fusos da curva padrão AREMA N. 24 (AREMA, 2015). 

Em seguida são apresentados os métodos de trabalho, as análises que foram efetuadas e 

os equipamentos e metodologias utilizadas para tal, seja a nível do agregado por meio dos 

ensaios de compressão triaxial, destacando as técnicas empregadas para preparação prévia 

dos corpos de prova, seja a nível das partículas, com os procedimentos adotados para 

quantificação dos aspectos morfológicos e de resistência ao esmagamento. 

5.2 – Materiais Analisados 

5.2.1 – Natureza e Caracterização dos Materiais 

Visando avaliar a possibilidade de aplicação do material alternativo em estudo (ASIC), 

entende-se como fundamental se estabelecer uma comparação em termos de desempenho 

entre ele e o material vulgarmente empregado na camada de lastro de vias férreas (rocha 

natural britada) quando submetidos às mesmas condições de carregamento e contorno, sendo 

que neste trabalho optou-se por utilizar como material de referência um agregado granítico, 

britado específicamente para material de lastro em conformidade com as exigências da 

normatização europeia e portuguesa. 

O ASIC foi coletado na SN da Maia, que foi gentilmente cedido pela empesa, num total de 

100 kg na granulometria 0/40 mm e 100 kg na granulometria 12/18 mm, que foram 

misturadas para posterior peneiramento. A Figura 5.1a mostra o aspecto de uma das pilhas de 

deposição do ASIC no pátio da SN Maia e a Figura 5.1b mostra os detalhes do ASIC que foi 

coletado e transportado para o LabGeo da FEUP para ser preparado nas características de 

interesse. 

Para obtenção do material de referência (rocha natural britada), optou-se pela brita de 

granito explorada numa frente específica para material de lastro em uma pedreira de granito 

na região Norte de Portugal. Foram coletados 200 kg na granulometria 0/32 mm para 

posterior peneiramento. Na Figura 5.2 pode ter-se uma ideia geral do aspecto da brita de 

granito que foi coletada e transportada para o LabGeo da FEUP para preparação. 
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Figura 5.1 – Coleta do ASIC na SN Maia: (a) aspecto de uma das pilhas no pátio e (b) detalhes do 
material nas granulometrias que foram coletadas (fotos do autor). 

 

 

Figura 5.2 – Aspecto da brita de granito para lastro coletada na pedreira (foto do autor). 

Antes da realização dos ensaios mecânicos, foi avaliado o enquadramento dos materiais 

em estudo aos aspectos normativos para aceitação como material de lastro. Dessa forma 

apresentam-se na tabela 5.1 os parâmetros índice obtidos a partir da caracterização dos 

materiais utilizados, avaliando o seu enquadramento à Norma Europeia EN 13450 (CEN, 

2002b), adotada em Portugal, e correlacionando os parâmetros índice utilizados neste 

enquadramento com os de outras normas internacionais que também utilizam tais 

parâmetros, nomeadamente o padrão norte-americano previsto no manual AREMA (2015) e a 

norma brasileira, NBR 5564 (ABNT, 2014) – via férrea – lastro ferroviário – requisitos e 

métodos de ensaio, acrescentando informações quando as normas brasileira e norte-

americana convergiam para um mesmo critério, que não fosse requerido na norma 

Portuguesa, como é o caso da densidade real dos grãos e da absorção de água. 
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Tabela 5.1 – Enquadramento normativo dos materiais estudados com base nos seus parâmetros índice 
segundo a EN 13450 (CEN, 2002b) e RF.IT.VIA.015 (2015) para Portugal, NBR 5564 (ABNT, 2014) para o 
Brasil e AREMA (2015) para os Estados Unidos. 

Parâmetro 

Portugal Brasil Estados Unidos 
Materiais 

Utilizados 

Aceito s/ 

restrição 
Rejeição 

Rocha 

Sã 
Granito 

Escória 

de 

Aciaria 

ASIC Granito 

Limpeza 

Partículas 

Finas (0 – 

0,5mm) 

≤ 0,6 % > 1,2 % - - - 0 % 0 % 

Finos (0 – 

0,063mm) 
≤ 0,5 % > 1 % - - - 0 % 0 % 

Índice de 

Achatamento �� (%) 
≤ 15 > 30 - - - 10 6 

Índice de Forma P� 
(%) 

≤ 10 > 20 Cúbica Cúbica Cúbica 7 12 

Comprimento 

(> 100mm) 
≤ 4 % > 8 % - - - 0 % 0 % 

Coeficiente 

Los Angeles 

LARB 

Lastro 

Tipo I 
≤ 16 > 19 

≤ 30 ≤ 35 ≤ 30 23 15 Lastro 

Tipo 

II 

≤ 20 > 23 

Micro Deval 

MDERB 

Lastro 

Tipo I 
≤ 7 > 8 - - - 

11 13 Lastro 

Tipo 

II 

≤ 11 > 13 - - - 

Elementos 

Prejudiciais (%) 
0 > 3 - - - 0 0 

Densidade Real dos 

Grãos 
- - ≥ 2,60 ≥ 2,90 3,2 2,7 

Absorção de Água (%) - ≤ 0,8 ≤ 1 ≤ 2 1,7 0,5 

Normas utilizadas: NP EN 933-1 (IPQ, 2000a) - Análise granulométrica; NP EN 933-8 (IPQ, 2002b) - 
Determinação do teor de finos - ensaio do equivalente de areia; NP EN 933-3 (IPQ, 2002a) - 
Determinação da forma das partículas – índice de achatamento; NP EN 933-4 (IPQ, 2008) - Determinação 
da forma das partículas - índice de forma; NP EN 1097-2 (IPQ, 2002d) – Resistência à fragmentação – 
Abrasão Los Angeles; NP EN 1097-1 (IPQ, 2002c) – Resistência ao atrito por desgaste superficial – Micro 
Deval; NP EN 1744-1 (IPQ, 2000b) – Elementos prejudiciais; e NP EN 1097-6 (IPQ, 2003) - Determinação 
da massa volúmica e da absorção de água. Detalhes sobre os procedimentos normativos adotados podem 
ser obtidos em Sousa (2007), Ferreira (2010) e Gomes Correia et al. (2012) dentre outros. 
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Pode observar-se da análise da caracterização expressa na tabela 5.1, que 

comparativamente ao Granito, o ASIC apresenta uma densidade real dos grãos bastante 

superior, e bem acima dos valores mínimos estabelecidos no manual AREMA (2015), mesmo 

para escória de aciaria. Este aspecto é favorável ao ASIC na medida em que pode implicar 

numa maior estabilidade quando aplicado como lastro em vias férreas (Indraratna et al., 

2011). Porém, via de regra, o ASIC tende a apresentar maior absorção de água em função de 

apresentar uma superfície mais porosa. A norma Portuguesa não faz restrições quanto a este 

aspecto, já a norma brasileira e o manual AREMA (2015) restringem o uso de materiais com 

porosidade superior a 0,8% e 1% respectivamente, sendo que para agregado siderúrgico o 

manual AREMA (2015) permite a utilização até o limite de 2% de absorção. Valores de 

absorção de água de 0,8% para ASIC com grãos superiores a 14 mm foram obtidos por Andrade 

(2015) e valores ainda menores, obtidos para agregados siderúrgicos na Alemanha (entre 0,2% 

e 1%), são reportados por Geiseler (1996) e Motz e Geiseler (2001), notando-se, uma 

variabilidade nos índices de absorção de água obtidos por autores diversos, possívelmente 

relacionada ao tempo de resfriamento e cura da escória empregada na obtenção do agregado. 

A ideia é que caso este agregado venha a ser mais demandado pela indústria para utilização 

como camada de lastro, as usinas passem a controlar com mais critério este aspecto e possam 

produzir agregados siderúrgicos menos porosos. 

Com relação à forma, tanto o ASIC como o agregado granítico, apresentaram baixo índice 

de achatamento (10% e 6% respectivamente) passando sem restrições pelo critério máximo 

estabelecido na norma Portuguesa, e apresentaram índices de forma ligeiramente distintos, 

onde o ASIC apresentou-se mais cúbico (SI=7%) passando sem restrição pelo critério normativo 

europeu, e o agregado de granito um pouco mais alongado (SI=12%) passando no critério 

europeu com alguma restrição, porém sendo ambos considerados cúbicos pelos critérios 

brasileiro e norte-americano. Estas medições prévias, feitas por amostragem, são, conforme 

já mencionado, um indicativo expedito das propriedades de forma dos grãos, sendo 

necessária uma avaliação mais precisa. 

Visando obter uma avaliação prévia, meramente qualitativa, do aspecto superficial das 

partículas de ASIC e de granito, foram feitas algumas medições em partículas aleatoriamente 

selecionadas, ambas com o mesmo diâmetro nominal, usando para tal o perfilômetro de 

agulha (ou pente de Barton), tradicionalmente empregado para avaliação da rugosidade 

superficial de maciços rochosos (Barton et al., 1974). A Figura 5.3 mostra um exemplo desta 

avaliação, feita para grãos com diâmetro nominal de 22,4 mm. Tal padrão se repetiu em 

todas as análises com grãos maiores ou menores, e parece indicar que as partículas de ASIC 

em geral apresentam uma superfície bem mais irregular do que as de granito, sendo 

necessária, a exemplo do que foi discorrido sobre a forma dos grãos, uma avaliação mais 

precisa para quantificar esses aspectos de superfície, nomeadamente a angularidade e a 

textura superficial. 

Relativamente ao desgaste superficial das partículas, expresso pelo ensaio Micro Deval, 

ambos os agregados, ASIC e granítico, apresentaram resultados muito próximos, 

respectivamente 11 e 13, onde o ASIC passaria sem restrições pelo critério normativo 

Português para linhas com camada de lastro do Tipo II, e o agregado de granito passaria com 

alguma restrição para o mesmo tipo de aplicação. Sendo que no caso da resistência à 

fragmentação, expressa pelo ensaio de abrasão Los Angeles, o ASIC apresenta um coeficiente 

no limite da norma europeia para aceitação com restrição (23%) e o Granito apresentou 
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coeficiente abaixo do limite máximo permitido por esta normatização para aceitação sem 

restrição, ambos para o caso de lastro do Tipo II. Sendo que relativamente ao coeficiente de 

abrasão Los Angeles, ambos, ASIC e Granito, apresentaram valores perfeitamente 

enquadrados pelas especificações brasileira e norte-americana, especificações essas que não 

trazem exigências relativas ao desgaste superfical (ensaio Micro Deval). 

 

 
Figura 5.3 – Avaliação qualitativa do aspecto superficial dos grãos de ASIC e de granito por meio do 
perfilômetro de agulha (pente de Barton) em partículas de diâmetro nominal de 22,4 mm: (a) medição 
do aspecto superficial, e (b) padrão obtido (fotos do autor). 

As demais exigências da norma Portuguesa para lastro de vias férreas, tanto para o ASIC 

quanto para o agregado de granito, foram amplamente atendidas, pelo que não necessita-se 

de maiores comentários, estando os materiais de maneira geral enquadrados nos aspectos 

normativos para emprego como camada de lastro em vias férreas. Dessa forma, vale a pena 

aprofundar a análise do comportamento destes materiais, enquanto agregados para lastro de 

vias férreas, quando submetidos à condições de carregamento similares às que atuam na 

camada de lastro. Comportamento este, apenas sugestionado por meio dos parâmetros índice 

aqui apresentados. 

5.2.2 – Enquadramento Granulométrico 

Um aspecto fundamental para a análise comparativa do comportamento geomecânico de 

materiais constituintes da camada de lastro em vias férreas é a questão da distribuição 

granulométrica. Ambos os materiais devem ser avaliados sob as mesmas condições de 

granulometria. 

Para a definição da granulometria, foi necessário, a partir das amostras coletadas na SN 

Maia e na pedreira de granito, produzir em laboratório curvas que se enquadrassem em fusos 

granulométricos especificados para material de lastro. Foram adotados os fusos de lastro 

padrão AREMA N. 24, especificados no manual AREMA (2015), por serem amplamente 

utilizados nas vias férreas do tipo heavy haul brasileiras, principalmente por proporcionar 

maior imbricamento e consequentemente melhor comportamento mecânico que curvas 

enquadradas em fusos mais uniformes. 
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A tabela 5.2 apresenta as aberturas das peneiras e os limites, em massa, passantes em 

cada uma delas para estabelecimento do lastro padrão AREMA N. 24. 

Tabela 5.2 – Especificação para fusos granulometricos do lastro padrão AREMA N. 24 (AREMA, 2015). 

% Passante 
Abertura da Peneira (polegadas) 

3 2 ½  2 1 ½  1 ¾   ½  

Limite Inferior (LI) 100 90 - 25 - 0 0 

Limite Superior (LS) - 100 - 60 - 10 5 

 

De maneira a manter a representatividade de corpos de prova para o estudo laboratorial 

do lastro ferroviário, garantindo que efeitos indesejáveis de escala possam ser desprezados, 

autores diversos têm militado que o diâmetro máximo da brita utilizada seja igual ou inferior 

a 1/6 do diâmetro do corpo de prova (Suiker et al., 2005; Sevi, 2008; Indraratna et a., 2011), 

estando tal relação preconizada também na norma norte-americada D5311 (ASTM, 2004) para 

solos. Segundo Skoglund (2002), no entanto, uma razão de até 1/5 tem mostrado bons 

resultados. A relação entre a altura e o diâmetro da amostra (î/�) é recomendada que seja 

da ordem de 2 (Bishop e Green, 1965), sendo tal relação adotada de forma quase 

generalizada nos laboratórios em todo o mundo.    

Devido aos altos custos envolvidos, para os estudos laboratoriais sob condições de 

carregamento triaxial na escala real do lastro, optou-se por trabalhar com corpos de prova de 

150 mm de diâmetro por 300 mm de altura, com o lastro em escala reduzida (num fator de 

1:2,5) obtido pela técnica de decalagem por graduação paralela a partir de uma curva de 

referência hipotética (teórica) que se enquadre nos fusos granulométricos do lastro padrão 

AREMA N. 24. Este fator de 1:2,5 foi definido de maneira a ser a menor redução possível 

atendendo a restrição de 1/5 imposta pelo tamanho máximo do corpo de prova que era 

possível ensaiar no LabGeo da FEUP relativamente ao diâmetro máximo das partículas 

constituintes do agregado para lastro.  

Para obtenção da curva em escala reduzida por decalagem, os materiais foram 

primeiramente lavados na peneira de abertura 2 mm, com o objetivo de eliminar o excesso de 

pó e facilitar o trabalho de peneiramento. Após essa lavagem, os materiais eram postos para 

secar em estufa a uma temperatura de 100ºC por um período de pelo menos 24 horas, quando 

eram então retirados e iniciavam-se os trabalhos de peneiramento. A Figura 5.4 exemplifica 

este procedimento de lavagem e secagem para um dos materiais utilizados. 

Para a fase de peneiramento propriamente dita, foram utilizadas 12 peneiras 

(diferentemente das 5 peneiras utilizadas na obtenção do lastro em escala real) que são 

mostradas na Figura 5.5 (aberturas de: 28 mm; 22,4 mm; 20 mm; 16 mm; 14 mm; 12,5 mm; 

11,2 mm; 10 mm; 8 mm; 6,3 mm; 5,6 mm e 4 mm), com o objetivo de se obter uma curva 

bem enquadrada nos fusos limites especificados, o que gerou um lastro em escala reduzida na 

granulometria 4/28 mm. 

 



 

Materiais e Métodos Experimentais 

135 

 

 
Figura 5.4 – Preparação do material para peneiramento: (a) lavagem na peneira de abertura 2 mm e (b) 
secagem em estufa a 100ºC por pelo menos 24 horas (fotos do autor). 

 

 
Figura 5.5 – Peneiras utilizadas para produção do lastro em escala reduzida num fator de 1:2,5: (a) 
sequência de peneiras e (b) detalhe da peneira de maior abertura (28 mm) (fotos do autor). 

Tendo em conta as diferenças entre a densidade real dos grãos de cada material, os 

corpos de prova eram montados proporcionando, em peso, o material retido em cada peneira 

de maneira a confeccionar corpos de prova, seja de ASIC seja de agregado granítico, na 

mesma curva granulométrica (Figura 5.6). 

O coeficiente de uniformidade (%') e o coeficiente de curvatura (%�) da curva 

granulométrica do lastro foram, respectivamente, de 1,94 e 1,02, os quais são típicos de 

materiais granulares mal graduados, sendo considerados, tanto pela definição do USCS quanto 

pela da NBR 6502 (ABNT, 1995), como uniformes, pois apresentam %� menor que quatro. 

Ainda assim, o lastro em escala reduzida obtido ainda é mais bem graduado do que as curvas 

de lastro normalmente utilizadas na Europa e especificadas na norma EN 13450 (CEN, 2002b). 
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Figura 5.6 – Curva granulométrica do lastro em escala reduzida na proporção de 1:2,5 obtida pela 
decalagem por graduação paralela do lastro em escala real enquadrado nos fusos da AREMA N. 24. 

Para montagem dos corpos de prova, o material era preparado em três porções iguais, 

correspondentes a terça parte de cada corpo de prova, de maneira a se obter uma boa 

homogeneidade na distribuição da curva granulométrica ao longo dos corpos de prova, 

conforme exemplo mostrado na Figura 5.7, com o material separado para confecção de um 

dos corpos de prova de agregado granítico. A exceção se deu para os dois primeiros ensaios de 

deformação permanente, realizados em dois escalões sucessivos de carga e para os quais o 

material foi colocado integralmente no molde. 

 

 

 
Figura 5.7 – Material para preparação de um corpo de prova de agregado granítico em escala reduzida 
de 1:2,5 (foto do autor). 
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A Figura 5.8 mostra, para efeito de comparação, o aspecto do lastro de ASIC e do lastro 

de agregado granítico, ambos com a mesma curva de distribuição granulométrica 

correspondente ao lastro padrão AREMA N. 24 numa escala reduzida de 1:2,5. 

Selig e Waters (1994) introduziram um índice para indicar o nível de contaminação do 

lastro em escala real, FI (da sigla em inglês Fouling Index) dado por: 

�� = Ig + IM��                                                    (5.1) 

onde P4 e P200 são as porcentagens em peso passantes, respectivamente, nas peneiras N. 4 

(abertura de 4,75 mm) e N. 200 (abertura de 0,075 mm). Pelo critério proposto por Selig e 

Waters, o material de lastro deve conter o mínimo possível de partículas abaixo de 4,75 mm, 

sendo que estes autores propõem, a partir do ��, um sistema de classificação do lastro 

quanto ao nível de contaminação do material. 

 

 
Figura 5.8 – Detalhe do lastro em escala reduzida (1:2,5) para: (a) ASIC e (b) agregado de granito (fotos 
do autor). 

Para confecção da curva de lastro em escala reduzida na proporção de 1:2,5 foi 

necessário incorporar partículas com um tamanho mínimo de 4 mm, sendo que as partículas 

com esta dimensão representaram, no lastro obtido por decalagem na escala de 1:2,5, menos 

de 2% em peso, tendo sido importante para obtenção de uma boa decalagem. Compreende-

se, contudo, que tal fração de material abaixo de 4,75 mm de diâmetro não foi suficiente 

para se considerar o lastro em escala reduzida contaminado. Restringiu-se, no entanto, 

partículas abaixo de 4 mm. 

Uma segunda curva de lastro, também em escala reduzida, porém mais próxima da 

grandeza real do lastro padrão AREMA N. 24, numa escala de 1:2, foi adotada para produzir 

um corpo de prova de ASIC, utilizando, também, um conjunto de 12 peneiras (aberturas de: 

40 mm; 31,5 mm; 22,4 mm; 20 mm; 16 mm; 14 mm; 12,5 mm; 11,2 mm; 10 mm; 8 mm; 6,3 

mm e 5,6 mm). O objetivo foi realizar ensaio de deformação permanente visando avaliar 
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possíveis distorções nos valores de deformabilidade decorrentes do processo de decalagem 

(fator escala). Tal expediente foi possível devido a disponibilidade de uma câmara de maiores 

dimensões no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) que possibilita ensaiar corpos 

de prova de até 200 mm de diâmetro por 400 mm de altura. A redução de escala de 1:2 foi 

realizada, de maneira a também observar a relação de 1/5 entre o diâmetro máximo das 

partículas constituintes do agregado e o diâmetro do corpo de prova. A Figura 5.9 mostra, à 

traço contínuo verde, esta segunda curva em escala reduzida de 1:2. Os demais 

procedimentos de preparação foram iguais aos já descritos para o lastro na escala reduzida de 

1:2,5. 

 

 
Figura 5.9 – Curva granulométrica do lastro em escala reduzida num fator de 1:2 para avaliação de 
possíveis diferenças na deformabilidade do ASIC devido a técnica de decalagem. 

5.3 – Programa Experimental 

Como o objetivo primordial deste trabalho é comparar o desempenho de dois materiais 

(agregado de granito e ASIC) sob os mesmos estados de tensão e condições de densificação e 

em que eles venham a se apresentar em vias férreas recém entregues para a circulação dos 

comboios, entende-se que os ensaios triaxiais em corpos de prova de lastro em escala 

reduzida sob condições axissimétricas configuram-se como uma boa alternativa aos ensaios 

em escala real (muito onerosos), no sentido de avaliar o comportamento de um material 

relativamente ao outro, seja sob condições monotônicas seja sob carregamento cíclico, 

proporcionando bons indicativos do comportamento em escala real. Na tabela 5.3 apresenta-

se um resumo de todos os ensaios realizados para avaliação geomecânica dos materiais de 

lastro estudados. 

Os ensaios triaxiais propostos, em escala reduzida de 1:2,5, configuram o cerne central 

para suportar as análises efetuadas. 

Os ensaios triaxiais monotônicos (TM1-A, TM2-A, TM3-A, TM1-G, TM2-G e TM3-G) serviram 

para avaliar, por meio das envoltórias de resistência ao cisalhamento e das linhas de estado 
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crítico obtidas, quais dos materiais estudados apresentavam parâmetros superiores de 

resistência ao cisalhamento, quer no pico quer no estado crítico, de maneira a avaliar qual 

material apresenta maior tendência de proporcionar estabilidade para a via, mas também 

para poder situar os estados de tensão cíclicos a serem aplicados nos ensaios de deformação 

permanente por meio da razão de tensão cíclica (D). 

Tabela 5.3 – Programa experimental para avaliação geomecânica dos materiais. 

Ensaio Local Material 
Carregamen-

to 

Tipo de 

ensaio 

No de 

ciclos 

ÎÏ 

(kPa) 

ïðËð  

(kPa) 
ÎÍ ÎÏ⁄  

TM1-A FEUP ASIC Monotônico Ruptura - 65 - - 

TM2-A FEUP ASIC Monotônico Ruptura - 85 - - 

TM3-A FEUP ASIC Monotônico Ruptura - 20 - - 

TM1-G FEUP Granito Monotônico Ruptura - 65 - - 

TM2-G FEUP Granito Monotônico Ruptura - 85 - - 

TM3-G FEUP Granito Monotônico Ruptura - 20 - - 

DP Esc-A FEUP ASIC Cíclico DP 
5×105/
Esc. 70 

280/
350 5/6 

DP I-A FEUP ASIC Cíclico DP 106 70 280 5 

DP II-A FEUP ASIC Cíclico DP 106 70 350 6 

DP II_2-A FEUP ASIC Cíclico DP 2×106 70 350 6 

MR-A FEUP ASIC Cíclico MR 2.900 Var. Var. Var. 

MR Pós DP 
I-A FEUP ASIC Cíclico MR 2.900 Var. Var. Var. 

MR Pós DP 
II_2-A FEUP ASIC Cíclico MR 2.900 Var. Var. Var. 

DP Esc-G FEUP Granito Cíclico DP 5×105/
Esc. 

70 280/
350 

5/6 

DP I-G FEUP Granito Cíclico DP 106 70 280 5 

DP II-G FEUP Granito Cíclico DP 106 70 350 6 

DP II_2-G FEUP Granito Cíclico DP 2×106 70 350 6 

MR-G FEUP Granito Cíclico MR 2.900 Var. Var. Var. 

MR Pós DP 
I-G FEUP Granito Cíclico MR 2.900 Var. Var. Var. 

MR Pós DP 
II_2-G 

FEUP Granito Cíclico MR 2.900 Var. Var. Var. 

DP I-A_1/2 LNEC ASIC Cíclico DP 3×105 70 280 5 

Mor Partí-A COPPE ASIC - - - - - - 

Mor Partí-G COPPE Granito - - - - - - 

Esm Partí-A LNEC ASIC - - - - - - 

Esm Partí-G LNEC Granito - - - - - - 
A: ASIC; G: Granito; TM: Triaxial Monotônico; DP: Deformação Permanente; MR: Módulo de Resiliência; 
Var.: Variável; 1/2: Escala Reduzida de 1:2 (corpo de prova com ∅ 200 mm); Mor Partí: Morfologia das 
Partículas; Esm Partí: Resistência ao Esmagamento das Partículas. 
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Já os ensaios cíclicos dividiram-se em ensaios de módulo de resiliência (MR) e em ensaios 

de deformação permanente (DP), e foram realizados com objetivos distintos. 

Os ensaios de módulo de resiliência (MR-A e MR-G) foram realizados visando perceber qual 

dos materiais apresentava maior rigidez em estados de tensão cíclicos variados, de acordo 

com o método B da Norma Europeia EN 13286-7 (CEN, 2004). 

Para os ensaios de DP era aplicada uma mesma tensão vertical cíclica, em cada ensaio, 

com elevado número de ciclos, visando avaliar o comportamento plástico de longo prazo dos 

materiais em estudo, primeiramente para um estado de tensão induzido no topo da camada 

de lastro por um carregamento de 32,5 t/eixo (DP I-A e DP I-G) e posteriormente para uma 

carga de 40 t/eixo (DP II-A, DP II_2-A, DP II-G e DP II_2-G), tendo sido realizado ainda num 

mesmo corpo de prova, para cada material, um ensaio de DP com escalões distintos de carga, 

primeiro 32,5 t/eixo e depois aumentava-se para 40 t/eixo com 500.000 ciclos por escalão de 

carga (DP Esc-A e DP Esc-G). 

Após alguns dos ensaios de DP eram realizados novos ensaios de MR (MR Pós DP I-A, MR 

Pós DP II_2-A, MR Pós DP I-G e MR Pós DP II_2-G) nos mesmos corpos de prova já plastificados, 

objetivando verificar possíveis alterações no comportamento resiliente face a degradação de 

longo prazo experimentada durante os ensaios de deformação permanente. 

Ao término dos ensaios de DP em corpos de prova com 150 mm de diâmetro, 

independente de se ter realizado novo ensaio de MR ou não, os corpos de prova removidos da 

câmara triaxial eram repeneirados, utilizando para tal o mesmo conjunto de peneiras usadas 

na preparação dos agregados. Tal procedimento objetivou quantificar o nível de quebra e 

desgaste superficial das partículas, tendo sido utilizado para esse fim o índice de quebra (�	) 

proposto por Marsal (1967). 

Foram ainda avaliados os aspectos microestruturais (ao nível das partículas) que podem 

condicionar o comportamento em macroescala (a nível dos agregados), nomeadamente 

ensaios para quantificação das propriedades morfológicas (50 partículas para cada diâmetro 

nominal avaliado, por material) e ensaios de resistência ao esmagamento dos grãos, onde 

foram ensaiadas, com sucesso, 60 partículas com o diâmetro variando desde 

aproximadamente 4 mm até cerca de 55 mm, visando avaliar tanto os diâmetros utilizados 

nos corpos de prova em escala reduzida, adotados nesta pesquisa, quanto os diâmetros de 

lastro em verdadeira grandeza. Os ensaios para quantificação das propriedades morfológicas 

foram realizados no Brasil nas instalações do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Engenharia (COPPE) ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e 

os ensaios de resistência ao esmagamento dos grãos foram realizados no LNEC. 

Buscou-se avaliar, ainda, uma possível discrepância na deformação permanente do ASIC 

em função de um fator escala oriundo do processo de decalagem, para tal foi realizado um 

ensaio adicional com um corpo de prova de 200 mm de diâmetro, com lastro em uma escala 

reduzida inferior a que tinha sido adotada para os corpos de prova de 150 mm de diâmetro, 

da ordem de 1:2 (DP I-A_1/2). Para este ensaio foi utilizado o estado de tensão mais brando 

correspondente ao induzido por uma composição com vagões de 32,5 t/eixo no topo da 

camada de lastro. 
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Como uma mais-valia, com base nos resultados experimentais obtidos dos ensaios de DP 

em corpos de prova de 150 mm de diâmetro (DP I-A, DP II-A, DP II_2-A, DP I-G, DP II-G e DP 

II_2-G), excetuando-se os ensaios em escalões sucessivos de carga (DP Esc-A e DP Esc-G) e o 

ensaio com corpo de prova de 200 mm de diâmetro numa escal reduzida de 1:2 (DP 1-A_1/2), 

foi avaliado o enquadramento das curvas obtidas a alguns dos principais modelos empíricos de 

previsão da deformação permanente do lastro, utilizando para tal os parâmetros de regressão 

não linear (algoritmo de Levenberg-Marquardt) obtidos experimentalmente para cada um 

desses modelos, sintetizados na Tabela 5.4, e já apresentados no Capítulo III (item 3.5.3). 

Tabela 5.4 – Modelos empíricos para previsão da deformação permanente do lastro que foram avaliados 
neste trabalho para ambos os materiais estudados. 

Modelo Referência 
Parâmetros de 

regressão 

s = ¥2 0�,M +  ¥M 0 Shenton (1984) ¥2, ¥M 

�12(N) = ¹2 ò��_�
�´ ó J2

02/M
&2 + 02/M Paute et al. (1988) ¹2, J2, &2 

�/ = �2 0� Chrismer e Selig (1993) J 

O/ = O2 + :. Öo	0
1 + À. Öo	0 Neidhart (2001) À, : 

s = ¹ + J Öo	 0 Indraratna et al. (2002) ¹, J 

O/ = O2(1 + À ÖD 0 + 0,5� ÖD 0M) Indraratna e Nimbalkar (2013) À, � 

 

Também foram obtidos a partir dos ensaios de MR (MR-A, MR Pós DP I-A, MR Pós DP II_2-A, 

MR-G, MR Pós DP I-G e MR Pós DP II_2-G), por regressão linear (método dos mínimos 

quadrados) os parâmetros de comportamento elástico de alguns dos modelos de resiliência 

mais comumente utilizados para previsão do comportamento elástico de solos e agregados em 

geral (incluindo o lastro), sintetizados na Tabela 5.5, e  também já apresentados no capítulo 

III (item 3.5.2), nomeadamente os parâmetros para os modelos de variação do MR em função 

da tensão de confinamento (��), em função da tensão desvio cíclica (�. ou ����), em função 

do primeiro invariante de tensão (<) e ainda em função da tensão vertical normalizada 

(�� I�⁄ ), sendo que estes parâmetros de comportamento elástico foram avaliados para 

utilização nas simulações numéricas realizadas (Capítulo VII). 

Cabe lembrar que o modelo em função de �. é normalmente aplicado a solos 

essencialmente argilosos, apresentando curva de enquadramento descendente para estes 

solos. Em se tratando de solos grossos e agregados em geral, este modelo apresenta um fraco 

enquadramento com curva ascendente, não se mostrando adequado para materiais 

essencialmente granulares, conforme será mostrado para os materiais estudados, face a baixa 

influência da tensão desvio comparativamente à tensão de confinamento no comportamento 

elástico destes materiais. 

Para além dos ensaios triaxiais relacionados na tabela 5.3, foram realizados ainda 2 

ensaios edométricos de grande escala com o ASIC na granulometria 12/18 mm, que serviram 
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para avaliar as condições de preparação dos corpos de prova para os ensaios triaxiais e cujos 

resultados são discutidos no item 5.4.1. 

Tabela 5.5 – Modelos para previsão da deformação resiliente de solos e agregados usados para obtenção 
dos parâmetros de regressão para ambos os materiais estudados. 

Modelo Representação gráfica 
Parâmetros 

de regressão 

MR = ¥2 ��
¿�  ¥2, ¥M 

MR = ¥2 �.
¿�  ¥2, ¥M 

MR = ¥2́ <¿�́  ¥2́, ¥Ḿ 

CL� = À ò��
��

óM+
  À, D 

 

5.4 – Ensaios de Compressão Triaxial 

5.4.1 – Condição de Umidade dos Corpos de Prova 

Antes da moldagem dos corpos de prova, precisou-se definir a condição de umidade em 

que os mesmos seriam preparados. Definiu-se que todos os ensaios triaxiais seriam realizados 

com material seco e sob carregamento drenado, pois entende-se que face a alta 

permeabilidade dos agregados avaliados e considerando vias férreas com dispositivos de 

drenagem em bom estado operacional, essa condição é a mais representativa de uma situação 

real de campo. Tal condição tem sido adotada correntemente por outros pesquisadores 

(Indraratna et al., 1997; Suiker, 2002; Nalsund, 2010). 
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Ainda assim, visando avaliar um possível comportamento distinto do material, sob 

condição de saturação, foram realizados dois ensaios de compressão unidimensional 

(edométricos) de grande escala com o ASIC numa granulometria 12/18 mm (que entende-se 

mais desfavorável do ponto de vista de imbricamento, favorecendo a quebra de grãos e os 

assentamentos associados sob altos níveis de tensão). Um dos ensaios foi realizado com o 

material completamente seco e o outro com o material saturado desde o início do ensaio. 

Ressalta-se que, neste caso, o objetivo não é avaliar os efeitos de uma saturação repentina 

da via, situação já discutida no item 3.4.7 - onde Indraratna et al. (1997) evidenciaram o 

incremento dos assentamentos face uma possível inundação abrupta da camada de lastro -, e 

sim verificar se sob altas tensões (que chegaram nos ensaios realizados na FEUP até os 1.400 

kPa) o material teria assentamentos maiores face a um estado de constante saturação, 

devido, por exemplo, a uma possível perda de resistência como consequência da degradação 

dos grãos facilitada pela presença da água. 

Apesar de se ter observado a ocorrência de alguma quebra de partículas ao final dos 

ensaios, as curvas de adensamento, apresentadas na Figura 5.10, mostram que os 

assentamentos observados (normalizados em relação a altura inicial das amostras), com as 

respectivas reduções nos índices de vazios associados ao material, foram similares quer para a 

situação seca quer para a condição saturada. O padrão de ruptura de grãos se verificou tanto 

para a condição seca como para o ensaio sob saturação, evidenciando a pouca influência da 

água no comportamento mecânico do ASIC. Esta baixa influência da condição de saturação no 

comportamento mecânico do ASIC sugerida pelos ensaios em condições edométricas, em 

parte, explica a maior tolerância do manual AREMA (2015) para com este material 

relativamente ao percentual de absorção em água. 

 

 
Figura 5.10 – Curvas de adensamento nomralizadas do ASIC 12/18 mm, em condições seca e saturada: 
(a) no plano �� −  �, (b) no plano log �� −  �. 

Ressalva-se, no entanto, que em ensaios de carga repetida executados com lastro novo de 

rocha natural britada e em escala real, Indraratna et al. (2011) reportam que para 500.000 

ciclos de aplicação do carregamento foi observado um incremento de 2 a 3 mm no 

assentamento do lastro saturado comparativamente ao lastro seco sob as mesmas condições 
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de carregamento (aumentando de aproximadamente 12 para 15 mm o assentamento total). 

Porém, como essa condição de saturação constante não é factível numa via férrea com um 

sistema de drenagem minimamente operacional, ainda assim optou-se por realizar todos os 

ensaios sob as mesmas condições de carregamento drenado e com corpos de prova isentos de 

umidade. 

A Figura 5.11a mostra o ASIC na granulometria 12/18 mm colocado no aparato 

experimental para início do ensaio de compressão edométrica e na imagem 5.11b pode 

observar-se um detalhe da ruptura de grãos constatado após a finalização de um dos ensaios, 

neste caso no ensaio a seco. 

 

 
Figura 5.11 – Ensaio edométrico com ASIC 12/18 mm: (a) preparação do ensaio e (b) detalhe da ruptura 
de grãos após a finalização do ensaio (fotos do autor). 

5.4.2 – Compactação/Densificação Prévia dos Corpos de Prova 

Para preparação dos corpos de prova em escala reduzida, com 150 mm de diâmetro por 

300 mm de altura, foi desenvolvido um molde de PVC que se encaixasse perfeitamente na 

célula triaxial e pudesse depois ser removido sem danificar o corpo de prova, que se mantinha 

estável pela aplicação de um confinamento por sucção. Tal procedimento foi necessário em 

função da dificuldade em se compactar corpos de prova de materiais granulares com 

granulometria muito uniforme e desprovidos de partículas finas, sem incorrer em quebra de 

grãos (Vizcarra, 2015) e/ou ruptura por punção da membrana envolvente (Malysz, 2004; 

Hummes et al., 2009), pelo que neste trabalho, a semelhança de outros trabalhos realizados 

no LabGeo da FEUP, como em Amaral (2009) por exemplo, optou-se por trabalhar com duas 

membranas de látex, para o caso dos ensaios monotônicos, ou com uma membrana de 

neoprene, para o caso dos ensaios cíclicos visto que as membranas de látex não suportaram 

longos ciclos de carga/descarga sem romper. 

Além das questões aqui apontadas, vale destacar que o método Proctor, que foi 

desenvolvido originalmente para avaliar o nível de compactação de camadas de solo e brita 

em pavimentos aeroportuários, e que tem sido empregado correntemente em obras 

rodoviárias, não reproduz com boa fidelidade os procedimentos de compactação do lastro, 

feitos em campo por um equipamento vibratório, a chamada socaria ou ataque (tamping, da 

expressão inglesa). 
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As membranas utilizadas tinham diâmetro interno de 150 mm, o que atende a 

especificação da Norma Europeia EN 13286-7 (CEN, 2004), para a qual este valor não pode ser 

inferior a 95% do diâmetro do corpo de prova. Quanto a espessura, a membrana de látex era 

de 0,55 mm e a de neoprene de 1,20 mm, o que em ambos os casos, atende o preconizado 

pela Norma Europeia EN 13286-7 (CEN, 2004) a qual define que a espessura da membrana não 

deve exceder 0,8% do diâmetro do corpo de prova, neste caso 1,20 mm. 

Tais restrições normativas relativas às membranas, são feitas de maneira a acautelar a 

indução de tensão de confinamento adicional pelo chamado “efeito de membrana”. Alguns 

autores estudaram este aspecto e concluíram que mesmo para corpos de prova revestidos 

com membranas de 4 mm de espessura e submetidos a tensão de confinamento de apenas 1 

kPa, a correção máxima necessária nas leituras de deformação era inferior a 8% (Indraratna et 

al., 1998; Key 1998). 

Além da espessura da membrana, a penetração da membrana é outra questão que precisa 

ser considerada. A penetração da membrana em corpos de prova com partículas muito 

grosseiras restringe a mobilidade interparticular na fronteira do corpo de prova e pode 

incorrer em erros na tensão de confinamento durante um ensaio triaxial não drenado (Miura e 

Kawamura, 1996; Kramer et al., 1990). Contudo, conforme reportado em Shi (2009), para 

materiais relativamente secos, o erro cometido ao ignorar a penetração da membrana é 

geralmente pequeno. Hjortnaes-Pedersen e Molenkamp (1982), por exemplo, fizeram testes 

com e sem correção de membrana e reportaram uma diferença de 0,0003 (mm/mm) nos 

resultados de deformação axial. 

Como forma de aumentar a compacidade dos corpos de prova de maneira a que eles 

venham a ser representativos da densidade verificada na camada de lastro em uma via férrea 

recém entregue para a operação dos comboios, neste trabalho adotou-se um procedimento 

baseado na Norma Europeia EN 13286-7 (CEN, 2004). Esta norma preconiza que os ensaios de 

módulo de resiliência devem ser precedidos de um condicionamento dos corpos de prova 

visando estabilizar as deformações permanentes do material, de maneira a se avaliar um 

comportamento quase puramente elástico. Pela referida norma este condicionamento pode 

ser aplicado em estados de tensão distintos, nomeadamente em altos ou baixos níveis de 

tensão, consoante as características de carregamento da via, e ainda, com tensão confinante 

constante ou cíclica, em 20.000 ciclos de aplicação da tensão desvio. Neste trabalho utilizou-

se o conceito de condicionamento para substituir os procedimentos convencionais de 

compactação dos corpos de prova por percussão ou vibração, garantindo assim a integridade 

do agregado e da membrana envolvente, a não ser para o caso dos ensaios de módulo de 

resiliência cujo procedimento era seguido em estrita obediência à referida norma (CEN, 

2004). 

Com isso no processo de moldagem dos corpos de prova, as partículas eram colocadas 

manualmente dentro do molde de PVC, já com a membrana, buscando o melhor 

imbricamento possível, mas sem exercer muita pressão, para posteriormente o corpo de 

prova ser vedado em sua parte superior por um top-cap metálico visando a aplicação do vácuo 

que proporcionava a manutenção da geometria do corpo de prova após a remoção do molde. 

Feito isso, o corpo de prova era envolvido pela câmara triaxial que era então preenchida com 

água, onde se aplicava a tensão de confinamento positiva para finalmente liberar o 

confinamento instalado pelo vácuo. A partir daí, procedia-se o condicionamento para 

compactação do corpo de prova. 
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Na Figura 5.12 é mostrada a sequência para moldagem dos corpos de prova de lastro, 

neste caso para a realização de um ensaio triaxial monotônico com duas membranas de látex, 

desde a fase de colocação do molde, já com a membrana, na base da célula triaxial, até a 

realização do condicionamento do corpo de prova na câmara triaxial (reprodução laboratorial 

do serviço de socaria da via). 

 

 
Figura 5.12 – Sequência para moldagem de corpos de prova de lastro em escala reduzida: (a) colocação 
do molde com a membrana na célula triaxial, (b) colocação manual do material no molde, (c) vedação 
do molde com a colocação do top-cap e aplicação do vácuo, (d) remoção do molde após estabilização da 
sucção, (e) aspecto do corpo de prova com 150 mm de diâmetro e 300 mm de altura e (f) colocação do 
corpo de prova na câmara triaxial para início do condicionamento/compactação (fotos do autor). 

Para o corpo de prova com 200 mm de diâmetro por 400 mm de altura, preparado no 

LNEC, o procedimento adotado foi similar, sendo que no LNEC já se dispunha de um molde 

metálico próprio para este procedimento, como pode ser observado na sequência de 

moldagem apresentada na Figura 5.13. Neste corpo de prova foram utilizadas duas 

membranas de látex com 0,55 mm de espessura cada. A questão de pequenas rupturas por 

punção das membranas envolventes não era tão relevante como no caso dos corpos de prova 

com 150 mm de diâmetro, visto que, como no equipamento do LNEC a tensão de 

confinamento era proporcionada por um compressor de ar, eventuais perdas de pressão 

devido a passagem de ar por um furo na membrana eram compensadas pelo compressor sem 

incorrer em entrada de água no material ensaiado. 

Neste trabalho o estado de tensão aplicado no condicionamento, que foi baseado no 

método B da Norma Europeia EN 13286-7 (CEN, 2004) para altos níveis de tensão, empregou 

tensão desvio cíclica, �. = � = �´2 − �´� = 340 kPa e tensão de confinamento constante, 

�� = �´� = 70 kPa, sendo que foi observado que após 10.000 ciclos, os corpos de prova já 

apresentavam um bom nível de estabilização das deformações permanentes, com baixos 

incrementos de deformação plástica por ciclo, conforme mostra a Figura 5.14 para todos os 

corpos de prova preparados com 150 mm de diâmetro. Com exceção dos ensaios de módulo 
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de resiliência (MR-A e MR-G) para os quais foram aplicados os 20.000 ciclos já previstos na 

referida norma (CEN, 2004). 

 

 
Figura 5.13 – Sequência para moldagem de corpo de prova de lastro com 200 mm de diâmetro no LNEC: 
(a) colocação do molde com a membrana na célula triaxial, (b) detalhe da colocação do material, (c) 
vedação do molde com a colocação do top-cap e aplicação do vácuo, (d) remoção do molde após 
estabilização da sucção imposta pelo vácuo para início do condicionamento/compactação (fotos do 
autor). 

 

 
Figura 5.14 – Assentamento durante a fase de condicionamento/compactação dos corpos de prova de 
150 mm x 300 mm, para realização dos ensaios mecânicos. 

Sevi e Ge (2012) consideram que o índice de vazios inicial dos corpos de prova em ensaios 

de deformação permanente de lastro não é tão relevante, visto que os corpos de prova serão 

condicionados após alguns ciclos de repetição do carregamento, sendo mais importante o 

padrão de comportamento da deformação permanente ao longo da ciclagem (taxa de 

incremento da deformação permanente por ciclo). 
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Após a realização do protocolo de condicionamento/compactação, instalava-se 

novamente uma tensão negativa por vácuo no corpo de prova, com o mesmo valor (em 

módulo) da tensão de confinamento proporcionada pela água da câmara (70 kPa), de forma a 

não alterar o estado de tensão axissimétrico, e, consequentemente, não introduzir 

deformação adicional na amostra. Com isso era possível remover imediatamente a tensão de 

confinamento instalada na água para desmontagem da câmara triaxial mantendo inalterada a 

geometria do corpo de prova. Tal procedimento era importante para realizar medições no 

diâmetro do corpo de prova que possibilitassem estimar com razoável precisão o índice de 

vazios antes da realização dos ensaios triaxiais, sejam monotônicos sejam cíclicos. Eram 

tomadas sete medidas de diâmetro ao longo da altura do corpo de prova pelo que o diâmetro 

considerado, para efeito de estimativa no cálculo do volume, era a média aritmética desses 

valores. Este procedimento, que não é rigoroso, mostrou boa repetibilidade. 

Tabela 5.6 – Índice de vazios e peso específico dos corpos de prova antes e pós-condicionamento. 

Material Ensaio 

Moldagem Pós-condicionamento 

ÇôÅõÃ 
öôÅõÃ 

(kN/m³) 
Ç÷ 

ö÷   

(kN/m³) 

ASIC 

TM1-A 0,87 17,1 0,78 18,1 

TM2-A 0,87 17,1 0,79 17,9 

TM3-A 0,86 17,2 0,79 17,9 

DP Esc-A 0,82 17,7 0,74 18,6 

DP I-A 0,85 17,3 0,79 17,9 

DP II-A 0,85 17,3 0,78 18,1 

DP II_2-A 0,85 17,3 0,78 18,1 

Granito 

TM1-G 0,82 14,7 0,75 15,4 

TM2-G 0,80 15,0 0,73 15,6 

TM3-G 0,82 14,7 0,74 15,5 

DP Esc-G 0,76 15,3 0,70 15,9 

DP I-G 0,83 14,5 0,75 15,4 

DP II-G 0,80 15,0 0,70 15,9 

DP II_2-G 0,83 14,5 0,76 15,3 

 

Observou-se que, na fase de condicionamento, o assentamento variou entre 

aproximadamente 8 e 20 mm para os diferentes corpos de prova moldados, consoante o nível 

de imbricamento e de compacidade obtidos por ocasião da colocação manual dos agregados 

no molde. Ainda assim, considerando a deformação radial medida após o condicionamento, 

verificou-se que ao fim dos 10.000 ciclos todos os corpos de prova apresentavam índices de 

vazios entre 0,70 e 0,80, valores tipicamente relatados como representativos de uma via 

férrea recém entregue para o tráfego dos comboios após socaria e nivelamento (Suiker, 2002; 

Indraratna et al., 2011), pelo que o procedimento de condicionamento/compactação foi 

considerado satisfatório no sentido de simular o nível de compacidade inicial de uma via 

férrea para transporte de carga. A maior discrepância encontrada foi na moldagem do corpo 
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de prova de granito para o ensaio DP II-G, cujo índice de vazios variou durante o processo de 

condicionamento de 0,80 para 0,70, ainda assim, dentro do limite estabelecido como 

condição inicial para o ensaio. 

Na Tabela 5.6 são apresentados os valores de índice de vazios e do peso específico dos 

corpos de prova obtidos do processo de moldagem à vácuo (��,-. e :�,-.) e após o 

condicionamento (�� e :�) para todos os corpos de prova de 150 mm de diâmetro preparados, 

sendo que o índice de vazios e o peso específico obtidos do condicionamento (�� e :�) 

correspondem ao nível de densificação inicial para os respectivos ensaios triaxiais realizados 

com estes corpos de prova. 

O corpo de prova de ASIC em escala reduzida de 1:2, utilizado para o ensaio DP I-A_1/2, 

foi condicionado a partir de um índice de vazios de 0,82 (γøùúû = 17,9 kN/m³), tendo passado, 

após os 10.000 ciclos de condicionamento, para um índice de vazios de 0,79 (γ� = 18,3 

kN/m³). 

5.4.3 – Instrumentação dos Corpos de Prova 

No caso de avaliação da deformação de materiais para emprego em camadas de 

infraestruturas de transporte, pequenas e médias deformações que ocorrem nestes materiais, 

quando submetidos aos carregamentos típicos destas aplicações, são decisivos para sua 

precisa caracterização e consequentemente para o dimensionamento destas estruturas. Os 

procedimentos convencionalmente utilizados em laboratórios de Geotecnia utilizam 

instrumentações externas (fora da câmara triaxial), para determinação das deformações 

durante os ensaios. Tais instrumentos podem introduzir imprecisões relevantes, só 

minimizadas pelo uso de medidas de deformação internas, preferencialmente instaladas 

diretamente nos corpos de prova (Gomes Correia, 1985; Viana da Fonseca, 1996; Viana da 

Fonseca et al., 2011, Viana da Fonseca et al., 2015). 

Logo, medições externas são consideradas inadequadas, particularmente se o objetivo for 

a avaliação do módulo de resiliência dos materiais em condições cíclicas ou do módulo de 

deformabilidade (módulo de Young) em condições monotônicas. Viana da Fonseca (1996) 

mostrou, por meio de ensaios triaxiais monotônicos do tipo CID, que as curvas tensão-

deformação obtidas a partir de instrumentação interna traduzem uma maior rigidez do 

material do que as obtidas a partir de leituras externas aos corpos de prova, desde os 

primeiros níveis de aplicação da tensão desvio até valores próximos da ruptura, conforme 

mostrado na Figura 5.15. 

Em face disto, neste trabalho se utilizaram sempre medições internas, instaladas, no 

entanto, nas placas metálicas superiores e inferiores (célula triaxial na parte inferior e top-

cap na parte superior) dos corpos de prova, face a natureza muito grosseira dos materiais, 

que dificultava medições diretamente nos corpos de prova. 

Para os ensaios monotônicos realizados com o confinamento aplicado por vácuo foram 

instalados dois LVDTs, diametralmente opostos, no topo dos corpos de prova (Figura 5.16), 

procedimento considerado satisfatório em função das grandes deformações obtidas para a 

ruptura e para o estado crítico. 
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Figura 5.15 – Deformações obtidas por instrumentação interna e externa (adaptado de Viana da 
Fonseca, 1996). 

 

 

 
Figura 5.16 – Corpo de prova instrumentado durante realização de um ensaio triaxial monotônico (foto 
do autor). 

Para os ensaios cíclicos, as pequenas deformações passam a ser significativamente 

importantes para distinguir adequadamente o comportamento dos materiais, neste caso 

foram utilizados três LVDTs, igualmente espaçados num ângulo de 120˚ em relação ao eixo 

dos corpos de prova cilíndricos, e fixados ao longo de toda a altura dos corpos de prova de 

forma a garantir medidas de deformação mais precisas (com exceção dos ensaios em escalões 

sucessivos de carga, DP Esc-A e DP Esc-G, que foram os primeiros ensaios cíclicos realizados, 

e para os quais foram utilizados somente dois LVDTs, posicionados diametralmente opostos, 

ao longo de toda a altura do corpo de prova). Para tal, foi adaptado um sistema de fixação 

com parafusos à base da célula triaxial e ao top-cap na parte superior dos corpos de prova 

ensaiados. 
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Ainda assim, visando avaliar possíveis diferenças entre os registros obtidos por 

instrumentação interna e externa durante os ensaios cíclicos, além da instrumentação interna 

instalada, foi instalado um LVDT externo à câmara triaxial, visando comparar os registros por 

ele obtidos com os dos LVDTs internos e, ainda, com os do atuador hidráulico vertical. Esta 

análise possibilitou concluir desfavorávelmente às leituras externas (seja do LVDT seja dos 

registros do atuador hidráulico) conforme mostrado na Figura 5.17, onde se plotou os 

deslocamentos lidos em função do tempo (em centésimos de segundo, cs) para diversos 

valores de frequência de carga que variaram de 0,2 a 2 Hz, sendo aplicados 20 ciclos para 

cada frequência em um corpo de prova de solo-cimento com parâmetros de deformabilidade 

já conhecidos (Rios, 2011; Viana da Fonseca et al., 2013). 

 

 
Figura 5.17 – Leituras de deslocamento vertical obtidas por instrumentação interna e externa em 
ensaios triaxiais cíclicos. 

Percebe-se da análise do gráfico da Figura 5.17 a clara perda de precisão das curvas azul 

e vermelha quando se trata de deslocamentos muito pequenos (abaixo de 0,2 mm) 

comparativamente à curva verde, obtida da média aritmética das leituras dos LVDTs internos. 

Para uma boa definição das curvas de deformação, durante os ensaios cíclicos foram 

registradas 20 leituras de deslocamento por cada ciclo de carga em cada LVDT. Objetivando 

avaliar a eficácia em se adotar o valor médio das três leituras obtidas pelos respectivos 

LVDTs, foram comparadas as leituras de deslocamento de cada LVDT individualmente para 

cada ensaio realizado. Como exemplo, a Figura 5.18 mostra a comparação das leituras de 

deslocamento dos três LVDTs em função do tempo (em décimos de segundo, ds) para a 

frequência de carregamento de 2 Hz, onde é possível constatar a pequena diferença obtida 

entre os limites máximos e mínimos de deslocamento entre os três LVDTs internos utilizados. 

Ressalta-se que quando o condicionamento era realizado para os ensaios cíclicos, os LVDTs 

internos eram instalados já na fase de condicionamento, sendo que após a realização desta 

etapa, a câmera triaxial era desmontada para, dentre outras providências já referidas, 

ajustar os LVDTs, de forma a ter todo o curso da instrumentação disponível durante os ensaios 

cíclicos, visto que o curso máximo dos LVDTs utilizados era de 30 mm e na fase de 

condicionamento ocorriam deformações permanentes acumuladas de até 20 mm. Tal 

expediente foi importante para acautelar possíveis avarias à instrumentação e perda de 

registros de deformação durante os ensaios. 
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Figura 5.18 – Exemplo de diferença nos registros de deslocamento obtidos por 3 LVDTs internos durante 
a ciclagem. 

A Figura 5.19 mostra a sequência de montagem de um dos ensaios triaxiais cíclicos 

realizados por ocasião desta pesquisa, onde é possível observar os detalhes do processo de 

instalação dos LVDTs diretamente nos corpos de prova e, também, a membrana de neoprene 

utilizada nestes ensaios de carga repetida. 

No caso do corpo de prova de 200 mm de diâmetro, a instrumentação interna axial era 

instalada no terço médio dos corpos de prova, sendo já usual para ensaios deste gênero no 

LNEC. 

 

 
Figura 5.19 - Sequência para moldagem de corpos de prova de lastro em escala reduzida por ocasião 
dos ensaios triaxiais cíclicos com instrumentação interna e membrana de neoprene: (a) colocação do 
material; (b) vedação do molde com a colocação do top-cap e aplicação do vácuo; (c) Corpo de prova 
moldado; (d) instalação dos LVDTs axiais; (e) Detalhe da fixação dos LVDTs no top-cap; e (f) Corpo de 
prova na câmara triaxial para início do condicionamento/compactação (fotos do autor). 



 

Materiais e Métodos Experimentais 

153 

 

5.4.4 – Configuração e Equipamento para os Ensaios Monotônicos 

Conforme referido anteriormente, foram realizados três ensaios triaxiais monotônicos em 

escala reduzida de 1:2,5 para o lastro de ASIC, e três para o lastro de granito na mesma 

escala, visando comparar os parâmetros de resistência de pico e de estado crítico. Os dois 

primeiros ensaios em cada material foram realizados com tensões de confinamento 

ligeiramente inferiores (65 kPa) e superiores (85 kPa) ao confinamento que se pretendia 

impor nos ensaios cíclicos (70 kPa, que entende-se ser uma tensão horizontal aceitável para a 

camada de lastro em vias de carga do tipo heavy haul e um dos valores preconizados para a 

realização de ensaios de deformação permanente na norma EN 13286-7 – CEN, 2004), de 

maneira a permitir situar a carga de ciclagem relativamente à envoltória de resistência de 

pico dos materiais analisados. Um terceiro ensaio com 20 kPa de tensão confinante foi 

realizado com o intuito de melhor caracterizar os parâmetros de resistência dos materiais, 

principalmente em níveis de tensão mais baixos onde as envoltórias de resistência tendem a 

apresentar uma pronunciada não linearidade. 

Em todos os ensaios monotônicos realizados a velocidade de aplicação do carregamento 

axial foi de 0,028 mm/min, e os dados adquiridos automaticamente a cada 15 segundos, o 

que foi suficiente para uma boa definição das curvas tensão-deformação incluindo a aquisição 

dos picos de ruptura. Os ensaios monotônicos foram realizados em conformidade com a norma 

NEN 5117 (1992) - Determination of shear resistance and deformation parameters of soil. 

Triaxial test. 

Para os ensaios monotônicos, foi utilizada uma prensa triaxial convencional na qual se 

transportava a célula triaxial com o corpo de prova já condicionado e onde se instalavam dois 

LVDTs no topo do corpo de prova, conforme já mostrado na Figura 5.16. Para estes ensaios a 

tensão de confinamento era aplicada durante todo o ensaio por meio de vácuo, não sendo 

possível medir a variação volumétrica ao longo do ensaio, quer pela variação do volume de 

água visto que os corpos de prova não eram saturados, quer diretamente nos corpos de prova 

já que não foram preparadas instrumentações para medições dos deslocamentos radiais. 

O sistema de registro e aquisição para os ensaios monotônicos foi desenvolvido 

internamente na FEUP por ocasião da dissertação de mestrado de Costa (2008), sendo possível 

gerenciar a realização de até cinco ensaios triaxiais monotônicos em simultâneo. A Figura 

5.20 mostra um exemplo de uma tela do sistema durante a realização de um dos ensaios 

triaxiais monotônicos realizados, estando indicados na figura os campos onde eram feitas as 

leituras dos dados adquiridos durante o ensaio. 

5.4.5 – Configuração e Equipamentos para os Ensaios Cíclicos 

Os ensaios cíclicos dividiram-se entre ensaios para determinação do módulo de resiliência, 

onde a resposta elástica do material é avaliada em variados estados de tensão cíclicos; e 

ensaios de deformação permanente, onde um mesmo estado de tensão é aplicado repetidas 

vezes para avaliar a resposta de longo prazo do material em termos de plastificação e 

degradação de suas propriedades originais. 

Conforme já referido, os ensaios para determinação do módulo de resiliência seguiram o 

especificado pela Norma Europeia EN 13286-7 (CEN, 2004), onde após um condicionamento de 

20.000 ciclos, segue-se a aplicação de diversas trajetórias de tensão cíclicas, com 1 Hz de 
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frequência, visando avaliar o comportamento elástico do material. Tais trajetórias de tensão 

são mostradas na Figura 5.21 a partir dos valores expressos na Tabela 5.7. 

 

 
Figura 5.20 – Exemplo de tela do sistema de registro e aquisição de dados para os ensaios triaxiais 
monotônicos utilizado no LabGeo da FEUP (foto do autor). 

 

 
Figura 5.21 – Trajetórias de tensão cíclicas empregadas nos ensaios de módulo de resiliência (CEN, 
2004). 

Já para os ensaios de deformação permanente, a Norma Europeia EN 13286-7 (CEN, 2004) 

sugere algumas trajetórias de tensão cíclicas, nomeadamente para o caso de ensaios em 

escalões sucessivos de carga, mas deixa claro que o nível de tensão a ser utilizado no ensaio 

depende da aplicação pretendida para o material em serviço. 
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Tabela 5.7 – Trajetórias de tensão cíclicas para ensaio de módulo de resiliência para altas tensões e 
tensão de confinamento constante (método B da norma EN 13286-7 – CEN, 2004). 

Tensão confinante, ÎÏ 

(kPa) 
Tensão desviadora, ïðËð 

(kPa) Número de 
ciclos 

Constante Min Max 

20 0 30 100 
20 0 50 100 
20 0 80 100 
20 0 115 100 

35 0 50 100 
35 0 80 100 
35 0 115 100 
35 0 150 100 
35 0 200 100 

50 0 80 100 
50 0 115 100 
50 0 150 100 
50 0 200 100 
50 0 280 100 

70 0 115 100 
70 0 150 100 
70 0 200 100 
70 0 280 100 
70 0 340 100 

100 0 150 100 
100 0 200 100 
100 0 280 100 
100 0 340 100 
100 0 400 100 

150 0 200 100 
150 0 280 100 
150 0 340 100 
150 0 400 100 
150 0 475 100 

 

Em se tratando de vias do tipo heavy haul é corrente a operação de comboios com 32,5 

toneladas/eixo. Os operadores heavy haul, no entanto, têm buscando incrementar o carga 

por eixo dos comboios como uma forma de aumentar a produtividade, sendo que atualmente, 

se tem avaliado os possíveis impactos, nos diversos componentes da via e dos veículos 

ferroviários, decorrentes de um incremento na carga por eixo para 40 toneladas. 

Dessa forma, foram definidos para os ensaios de deformação permanente dois níveis de 

carga vertical cíclica. O primeiro nível correspondente a um estado de tensão corrente no 

topo da camada de lastro em vias férreas do tipo heavy haul (32,5 t/eixo) que conduziu o 

lastro à uma razão de tensões (�2/��) de 5, e um segundo estado de tensão correspondente a 

um carregamento de 40 toneladas/eixo, implicando numa razão de tensões superior à do 

primeiro ensaio (�2/�� = 6). 
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Os ensaios de deformação permanente foram conduzidos com frequência de 2 Hz, que 

entende-se ser representativa em função da deformação permanente ser pouco afetada pelo 

aumento da frequência (Shenton, 1975) especialmente para velocidades de até 100 km/h 

(Medina e Motta, 2015), excessão feita aos ensaios em escalões sucessivos de carga (DP Esc-A 

e DP Esc-G) e ao ensaio com corpo de prova de 200 mm de diâmetro numa escal reduzida de 

1:2 (DP 1-A_1/2), que foram realizados com frequência de 1 Hz. A taxa de aquisição de 

dados, conforme já referido, foi de 20 pontos por ciclo para todos os ensaios realizados, 

sendo que por simplificação somente alguns ciclos foram utilizados para a construção das 

curvas de deformação permanente de longo prazo, possibilitando, ainda, uma análise clara do 

comportamento mecânico ao longo da ciclagem imposta (EN 13286-7 – CEN, 2004; Viana da 

Fonseca et al., 2013). Para ensaios com até dois milhões de ciclos, foram utilizados os 

seguintes ciclos para construção das curvas de deformação permanente (ajustado ao número 

de ciclos realizado em cada ensaio): 

[1 a 20; 50; 100; 200; 400; 1.000; 2.500; 5.000; 7.500; 10.000; 12.500; 15.000; 20.000; 

30.000; 50.000; 70.000; 100.000; 150.000; 200.000; 300.000; 400.000; 500.000; 700.000; 

1.000.000; 1.500.000; 2.000.000]. 

Para a definição preliminar e aproximada do nível de tensão atuante na camada de lastro, 

em vias férreas do tipo heavy haul, imposto por carregamentos de 32,5 toneladas/eixo e 40 

toneladas/eixo, empregou-se formulações empíricas, que tendem a ser conservadoras, 

ressalvando-se que o ideal seria proceder uma análise numérica para a obtenção destes 

valores, levando em consideração um modelo computacional em múltiplas camadas 

(Fortunato, 2005; Medina e Motta, 2015). Porém como estimativa inicial pode ser um 

expediente útil, de maneira que se utilizou essa metodologia, conforme apresenta-se a 

seguir. 

Primeiramente calculou-se a carga dinâmica sobre uma seção da via, expressa por: 

 I& = %& . I                                                                   (5.2) 

onde, I& é a carga de roda vertical dinâmica, I a carga de roda estática (para o caso de um 

carregamento de 32,5 t/eixo: I = 162,5 kN; e para um carregamento de 40 t/eixo: I = 200 

kN) e %& é o fator de impacto ou coeficiente dinâmico. 

Para a obtenção do fator de impacto (%&) pode-se recorrer à recomendação do manual 

AREMA (2015), para o qual: 

  %& = 1 + ü,M .ý
?þ                                                   (5.3) 

sendo, V a velocidade média de projeto da via em quilômetros por hora (tendo sido adotado 

80 Km/h) e �( o diâmetro da roda em milímetros (que para o caso do vagão adotado na 

análise corresponde a 914,40 mm – vagão gôndola do tipo GBT para bitola de 1,60 m). 

Logo, para uma via de 32,5 t/eixo: I& = 236,43 kN, e para uma via de 40 t/eixo: I& = 

290,99 kN. De posse da carga dinâmica, passa-se ao cálculo da tensão no lastro, propriamente 

dita. 
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Para isso, calcula-se o valor da reação da via ao carregamento imposto, dividindo-se a 

carga dinâmica por um fator 0, conforme a equação proposta por Driecsen (Stopatto, 1987): 

 L = e
/  . %&                                              (5.4) 

onde 0 é dado pela expressão: 

 0 = � &⁄                                                (5.5) 

sendo, � a distância entre eixos de um truque ou bogie (o conjunto de rodas, sapatas de 

freio, rolamentos, molas, eixos, cilindros de freio, barras estabilizadoras e demais 

implementos menores) do vagão típico em centímetros (para os vagões tipo GBT aqui 

adotados utiliza-se 183 cm), e & é o espaçamento entre dormentes consecutivos também em 

centímetros (tendo sido utilizado 61 cm). 

Logo, para uma via de 32,5 t/eixo: L = 8.036,38 Kgf e para uma via de 40 t/eixo: L = 

9.890,23. Pelo que calculando-se a área de contato dormente-lastro, segundo a expressão 

proposta por Schramm (1977): 

"# = (A − O). J                                           (5.6) 

onde, A é o comprimento de um dormente em centímetros (280 cm para dormente de 

concreto monobloco em bitola larga), O é a distância de eixo a eixo entre trilhos em 

centímetros (nesse caso adotou-se 160 cm considerando uma aproximação para uma via de 

bitola larga) e J é a largura de um dormente em centímetros (adotado 24 cm). Dessa forma, 

obtém-se "# = 2.880 cm². 

E finalmente, a pressão no lastro pode ser obtida pela expressão: 

 IJ = L "#⁄                                                            (5.7) 

Resultando para uma via de 32,5 t/eixo em: IJ = 2,79 Kgf/cm² (274 kPa); e para uma via 

de 40 t/eixo em: IJ = 3,43 Kgf/cm² (336 kPa), pelo que, majorando estes valores em 25% a 

título de fator de segurança (prática comum em gabinetes de projeto no Brasil), chega-se em 

uma tensão vertical no lastro de aproximadamente 342,5 kPa para uma via de 32,5 t/eixo e 

de 420 kPa para uma via de 40 t/eixo. 

Dessa forma, a partir dos resultados obtidos das formulações empíricas, definiram-se os 

níveis de tensão cíclica vertical para os ensaios de deformação permanente, sendo que para o 

nível de tensão mais baixo, que visa simular o carregamento de 32,5 t/eixo, adotou-se uma 

tensão vertical de �2 = 350 kPa (���� = 280 kPa e �� = 70 kPa) e para o nível de tensão mais 

gravoso, que visa simular um carregamento de 40 t/eixo, uma tensão vertical de �2 = 420 kPa 

(���� = 350 kPa e �� = 70 kPa) foi adotada. Ressalta-se que para o nível de tensão mais 

gravoso, optou-se em manter a mesma tensão de confinamento do primeiro ensaio (70 kPa) e 
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aumentar a tensão desvio cíclica visando avaliar o comportamento dos materiais face a esse 

incremento no carregamento axial cíclico imposto. 

Comparativamente à dados da literatura, que mediram os níveis de tensão de vias 

instrumentadas em serviço ou os obtiveram por meio de simulações numéricas, estes níveis de 

tensão propostos são ligeiramente superiores (o que é desejável do ponto de vista da 

segurança e ratifica o conservadorismo das formulações empíricas), seja para trens de carga 

convencionais com até 25 toneladas/eixo (Adegoke et al., 1979; Esveld, 2001; Indraratna et 

al., 2010a) seja para trens do tipo heavy haul com 36 toneladas/eixo (Rose et al., 2004). 

A tensão de confinamento adotada (70 kPa), que, conforme já referido, é um dos níveis 

de confinamento recomendados pela norma europeia para ensaios de deformação permanente 

(CEN, 2004), está em conformidade ainda com valores de tensão horizontal no lastro obtidos 

por instrumentação da via (Indraratna et al., 2010a) e com valores de referência obtidos na 

literatura a partir de análises diversas (Selig e Alva-Hurtado, 1982; Selig e Waters, 1994; 

Suiker, 2002; Varandas et al., 2016). 

A forma de aplicação do carregamento cíclico, adotado em todos os ensaios de 

deformação permanente, é indicada na Figura 5.22, onde emprega-se um carregamento 

senóidal conforme modelo de carregamento proposto por Indraratna et al. (2010b). Neste 

modelo de carregamento, aplica-se primeiramente um carregamento monotônico até a 

métade da amplitude considerada para a ciclagem, ��K. = (���� + ���+)/2. A partir daí 

inicia-se a ciclagem senóidal em torno deste ponto de meia amplitude. 

 

 
Figura 5.22 – Representação esquemática do carregamento cíclico. 

A amplitude da senóide corresponde a diferença entre a máxima e a mínima tensão desvio 

(���� e ���+, respectivamente), que definem a tensão desvio cíclica (���� = ���� − ���+), 

sendo que ���+ é sempre mantido em 10 kPa, valor calculado para evitar que o sistema alivie 

até zero (acautelando possíveis avarias) e considerado como uma forma de simular o peso 

próprio de uma grade ferroviária de bitola larga (1,60 m) composta por trilhos, fabricados no 

Brasil, do tipo TR-68 (68 kg/m), dormentes monoblocos de concreto protendido (peso 

específico aproximado de 25 kN/m³) e fixações elásticas do tipo fast-clip do fabricante 



 

Materiais e Métodos Experimentais 

159 

 

Pandrol®, considerando-se uma dada seção da via férrea imediatamente abaixo de um dos 

trilhos, ponto considerado de maior criticidade. 

A tabela 5.8 apresenta estes valores de tensão desvio axial (�) a serem empregados para 

os dois níveis de carregamento a serem impostos nos ensaios de deformação permanente. 

Tabela 5.8 – Valores de � a serem empregados nos ensaios de deformação permanente. 

Tensão axial 32,5 t/eixo (kPa) 40 t/eixo (kPa) 

���� 290 360 

���+ 10 10 

��K. 150 185 

���� 280 350 

 

Para os corpos de prova com 150 mm de diâmetro (que representam a grande maioria dos 

ensaios triaxiais realizados), seja para o condicionamento, seja para os ensaios cíclicos 

propriamente ditos, utilizou-se um equipamento triaxial do LabGeo da FEUP. Este 

equipamento foi desenvolvido, sob especificação própria da direção do LabGeo, pelo Instituto 

de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial (INEGI), empresa com origem e vinculação à FEUP 

(Viana da Fonseca e Coelho, 2010). É um equipamento considerado de grande porte 

comparativamente aos demais equipamentos convencionalmente utilizados em laboratórios 

de Geotecnia e foi concebido para ensaiar corpos de prova de até 150 mm  de diâmetro por 

300 mm de altura, possibilitando, por exemplo, a análise de camadas granulares como rochas 

britadas para fins de pavimentação e infraestruturas diversas. 

O equipamento (mostrado na Figura 5.23) possibilita a aplicação de cargas repetidas de 

até 10 kN por meio de um servoatuador hidráulico situado na parte superior do pórtico de 

reação, ou de cargas de até 100 kN por meio de um outro servoatuador hidráulico de grande 

potência situado na parte inferior do dispositivo. A prensa é constituída por uma base 

associada a duas colunas rosqueadas na parte superior, cuja posição pode ser ajustada e 

fixada por meio de um conjunto de porcas de grandes dimensões (Pereira, 2010). 

Na parte superior do pórtico de reação, associada às colunas rosqueadas, está situada 

uma travessa, que é travada na posição desejada, onde está instalado o servoatuador de 10 

kN, conforme mostrado na Figura 5.24a, com dimensões principais de ϕ40 × ϕ22 mm e 50 mm 

de curso, sendo que este atuador possibilita a execução de ensaios de carga repetida e 

monotônicos limitados a sua capacidade nominal de carregamento. 

Já na base da prensa está montado um servoatuador de 100 kN (Figura 5.24b) com 

dimensões principais de ϕ80 × ϕ56 mm e 50 mm de curso, que possibilita a execução de 

ensaios monotônicos limitados, também, a sua capacidade nominal de carregamento. 

Ambos os servoatuadores são dotados de transdutores de deslocamento magnetostritivos, 

tipo MTS série GH, montados no seu interior, e células de carga de compressão e submersível 

(no caso do atuador de 10 kN) e de tração/compressão (no caso do atuador de 100 kN). Deve-

se atentar para o fato de o carregamento aplicado não ultrapassar a capacidade nominal da 

célula de carga que estiver a ser utilizada em cada ensaio. Neste trabalho só se utilizou o 

servoatuador superior para o qual foi instalada uma célula de carga de 50 kN (Pereira, 2010). 
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Figura 5.23 – Prensa para ensaios triaxiais, com materiais britados e lastro em escala reduzida, no 
LabGeo da FEUP: (a) imagem do equipamento (foto do autor) e (b) diagrama esquemático (sem escala). 

 

 
Figura 5.24 – Detalhe dos atuadores de carga: (a) atuador cíclico/monotônico axial superior e (b) 
atuadores cíclicos radial e interno e atuador axial monotônico de alta potência (fotos do autor). 

O equipamento dispõe ainda de outros dois servoatuadores ditos “especiais”, sendo um o 

eixo radial e o outro o eixo interno. Nestes atuadores uma bomba de água servocomandada 

associada a um atuador hidráulico pressuriza a câmara triaxial com a tensão desejada, 

incluindo a possibilidade de ciclagem da tensão de confinamento instalada no fluído. Este 

atuador hidráulico é simétrico, tem dimensões principais de ϕ40 × ϕ32 × ϕ32 mm e 100 mm 

de curso e possui um transdutor de deslocamento magnetostritivo, tipo MTS série GH, 

montado no seu interior. A leitura da tensão é obtida por meio de um transdutor de pressão 

localizado na base da câmara triaxial associado à respectiva grandeza a ser controlada 

(pressão radial ou interna do corpo de prova), sendo que a máxima tensão possível em ambos 
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os casos é de 800 kPa. Durante a instalação da tensão de confinamento na câmara, a água 

deve ser isenta, tanto quanto possível, de ar dissolvido devendo para isso ser toda a 

tubulação do circuito de água purgada de ar antes do início de qualquer ensaio. 

Outro ponto de atenção importante é que toda a tubulação de água, entre os eixos e a 

câmara triaxial, deve ter uma rigidez adequada ao fluxo de água instalado durante o ensaio, 

de maneira a evitar que a elasticidade do tubo interfira no servoatuador de pressão. Uma 

central hidráulica fornece as pressões necessárias para os diversos dispositivos de aplicação 

de carga, sendo baseada numa solução de bomba de êmbolos axiais de cilindrada variável 

controlada por comandos computadorizados. 

No caso dos ensaios realizados neste trabalho só se empregaram tensões cíclicas na 

direção axial, o que é uma hipótese simplificadora, conforme discutido anteriormente, visto 

que na situação real de campo a passagem dos comboios induz tensões horizontais cíclicas na 

camada de lastro (ensaio Tipo A da Norma Europeia EN 13286-7 – CEN, 2004). Para esta 

decisão entendeu-se não haver grande influência face uma análise comparativa entre 

materiais distintos, e ainda, visando maior facilidade na comparação com outros valores 

obtidos da literatura. Simplificação amparada por normatização europeia na forma dos 

ensaios Tipo B da norma EN 13286-7 (CEN, 2004), que estabelecem tensão de confinamento 

constante. 

Para o registro e aquisição dos dados obtidos na prensa triaxial da FEUP, durante os 

ensaios de carga repetida, utilizou-se o software Dynatester desenvolvido pelo INEGI (Pereira, 

2010), que possibilita ainda as calibrações da célula de carga e dos LVDT´s utilizados nos 

ensaios. Uma tela do programa durante um dos ensaios de deformação permanente realizados 

por ocasião desta pesquisa é mostrada na Figura 5.25 onde se pode observar o formato e a 

intensidade do carregamento cíclico imposto, da tensão confinante, o número de ciclos de 

carga/descarga e as leituras de deslocamento dos LVDTs obtidas durante o ensaio. 

 

 
Figura 5.25 – Exemplo de tela do sistema de registro e aquisição de dados realizada pelo software 
Dynatester para os ensaios triaxiais de carga repetida no LabGeo da FEUP (foto do autor). 
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Para o corpo de prova de ASIC com 200 mm de diâmetro, numa escala reduzida de 1:2 

(ensaio DP I-A_1/2), foi utilizado o equipamento triaxial do LNEC (Figura 5.26). No geral, para 

a configuração dos ensaios realizados, com tensão axial cíclica e tensão de confinamento 

constante, o equipamento possui as mesmas características e funcionalidades do equipamento 

da FEUP, já descrito para ensaios com corpos de prova de 150 mm de diâmetro, e que 

consistem em: i) câmara triaxial metálica para corpos de prova de até 200 mm de diâmetro 

por 400 mm de altura (Figura 5.26b), com possibilidade de utilização de instrumentação 

interna (célula de carga e LVDTs), conforme mostrado na Figura 5.26a para o corpo de prova 

preparado para o ensaio DP I-A_1/2; ii) sistema hidráulico para aplicação da carga axial, com 

capacidade de até 100 kN, com possibilidade de ajuste da posição do pórtico de reação; iii) 

sistema de geração e aplicação da tensão de confinamento à ar comprimido; iv) sistemas para 

controle das tensões axial e radial aplicadas; v) 3 LVDTs axiais espaçados num ângulo de 120˚ 

em relação ao eixo dos corpos de prova cilíndricos, e fixados no terço médio dos corpos de 

prova; vi) sistema condicionador de sinais; e vii) sistema de controle e aquisição de dados. 

 

 
Figura 5.26 – Equipamento triaxial do LNEC utilizado no ensaio DP I-A_1/2: (a) detalhe da 
instrumentação do corpo de prova e (b) corpo de prova já no interior da câmara triaxial para montagem 
do ensaio (fotos do autor). 

5.5 – Quantificação das Propriedades Morfológicas das 
Partículas 

5.5.1 – Equipamento e Metodologia Geral 

Objetivando avaliar como o comportamento mecânico dos dois diferentes agregados para 

lastro estudados (ASIC e granito) são influênciados pelos aspectos morfológicos de suas 

partículas, foram realizados ensaios para a quantificação das propriedades morfológicas dos 

grãos utilizados nos corpos de prova de 150 mm de diâmetro para os ensaios triaxiais. O 

equipamento utilizado para essa finalidade foi o denominado Aggregate Image Measurement 
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System – AIMS – para ensaios de agregados graúdos (Figura 5.27). Este equipamento, de 

propriedade da COPPE/UFRJ (Brasil), permite quantificar a forma, a angularidade e a textura 

superficial, através da avaliação digital de um conjunto de partículas, por meio de imagens 

bidirecionais, correlacionadas com a profundidade do campo de visão. 

O equipamento utiliza um sistema que consiste de um microscópio e uma câmara com 

dois diferentes tipos de iluminação para capturar imagens, com diferentes resoluções, de 

partículas previamente depositadas num compartimento de uma bandeja circular. O 

programa de captura de imagens executa três ciclos de medição de maneira assíncrona sobre 

o perímetro das partículas. 

Segundo Al-Rousan (2004) esta técnica foi comparada com outras utilizadas para medir as 

características morfológicas de partículas, com base em análise estatística de: precisão, 

repetibilidade, reprodutibilidade, custos e características operacionais (facilidade de uso e 

interpretação de resultados). As comparações foram realizadas para vários tipos de rocha, 

formas de partículas e origens geográficas, tendo-se obtido bons resultados. Assim, o AIMS 

tem sido utilizado por diversos pesquisadores (Fletcher et al., 2003; Masad, 2003; Al-Rousan, 

2004; Bathina, 2005; Qian et al., 2014; Diógenes, 2016; Paim da Silva, 2018) e está em 

processo de adoção por órgãos rodoviários brasileiros visando a normatização para medição 

das propriedades geométricas de partículas de agregados. 

 

 
Figura 5.27 – Aggregate Image Measurement System, AIMS (COPPE/UFRJ) (foto: Laura M. G. da Motta). 

À seguir, apresenta-se resumidamente as técnicas utilizadas para quantificação de cada 

uma das propriedades morfológicas avaliadas, nomeadamente a esfericidade (obtida a partir 

da forma geral), a angularidade e a textura superficial dos grãos. 

5.5.2 – Esfericidade das Partículas 

A esfericidade possibilita uma boa ideia da forma geral de uma partícula. Para a 

quantificação da esfericidade de agregados grosseiros a partir do AIMS, são necessárias três 
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dimensões das partículas em análise. A conjugação das imagens da câmara e do microscópio 

possibilita a captura de projeções das partículas, que são utilizadas para medir as dimensões: 

maior (longest, A), menor (shortest, P) e intermediária (intermediate, �) de cada partícula 

(Figura 5.28), por meio da análise de autovetor (Fletcher et al., 2003). 

Nesse método, cada partícula é tratada como uma população de vetores bidimensionais, 

sendo cada vetor correspondente a um pixel da imagem. Todos esses vetores são usados para 

calcular os autovetores ortogonais entre si, sendo os eixos maior e menor (Figura 5.28) 

alinhados ao longo desses autovetores (Al-Rousan, 2004). 

A profundidade das partículas mede-se através do autofoco do microscópio do 

equipamento. Inicialmente, posiciona-se o microscópio em um ponto da mesa de iluminação e 

registra-se a distância entre a mesa e a lente como a posição de referência. Em seguida, o 

microscópio se desloca lateralmente concentrando-se em uma dada partícula específica e 

obtém o foco da imagem desta superfície por meio de movimentos verticais. A profundidade 

da partícula é dada pela distância entre as duas posições do microscópio. 

 

 
Figura 5.28 – Indicadores de forma de uma partícula 2D. 

A esfericidade das partículas (Sphericity Particle, PI) é dada por: 

PI =  �#�i
��

j                                                                      (5.8) 

onde, A, P e �, são, respectivamente,  a maior, a  menor e a dimensão intermediária medidas. 

 O valor da esfericidade, calculado por esta expressão, pode variar de 0 a 1, sendo que 

um valor igual a 1,0 indica uma situação onde todas as dimensões da partícula são iguais. 

5.5.3 – Angularidade das Partículas 

Recorda-se que a angularidade pode ser definida como a propriedade morfológica de uma 

partícula que denota a presença de arestas significativas (Masad, 2003), podendo ser 

quantificada por meio da técnica do gradiente. Esta técnica, que é adotada no software do 

AIMS, baseia-se no princípio de que quanto maior a angularidade da partícula mais rápida será 

a alteração verificada na inclinação dos vetores gradiente incididos na borda das partículas 

(Figura 5.29), sendo que em partículas com menos arestas a velocidade de alteração será 
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menor. A alteração média na inclinação dos vetores gradiente é tomada como uma indicação 

da angularidade da partícula (Angularity Index, "�) segundo a equação: 

"� = 2
�
jm2  ∑ |<� − <�Ù�|�m��m2                                                 (5.9) 

sendo < o ângulo direcional do vetor gradiente. O indíce subscrito = indica o i-ésimo ponto na 

borda da partícula e Z o número total de pontos na borda. O valor numérico três indica que a 

cada três pontos na borda há mudança na direção do vetor gradiente. 

O valor do índice de angularidade ("�), medido por este método, pode variar de 0 a 

10.000, sendo que o valor zero denota uma partícula perfeitamente arredondada (sem 

“quinas”). 

 

 

 
Figura 5.29 – Diferença de vetores gradiente entre partículas com angularidades distintas (adaptado de 
Al-Rousan, 2004). 

5.5.4 – Textura Superficial das Partículas 

A textura superficial, que traduz as irregularidades definidas numa escala suficientemente 

pequena para não serem afetadas pela forma geral do grão (Al-Rousan, 2004), é quantificada 

pelo software AIMS através do método conhecido como Wavelet. Neste método três imagens 

separadas proporcionam os detalhes da textura nas direções horizontal, vertical e diagonal. 

As imagens são focadas na superfície das partículas e decompostas em diferentes níveis, 

sendo cada nível analisado para quantificar uma certa escala de textura. Adota-se a escala 

mais representativa, isenta de possíveis interferências devido a poeira ou a cores específicas 

da superfície (Fletcher et al., 2003). 

O índice de textura (Texture Index, ��) é obtido pela média aritmética dos valores 

quadrados dos coeficientes Wavelet para as três direções analisadas, sendo dado pela 

equação: 

�� = 2
�/E  ∑ ∑ ���´§( , �)�M/E§�2��´�2                                         (5.10) 
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onde, 0E  é o número de coeficientes na imagem detalhada de textura; =´ representa as três 

direções de textura (valores 1, 2 ou 3); � é o coeficiente Wavelet; e @ é o índice do 

coeficiente Wavelet. Uma descrição matemática detalhada sobre o método Wavelet é dada 

em Kim et al. (2002). 

O valor do índice de textura (��), determinado por esse método, varia de 0 a 1.000. Sendo 

que um valor igual a zero corresponde a uma partícula com superfície completamente polida. 

5.5.5 – Ensaios Realizados e Sistema de Classificação Adotado 

Cada bandeja circular utilizada no AIMS é pré-ajustada para a captura de imagens de um 

dado diâmetro nominal de partículas. No caso do equipamento da COPPE, as bandejas 

disponíveis foram adquiridas visando a investigação de materiais para camadas granulares de 

pavimentos rodoviários, nos seguintes diâmetros 25,0 mm; 19,0 mm; 12,5 mm; 9,5 mm e 4,75 

mm. Sendo que para o estudo dos materiais analisados nesta pesquisa, foi necessário 

enquadrar os diâmetros nominais das partículas utilizadas para confecção da curva 

granulométrica do lastro em escala reduzida de 1:2,5 nos diâmetros equivalentes às bandejas 

mais próximas disponíveis. 

Dessa forma, foram selecionados alguns diâmetros nominais dos grãos, que compunham a 

curva de lastro na escala reduzida de 1:2,5, que se enquadrassem o mais próximo possível 

(ligeiramente abaixo) de algumas das bandejas disponíveis, e em pontos distintos da curva 

granulométrica, de maneira a serem representativos da curva como um todo (Figura 5.30), 

sendo que as imagens, dos grãos do agregado granítico e do ASIC, mostradas na Figura 5.30 

não estão em escala verdadeira, mas guardam a proporcionalidade entre si. 

 

 
Figura 5.30 – Diâmetros nominais utilizados para caracterização morfológica das partículas do lastro em 
escala reduzida de 1:2,5 (com fotos do autor). 
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Os diâmetros nominais das partículas utilizadas para análise morfológica e os respectivos 

enquadramentos nas bandejas do AIMS utilizadas, estão mostrados na Tabela 5.9. Ressalta-se 

que o tamanho distinto dos grãos selecionados relativamente à configuração pré-definida no 

AIMS pode, por vezes, não resultar em uma boa caracterização morfológica, visto que pode 

incorrer num pequeno número de partículas caracterizadas com sucesso, sendo que quando 

tal fato ocorre o software do AIMS não retorna resultados, sob a alegação de que um número 

pequeno de leituras não proporciona resultados estatísticamente confiáveis. 

Tabela 5.9 – Enquadramento dos grãos ensaiados nas respectivas bandejas do AIMS, para ensaio de 
caracterização morfológica das partículas. 

Diâmetro da 
bandeja no AIMS 

(mm) 

Diâmetro nominal das 
partículas ensaiadas 

(mm) 

Variação 
(%) 

25,0 22,4 11 

19,0 16,0 18 

12,5 11,2 11 

9,5 6,3 50 

 

Para cada um dos quatro diâmetros avaliados, foram utilizadas 50 partículas de cada 

material, sendo que com aproximadamente 40 partículas ensaiadas com sucesso era possível 

obter satisfatóriamente a quantificação das propriedades morfológicas. Ocorreu problema 

somente com os grãos no diâmetro de 16,0 mm, no que diz respeito as leituras de 

esfericidade e de textura superficial, tendo sido possível, no entanto, a quantificação da 

angularidade para este diâmetro nominal. Apesar da alta variação para o diâmetro nominal de 

6,3 mm (50% em relação ao diâmetro da bandeja utilizada) não ocorreram problemas na 

caracterização morfológica destas partículas. Uma alternativa para contornar este tipo de 

problema, pode ser a utilização de um maior número de partículas por leitura, visto que 

eventuais problemas na geração de imagens de algumas partículas podem ser compensados 

pela captura de imagens de partículas adicionais, gerando resultados estatísticamente 

representativos (Paim da Silva, 2018). 

Tabela 5.10 – Classificação das propriedades morfológicas das partículas (adaptado de Al-Rousan, 2004). 

Propriedade Valores-limite e classificação  

Esfericidade < 0,6         
Achatado/Alongado 

0,6 - 0,7               
Baixa 

0,7 – 0,8    
Moderada 

> 0,8                
Alta 

Angularidade < 2.100               
Arredondado 

2.100 – 4.000 
Baixa 

(subarredondado) 

4.000 – 5.400 
Moderada 

(subangular) 

> 5.400     
Alta 

(angular) 

Textura 
superficial 

< 275                  
Polido/Macio 

275 – 350       
Baixa 

350 – 460   
Moderada 

> 460              
Alta 
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Após a quantificação das propriedades morfológicas, os valores obtidos foram 

enquadrados segundo o sistema de classificação proposto por Al-Rousan (2004). Este autor 

aplicou o método estatístico dos agrupamentos para propor limites de classificação para cada 

um dos três parâmetros morfológicos analisados no AIMS (esfericidade, angularidade e textura 

superficial), com base na avaliação de dezoito agregados com gênese e granulometrias 

distintas, e significativa variabilidade morfológica das partículas constituintes. Os ensaios 

foram repetidos três vezes para cada agregado com o mesmo operador, e posteriormente, 

variando o operador para um mesmo ensaio. O sistema de classificação proposto por Al-

Rousan (2004) é representado na Tabela 5.10. 

5.6 – Ensaios de Resistência ao Esmagamento das Partículas 

Para os ensaios de resistência ao esmagamento dos grãos, de ambos os agregados para 

lastro analisados, foi empregada uma prensa do LNEC com capacidade de aplicar cargas de 

até 50 kN (Figura 5.31a). As partículas eram posicionadas, de maneira a se aplicar a carga 

axial em posições variadas (ora segundo o eixo de maior dimensão ora segundo o eixo de 

menor dimensão), entre placas de aço, para, deslocando a placa inferior a uma velocidade 

constante de 1 mm/min, conduzir à ruptura por esmagamento do grão ensaiado. 

Foram utilizadas, conforme já referido, partículas com diâmetro nominal variando de 

aproximadamente 4 mm até cerca de 55 mm. O diâmetro da partícula para um determinado 

ensaio, no entanto, era dado pela distância entre placas medida antes da aplicação do 

carregamento, conforme detalhe mostrado na Figura 5.31b para um dos ensaios realizados. 

Para cada material, foram realizados 60 ensaios de resistência ao esmagamento de partículas. 

Foram registradas as cargas aplicadas ao longo dos ensaios e os respectivos deslocamentos 

associados. 

 

 
Figura 5.31 – Ensaio de resistência ao esmagamento de grãos: (a) equipamento utilizado (LNEC) e (b) 
detalhe de um dos ensaios realizados (fotos do autor). 

Registra-se que um número maior de ensaios foi realizado, porém não puderam ser 

aproveitados em função de problemas diversos, como a pré-existência de descontinuidades 
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nas partículas que conduziam à ruptura segundo um plano preferencial e não por 

esmagamento, a ocorrência de rupturas em arestas da partícula que não caracterizavam a 

ruptura por esmagamento, problemas com os registros de deslocamentos por meio do LVDT 

acoplado ao atuador de carga e, ainda que em menor escala, a ocorrência de deslizamentos 

de algumas partículas entre as placas no ínicio da aplicação do carregamento, obrigando o 

reinício do ensaio com uma nova partícula. Os resultados serão apresentados e discutidos no 

capítulo seguinte. 

5.7 – Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados os materiais estudados nesta pesquisa, suas 

respectivas caracterizações baseadas em propriedades índice, enquadrando-os à Norma 

Europeia EN 13450 (CEN, 2002b), e suas curvas granulométricas enquadradas nos fusos da 

curva padrão AREMA N. 24 (AREMA, 2015), fusos particularmente utilizados no Brasil como 

referência para o lastro de vias férreas do tipo heavy haul. 

As características dos materiais apresentados, cujo comportamento mecânico foi 

estudado no âmbito desta tese, têm a peculiaridade de serem relativamente distintas das de 

outros geomateriais que normalmente têm sido apresentados em diferentes aplicações no 

âmbito geotécnico, seja devido à distribuição granulométrica, seja devido a grande dimensão 

das partículas constituintes. Além disso, o estado de compacidade e o teor de umidade são 

aspectos que podem influenciar o comportamento mecânico de geomateriais quando 

aplicados em camadas de infraestrutura ferroviária. 

Dessa forma, foram apresentadas as metodologias, já discutidas no capítulo anterior, para 

definição: i) da curva granulométrica a partir da técnica de redução de escala conhecida 

como decalagem por graduação paralela; ii) do nível de compacidade inicial dos corpos de 

prova, de maneira a serem representativos da camada de lastro em vias recém entregues 

para a operação dos comboios; iii) do teor de umidade dos corpos de prova ensaiados, para os 

quais se observou a pouca influência da saturação por meio de ensaios edométricos; iv) dos 

métodos para quantificação das propriedades morfológicas das partículas constituintes dos 

agregados de lastro analisados; e v) do procedimento para avaliação da resistência ao 

esmagamento das partículas. 

Foram apresentados, ainda, os equipamentos laboratoriais e os procedimentos de 

avaliação adotados nos estudos experimentais, com destaque para as instrumentações 

utilizadas para obtenção das medidas de deformação dos corpos de prova, onde se observou 

que instrumentações internas à câmara triaxial se mostraram essenciais para as investigações 

empreendidas, especialmente em se tratando de medidas de deformabilidade no domínio das 

pequenas deformações. 
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Capítulo VI – Análise dos Resultados 
Experimentais 

6.1 – Introdução 

Os ensaios laboratoriais realizados, em corpos de prova de lastro com redução de escala 

de 1:2,5, possibilitaram a comparação, sob as mesmas condições de carregamento e 

contorno, do ASIC com um agregado granítico correntemente empregado na camada de 

lastro, quer em termos de resistência ao cisalhamento (de pico e última), quer em termos de 

deformabilidade (elástica e plástica de longo prazo) sob carregamento cíclico e quer em 

termos de degradação (quebra e desgaste superficial das partículas). Foi avaliado ainda em 

um corpo de prova de lastro com redução de escala de 1:2 uma possível discrepância nos 

resultados de deformação permanente para o lastro de ASIC devido ao fator escala. 

A partir dos resultados experimentais obtidos, foram avaliados os principais modelos 

empíricos de previsão da deformação permanente do lastro e extraídos os parâmetros 

resilientes dos modelos mais comumente utilizados em simulações numéricas estáticas para 

análise tensão-deformação da via.  

Os resultados obtidos foram comparados entre si e com outros resultados obtidos da 

literatura e avaliados à luz do comportamento microestrutural por meio de ensaios para 

determinação das propriedades morfológicas dos grãos de ambos os materiais e através de 

ensaios de resistência ao esmagamento de partículas individuais, também para ambos os 

materiais. Neste capítulo passa-se a apresentar e discutir estes resultados 

6.2 – Resistência ao Cisalhamento 

Os ensaios triaxiais monotônicos foram realizados, com lastro em escala reduzida de 

1:2,5, visando comparar os parâmetros de resistência ao cisalhamento do ASIC e do agregado 

de granito. Conforme já referido, tais corpos de prova foram submetidos a uma fase prévia de 

condicionamento, caracterizada pela ciclagem dos corpos de prova na câmara triaxial com 

tensão de confinamento de 70 kPa e aplicação de 10.000 ciclos de tensão desvio de 340 kPa, 

objetivando densificar os materiais em níveis de compacidade em que estes se encontrariam 

numa via férrea recém construída. 

Para além dos índices de vazios terem situado-se dentro do limite inicialmente 

estabelecido como representativo (0,70 e 0,80) para todos os corpos de prova, considerou-se, 

com base nos resultados dos ensaios triaxiais monotônicos, que o procedimento de moldagem 

e densificação cíclica foi válido uma vez que todos os corpos de prova ensaiados 

apresentaram comportamento dilatante na ruptura para os níveis de confinamento ensaiados, 

fenômeno característico de materiais granulares com bom nível de compacidade, conforme 

passa-se a discutir. 
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Outros estudos com materiais granulares, convencionalmente empregados como material 

de lastro em vias férreas, têm mostrado que o comportamento mecânico destes materiais, 

sob carregamento triaxial monotônico, é similar ao de outros materiais granulares. Porém, 

Fortunato (2005) destaca que os estados de tensão e o nível de compacidade in situ destes 

materiais, associados às baixas tensões de confinamento as quais normalmente estão sujeitos 

na camada de lastro de uma via férrea, podem implicar em resultados ligeiramente distintos 

dos obtidos para os materiais granulares de aplicação mais generalizada. 

De maneira geral, os resultados de ensaios triaxiais monotônicos conduzidos sobre corpos 

de prova de lastro, têm evidenciado a influência da variação da tensão de confinamento e do 

nível de compacidade do material, nomeadamente, nos parâmetros de resistência ao 

cisalhamento e de rigidez. 

É importante destacar que a maior densificação, obtida pelo processo de 

condicionamento, com o agregado granítico comparativamente ao ASIC, ainda que 

relativamente pequena, provavelmente ocorre devido ao padrão morfológico das partículas 

de granito (conforme será discutido mais à frente). Nos ensaios realizados, as variações 

volumétricas eram medidas somente após cada fase, nomeadamente: imediatamente antes do 

condicionamento, após o condicionamento e quando os corpos de prova atingiam o estado 

crítico, no qual passavam-se a se deformar sob tensão e volume constantes. 

Nas Figuras 6.1 e 6.2 são apresentados os resultados dos ensaios triaxiais monotônicos, 

respectivamente, para o ASIC e para o agregado de granito, que possibilitaram a obtenção das 

envoltórias de ruptura de pico (ou de resistência ao cisalhamento), e das Linhas de Estados 

Críticos (LECs). Nas Figuras 6.1a e 6.2a mostram-se os resultados no plano �� − �, sendo �� a 

deformação axial específica, e nas Figuras 6.1b e 6.2b apresentam-se as Trajetórias de 

Tensão Efetivas (TTEs) no plano �´ − �. As ordenadas das Figuras 6.1a e 6.2a estão na mesma 

escala, respectivamente, das ordenadas das Figuras 6.1b e 6.2b, pelo que é possível observar 

os estados de tensão para os quais ocorreu a estabilização da tensão desviadora, definindo a 

entrada do material no regime de estado crítico. 

Observa-se que para ambos os materiais analisados (ASIC e agregado de granito) existe 

uma tendência de convergência da linha de estados críticos e da envoltória de resistência de 

pico na medida em que se aumenta a tensão de confinamento, caracterizando que a partir do 

ponto de convergência destas curvas o material passa a apresentar um comportamento 

contrátil (dilatância negativa). Indraratna e Salim (2001), em ensaios triaxiais monotônicos 

com lastro novo de rocha britada em verdadeira grandeza, perceberam que essa mudança de 

comportamento (dilatante para contrátil), sob os níveis de carregamento vertical correntes 

em uma via férrea, em geral, ocorre a partir de tensões de confinamento de 100 kPa, o que 

converge com os resultados obtidos para o agregado granítico em escala reduzida, cuja 

tendência de convergência da LEC para a envoltória de resistência de pico é muito mais 

pronunciada do que no caso do ASIC e já ocorre a um nível de confinamento pouco superior a 

85 kPa (tensão de confinamento do ensaio TM2-G), situação na qual o comportamento 

dilatante na ruptura já foi pouco pronunciado comparativamente aos ensaios realizados com 

tensões de confinamento mais baixas. 

Os parâmetros de estado crítico (C), obtidos para o ASIC e para o agregado de granito, 

foram respectivamente de 1,98 e 1,91. O valor obtido para o agregado granítico está muito 

próximo do valor obtido por Indraratna e Salim (2001) que foi de 1,90 em ensaios triaxiais 
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monotônicos em lastro novo de rocha britada, realizados em corpos de prova em escala real 

(granulometria integral do lastro). Ferreira (2010) obteve para o ASIC C = 1,94 tanto para 

ensaios com corpos de prova menores (numa granulometria truncada), quanto para ensaios 

em corpos de prova maiores (na granulometria quase integral), valor próximo ao obtido nesta 

pesquisa para o ASIC em escala reduzida pela técnica de decalagem por graduação paralela 

(C = 1,98). Esses resultados experimentais, quando comparados com resultados obtidos da 

literatura, parecem evidenciar a pouca influência da redução de escala nos parâmetros de 

estado crítico do lastro. 

 

 
Figura 6.1 – Resultados dos ensaios triaxiais monotônicos obtidos para o ASIC: (a) no plano ��  −  � e (b) 
no plano �´ −  �. 

 

Figura 6.2 – Resultados dos ensaios triaxiais monotônicos obtidos para o agregado de granito: (a) no 
plano ��  −  � e (b) no plano �´ −  �. 
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Apesar dos materiais terem apresentado comportamento similar (resultado esperado para 

materiais granulares com a mesma distribuição granulométrica e isentos de partículas finas), 

tanto os ângulos de resistência ao cisalhamento (4´�), obtidos de cada ensaio, quanto o 

ângulo de atrito a volume constante (4´��), obtido da LEC, foram superiores no ASIC, 

evidenciando a maior resistência de pico e última, quando comparado com o agregado de 

granito. Uma melhor visualização, como forma de comparação entre os materiais ensaiados, é 

dada pela Figura 6.3 que mostra num mesmo gráfico as envoltórias de resistência de pico e as 

LECs para ambos os materiais analisados no plano �´ − �; e, também para comparação, na 

Figura 6.4 são apresentadas as curvas tensão-deformação no plano �� − �, para todos os 

ensaios triaxiais monotônicos realizados, onde as curvas definidas por linhas contínuas 

representam os resultados obtidos para o ASIC e as curvas definidas por linhas pontilhadas 

representam os resultados obtidos para o agregado de granito. 

 

 
Figura 6.3 – Linhas de Estados Críticos e envoltórias de resistência de pico, para o ASIC e para o 
agregado de granito, no plano �´ −  �. 

Na Figura 6.4a observa-se que para os ensaios TM3-A e TM3-G, realizados com um baixo 

nível de tensão confinante (20 kPa), ambos os materiais apresentaram um padrão de 

comportamento quase idêntico. Na medida em que a tensão de confinamento era 

incrementada, o ASIC apresentava maior resistência comparativamente ao agregado de 

granito, tanto no pico (ruptura) (Figura 6.4b) quanto no estado crítico. Este comportamento 

superior do ASIC deve ser influenciado pelos aspectos morfológicos (Delgado et al., 2019b) e 

de resistência ao esmagamento de suas partículas, conforme será discutido mais à frente. 

Ressalta-se que, embora o agregado de granito tivesse um imbricamento ligeiramente 

superior no ínicio dos ensaios, expresso por índices de vazios iniciais um pouco mais baixos, 

este aspecto parece não ser suficiente para sobrepujar o maior atrito interparticular 

mobilizado no ASIC à medida em que se aumenta o nível de confinamento. 
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Ainda que a ruptura de pico observada no ASIC tenha ocorrido para níveis de tensão 

superiores aos do agregado de granito, chama atenção o comportamento ligeiramente mais 

frágil verificado no ASIC, que está possivelmente relacionado aos aspectos morfológicos das 

partículas. Este comportamento dilatante associado à uma ruptura de pico frágil, verificado 

em ambos os materiais, é provavelmente influenciado pela curva granulométrica padrão 

AREMA N. 24 ser mais bem graduada que a maior parte das curvas de lastro utilizadas por 

pesquisadores diversos. Estudos anteriores, com lastro em verdadeira grandeza e com 

distribuição granulométrica padrão AREMA N. 24, foram conduzidos por Qian et al. (2016) e 

apresentaram comportamento dilatante semelhante ao obtido para o agregado de granito 

nesta pesquisa, seja no que se refere aos valores de tensão seja relativamente aos valores de 

deformação axial específica. 

 

 
Figura 6.4 – Comparação da resistência ao cisalhamento do ASIC e do agregado de granito: (a) curvas 
tensão-deformação no plano �� −  � e (b) tensão desvio na ruptura (��) em função da tensão de 
confinamento efetiva (���). 

Na tabela 6.1 apresenta-se um resumo das principais condições experimentais e dos 

parâmetros mecânicos que foram obtidos dos ensaios triaxiais monotônicos realizados, tanto 

para o ASIC quanto para o agregado granítico. 

Comparando os resultados aqui apresentados com outros disponíveis na literatura, 

também obtidos sobre corpos de prova de lastro em escala reduzida, é de referir o trabalho 

de Karraz et al. (2007), onde foram utilizados corpos de prova de lastro de 300 mm de 

diâmetro por 600 mm de altura, em escala reduzida de 1:3 e com peso específico inicial de 

16,9 kN/m³, a que denominaram de “micro-lastro”, numa distribuição granulométrica 

ligeiramente mais uniforme que a desta pesquisa. Neste estudo os autores obtiveram, para 

uma tensão de confinamento de 100 kPa, ângulo de resistência ao cisalhamento (4´�) de 

46,8º, valor próximo ao obtido nesta pesquisa para o agregado de granito sob confinamento 

de 85 kPa. 

Kaya (2004) conduziu ensaios em corpos de prova de lastro numa escala reduzida de 

aproximadamente 1:3 e cuja curva de distribuíção granulométrica apresentava %' = 1,40 e 

%� = 1,03 (curva granulométrica mais uniforme que a utilizada nesta pesquisa e enquadrada 
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nos fusos do lastro Tipo A da Norma Europeia EN 13450; CEN, 2002b) . O peso específico dos 

corpos de prova utilizados por Kaya variaram entre 14,7 e 16,7 kN/m³ para um lastro de 

basalto e de 15,2 a 17,8 kN/m³ para um lastro de um agregado siderúrgico da região de 

Ereğli-Zonguldak na Turquia. Kaya (2004) obteve valores de ângulo de resistência ao 

cisalhamento (considerando uma envoltória de pico linearizada) de 46,5º para o lastro de 

basalto e de 41,4º para o lastro de agregado siderúrgico, numa série de três ensaios triaxiais 

nos quais a tensão de confinamento variava entre 35, 70 e 105 kPa e cuja velocidade de 

aplicação do carregamento axial era de 0,4 mm/min (bastante superior aos 0,028 mm/min 

utilizados nesta pesquisa). Os valores obtidos para o lastro de basalto foram ligeiramente 

abaixo dos obtidos nesta pesquisa para o lastro de granito (o que em parte se justifica pela 

diferença na distribuição granulométrica dos agregados e, provavelmente, devido a maior 

velocidade de aplicação do carregamento monotônico). Porém, chama atenção os valores 

mais baixos obtidos por Kaya para o agregado siderúrgico comparativamente ao basalto. Em 

comparação com os níveis de compacidade inicial dos corpos de prova de ASIC ensaiados 

nesta pesquisa (TM1-A, TM2-A e TM3-A), aparentemente, a compacidade inicial dos corpos de 

prova do agregado siderúrgico estudado por Kaya é muito baixa, não possibilitando uma 

comparação confiável. 

Tabela 6.1 – Condições experimentais e parâmetros mecânicos obtidos dos ensaios triaxiais 
monotônicos. 

Ensaio � ´ð� (˚) ´� (˚) � (˚) Ç÷ ï� (kPa) ÎÏ�  (kPa) 

TM1-A 

1,98 48,1 

51,3 3,2 0,78 461 65 

TM2-A 48,8 0,7 0,79 517 85 

TM3-A 58,5 10,4 0,79 232 20 

TM1-G 

1,91 46,7 

48,8 2,1 0,75 396 65 

TM2-G 46,9 0,2 0,73 434 85 

TM3-G 59,2 12,5 0,74 244 20 

C = (�´/�)�� = 6. O�D4 �́/(3 − O�D4 �́): Parâmetro de estado crítico; 4´��: Ângulo de atrito no estado 
crítico; 4 �́: Ângulo de resistência ao cisalhamento; X: Ângulo de dilatância;  
��: Índice de vazios inicial; ��: Tensão desvio na ruptura (resistência de pico); ���: Tensão de 
confinamento efetiva. 

 

Ainda visando comparar os valores de ângulo de resistência ao cisalhamento obtidos, para 

o ASIC e para o agregado de granito, com outros valores encontrados na literatura, na Figura 

6.5 plotam-se os valores ora obtidos em função da tensão de confinamento efetiva, 

conjuntamente com valores obtidos por Fortunato et al. (2017), porém, desta vez, para um 

lastro de granito em escala real. É notório que os resultados não diferem significativamente 

entre si. No entanto, os valores do ângulo de resistência ao cisalhamento obtidos para o lastro 

de ASIC em escala reduzida são superiores aos do agregado granítico, quer em escala reduzida 

quer em escala real (neste caso com o mesmo índice de vazios, isto é 0,79). 
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Suiker (2002), também realizou ensaios de lastro novo com agregado granítico em escala 

reduzida, cujo maior diâmetro dos grãos era de 38 mm, em corpos de prova de 254 mm de 

diâmetro por 645 mm de altura, de maneira a se obter uma relação entre o diâmetro do 

corpo de prova e o diâmetro máximo das partículas de aproximadamente sete. Este 

pesquisador obteve, para uma tensão de confinamento de aproximadamente 69 kPa, uma 

tensão desvio na ruptura da ordem de 380 kPa. Este resultado, é muito próximo do valor de 

396 kPa obtido nesta pesquisa, para o lastro de granito em escala reduzida sob tensão de 

confinamento de 65 kPa. 

 

 
Figura 6.5 – Comparação do ângulo de resistência ao cisalhamento do ASIC e do agregado granítico em 
escala reduzida de 1:2,5 com outros resultados para lastro em escala real obtidos em Fortunato et al. 
(2017), em função da variação da tensão de confinamento efetiva (adaptado de Fortunato et al., 2017). 

Em um outro estudo, pesquisadores japoneses realizaram ensaios de lastro em escala 

reduzida, na proporção de 1:2, visando investigar aspectos relacionados a presença de água 

no lastro. Ishikawa et al. (2016) obtiveram para corpos de prova secos, compostos de 

agregado andesítico numa curva granulométrica ligeiramente mais uniforme que a estudada 

nesta pesquisa, uma tensão desvio na ruptura de 231 kPa para uma tensão de confinamento 

de 20 kPa, valor próximo ao obtido nesta pesquisa para o lastro de granito, numa redução de 

escala de 1:2,5, para a mesma tensão de confinamento (20 kPa), que foi de 244 kPa. 

6.3 – Comportamento sob Ciclagem 

6.3.1 – Aspectos Gerais 

Nesta seção apresentam-se, e passa-se a discutir, as diferenças de comportamento dos 

materiais estudados quando submetidos à ações cíclicas, condição em que a camada de lastro 

está sujeita em uma via férrea. 
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Inicialmente serão discutidos os comportamentos plásticos de longo prazo para os dois 

estados de tensão cíclicos propostos, ambos correspondentes ao carregamento imposto por 

comboios do tipo heavy haul, com nomeadamente 32,5 e 40 toneladas/eixo, comparando-se 

os resultados experimentais com os principais modelos empíricos de previsão e, em seguida, 

avaliando-se uma possível dispersão no padrão de plastificação em função do fator escala 

oriundo do processo de decalagem. 

Na sequência, distingue-se o comportamento resiliente dos materiais estudados, seja 

numa condição dita inicial seja após longos ciclos de carga/descarga visando verificar 

possíveis alterações no padrão de rigidez dos materiais estudados após os ensaios de 

deformação permanente, obtendo-se ainda, experimentalmente, os parâmetros elásticos para 

os modelos mais comuns utilizados. 

Finalmente, são apresentadas e discutidas as diferenças de comportamento entre os 

materiais avaliados relativamente à degradação, com origem na quebra e desgaste superficial 

das partículas, após os ensaios de deformação permanente de longo prazo. 

6.3.2 – Deformação Permanente de Longo Prazo 

De posse da envoltória de ruptura dos materiais estudados, foi possível situar os estados 

de tensão cíclicos, já anteriormente definidos, a serem empregados nos ensaios de 

deformação permanente, relativamente às envoltórias de ruptura de cada material, obtendo 

assim a razão de tensão cíclica (D), para cada um dos níveis de ciclagem propostos. A Tabela 

6.2 apresenta um resumo das principais condições experimentais para os ensaios de 

deformação permanente, com destaque para os valores de razão de tensão cíclica que foram 

empregados em cada um dos ensaios, visto ser um parâmetro definidor do comportamento 

plástico de longo prazo do lastro. 

Tabela 6.2 – Condições experimentais dos ensaios triaxiais cíclicos de deformação permanente. 

Ensaio No de ciclos Ç÷ ïðËð (kPa) È ÎÍ ÎÏ⁄  

DP Esc-A 5×105/Esc. 0,74 280/350 0,59/0,74 5/6 

DP I-A 106 0,79 280 0,59 5 

DP II-A 106 0,78 350 0,74 6 

DP II_2-A 2×106 0,78 350 0,74 6 

DP Esc-G 5×105/Esc. 0,70 280/350 0,68/0,85 5/6 

DP I-G 106 0,75 280 0,68 5 

DP II-G 106 0,70 350 0,85 6 

DP II_2-G 2×106 0,76 350 0,85 6 

 

Pôde-se constatar, que ambas as trajetórias de tensão cíclicas, propostas para os ensaios 

de deformação permanente, situaram-se abaixo do limite de ruptura dos materiais estudados, 
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porém em níveis de tensão consideravelmente elevados. No caso do ASIC, tendo-se em conta 

o nível de tensão mais brando, a tensão desvio cíclica de 280 kPa correspondeu a 59% da 

tensão de ruptura do material; e para o estado de tensão mais gravoso, com a tensão desvio 

cíclica de 350 kPa, a ciclagem ocorreu a 74% da tensão de ruptura obtida para o material nos 

ensaios monotônicos. No caso do agregado de granito a ciclagem foi ainda mais agressiva, pois 

para o carregamento mais brando o material foi submetido a um nível de ciclagem 

correspondente a 68% da tensão de ruptura e para o nível de tensão mais gravoso esta taxa 

elevou-se para 85%. 

Isto revela que, normalmente, as tensões impostas na camada de lastro de uma via do 

tipo heavy haul são relativamente elevadas, solicitando o material em regimes de ciclagem 

quase sempre superiores a 50% da sua tensão de ruptura. Embora, compreenda-se que estes 

níveis de ciclagem possam estar ligeiramente maiores do que a tensão real no topo da camada 

de lastro para os níveis de carga pretendidos, visto que foram definidos com base em análises 

e formulações empíricas que tendem a superestimar o valor da tensão, resolveu-se manter os 

valores, de maneira a se buscar a compreensão do comportamento mecânico do material sob 

as condições mais severas possíveis, e que possibilitassem comparar os distintos desempenhos 

dos materiais estudados consoante o incremento do estado de tensão de ciclagem, já que 

para estados de tensão mais brandos existia a expectativa de que os materiais analisados não 

apresentariam diferença de comportamento significativa. 

Para análise do comportamento plástico de materiais de lastro sob ciclagem, estudos 

diversos têm sido realizados com um número reduzido de ciclos, geralmente entre 10.000 e 

300.000 (Kaya, 2004; Indraratna et al., 2010b; Sevi e Ge, 2012; Xiao et al., 2017). No 

entanto, tem-se percebido, em particular nos estudos conduzidos na FEUP, que pelo menos 

um milhão de ciclos são necessários para uma caracterização satisfatória da deformação 

permanente (comportamento de longo prazo) (Suiker et al., 2005; Viana da Fonseca et al., 

2013). 

A Figura 6.6 apresenta os resultados dos ensaios de deformação permanente específica 

em função do número de ciclos de carga para os dois escalões sucessivos de carga aplicados 

durante os ensaios (DP Esc-A e DP Esc-G), tanto para o ASIC quanto para o agregado granítico. 

Observa-se que para o nível de tensão mais brando, ambos os materiais apresentaram um 

comportamento similar e aparentemente satisfatório, seja em função da reduzida 

deformação permanente total, acumulada após 500.000 ciclos, seja em função de uma 

aparente estabilização das deformações permanentes para esse nível de tensão. Já para o 

nível de tensão mais gravoso, os materiais passaram a apresentar desempenhos distintos, 

sendo que as deformações permanentes no ASIC apresentaram uma taxa de incremento por 

ciclo inferior ao que se verificou no caso do agregado de granito, para um mesmo número de 

ciclos, embora ambos os materiais tenham permanecido em regime de escoamento plástico 

(Nível B). 

Para melhor elucidar o comportamento plástico dos materiais para este ensaio em 

escalões sucessivos de carga, a Figura 6.7 mostra, também para ambos os materiais 

estudados, a pesquisa da ocorrência de shakedown, a partir do modelo proposto por Dawson e 

Wellner, conforme já referido (Dawson e Wellner, 1999 apud Werkmeister et al., 2001). 
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Figura 6.6 – Deformação permanente do ASIC e do agregado de granito para os ensaios em escalões 
sucessivos de carga. 

 

 
Figura 6.7 – Pesquisa da ocorrência de shakedown para os ensaios em escalões sucessivos de carga. 

Observa-se da análise da Figura 6.7 que mesmo no escalão de carga mais baixo, para o 

qual os materiais apresentaram comportamento similar, o ASIC parece ter apresentado um 

nível de incremento de deformação permanente inferior ao do agregado de granito, sugerindo 

uma maior tendência para entrar no regime de shakedown (Nível A). No escalão de carga mais 

gravoso, o modelo de Dawson e Wellner deixa claro que ambos os materiais permanencem em 

regime de plastificação (Nível B), embora o ASIC tenha apresentado uma maior tendência de 

estabilização para o mesmo número de ciclos de carga, comparativamente ao agregado de 

granito. 
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Apesar de esclarecer certos padrões de comportamento plástico, estes primeiros ensaios 

sob escalões sucessivos de carga, mostraram alguma instabilidade nas curvas de deformação 

permanente, possívelmente decorrentes de se ter utilizado somente dois LVDTs internos 

nestes ensaios, pelo que nos ensaios seguintes, conforme já mencionado, os corpos de prova 

foram instrumentados sempre com três LVDTs. 

Na Figura 6.8, são mostrados os resultados dos ensaios DP I-A e DP I-G, dessa vez para um 

milhão de ciclos no mesmo nível de tensão cíclica durante todo o ensaio, nomeadamente o 

nível de tensão mais brando, onde observa-se que a curva obtida já é muito mais estável que 

a obtida dos ensaios em escalões sucessivos de carga para o mesmo nível de tensão cíclica, 

porém com valores de deformação permanente total ligeiramente superiores e mais próximos 

à outros valores encontrados na literatura para ensaios em granito, com curvas 

granulométricas semelhantes, seja em corpos de prova de lastro em escala reduzida por 

decalagem (Kaya, 2004) seja em escala real (Vizcarra, 2015) sob níveis de tensão similares. 

 

 
Figura 6.8 – Deformação permanente do ASIC e do agregado de granito para os ensaios no nível mais 
brando de tensão (DP I-A e DP I-G). 

É de referir, porém, que apesar de se ter obtido valores de deformação permanente totais 

ligeiramente superiores aos dos ensaios em escalões, fruto da maior compacidade inicial dos 

corpos de prova utilizados nestes ensaios, o padrão geral de comportamento se repetiu, ou 

seja, é similar para ambos os materiais e apresenta uma forte tendência de entrar em 

shakedown (Nível A), porém em níveis de assentamento ligeiramente superiores aos 

verificados nos ensaios em escalões sucessivos de carga, conforme pode ser observado na 

Figura 6.9. 

Considerando o nível de tensão mais brando (imposto por uma composição de 32,5 

toneladas/eixo) ambos os materiais apresentaram comportamento similar. Porém, para o 

nível de tensão cíclica mais gravoso (composição de 40 toneladas/eixo) os ensaios DP Esc-A e 

DP Esc-G já mostravam uma maior tendência de estabilização das deformações permanentes 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

D
e
fo

rm
a
ç
ã
o

 p
e
rm

a
n

e
n
te

 a
x
ia

l 
e
s
p
e

c
íf

ic
a

, 
ɛ

P
(%

)

Número de ciclos de carga, N

DP I-A: σ1/σ3 = 5

DP I-G: σ1/σ3 = 5



 

Capítulo VI 

 

182 

 

no ASIC, o que se confirmou nos ensaios com um milhão de ciclos para esse mesmo nível de 

tensão, embora com valores de deformação permanente total superiores no ASIC 

comparativamente ao agregado granítico, conforme mostrado nas Figuras 6.10 e 6.11. 

 

 

 
Figura 6.9 – Pesquisa da ocorrência de shakedown para os ensaios no nível mais brando de tensão (DP I-
A e DP I-G). 

 

 
Figura 6.10 – Deformação permanente do ASIC e do agregado de granito para os ensaios no nível mais 
gravoso de tensão com 106 ciclos (DP II-A e DP II-G). 
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Figura 6.11 – Pesquisa da ocorrência de shakedown para os ensaios no nível mais gravoso de tensão com 
106 ciclos (DP II-A e DP II-G). 

A partir dos ensaios com 106 ciclos, conduzidos exclusivamente no estado de tensão mais 

gravoso (DP II-A e DP II-G), observou-se que os valores de deformação permanente total 

obtidos para o agregado de granito foram similares aos obtidos no ensaio DP Esc-G, conforme 

mostrado na Figura 6.12 (comportamento esperado em função do histórico de tensões), 

porém o ASIC deformou muito mais do que foi verificado no ensaio DP Esc-A (Figura 6.12). Isso 

pode ser explicado pelo fato dos corpos de prova utilizados nos ensaios DP Esc-G e DP II-G 

estarem ambos com �� = 0,70 (corpos de prova que experimentaram maiores deformações 

axiais no processo de condicionamento). Seguindo o mesmo raciocínio, no caso do ASIC, o 

ensaio DP Esc-A foi realizado sobre um corpo de prova com maior compacidade que o corpo 

de prova do ensaio DP II-A, isto ocorreu, possivelmente, conforme já referido, em função dos 

primeiros ensaios de deformação permanente (em escalões sucessivos de carga) terem sido 

realizados sem o cuidado de se preencher os corpos de prova durante a moldagem com três 

porções iguais, correspondentes a terça parte da amostra, procedimento que objetivou uma 

boa homogeneidade na distribuição da curva granulométrica ao longo dos corpos de prova e 

que foi adotado para os demais ensaios de DP. 

Porém, para além da deformação permanente total acumulada, cujo valor está associado 

ao nível de compacidade inicial dos corpos de prova, o mais importante a ser observado nos 

gráficos da Figura 6.12, é que o padrão das curvas de deformação permanente, seja nos 

ensaios em escalões seja nos ensaios com um único nível de tensão, se repete de maneira 

muito similar, para ambos os materiais, dado a grande semelhança das curvas de deformação 

permanente para o ASIC (DP Esc-A e DP II-A) e para o agregado de granito (DP Esc-G e DP II-G) 

a partir dos 500.000 ciclos. 

Diante da dificuldade em se comparar os ensaios DP II-A e DP II-G face a grande diferença 

no nível de compacidade inicial dos corpos de prova utilizados nestes ensaios, foi conduzido 

um segundo par de ensaios (DP II_2-A e DP II_2-G), tomando-se dessa vez maiores cuidados na 

moldagem com o intuito de garantir índices de vazios iniciais similares para os materiais, 
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tendo-se obtido �� = 0,78 para o ASIC e �� = 0,76 para o agregado granítico. Além disso, os 

ensaios foram realizados com o dobro do número de ciclos dos ensaios anteriores, ou seja 

2×106 ciclos de carga, na expectativa de se aproximar do regime de shakedown para os 

materiais estudados, visando elucidar a comparação proposta para este nível de tensão mais 

gravoso e considerado crítico. 

 

 
Figura 6.12 – Comparação entre as deformações permanentes obtidas dos ensaios em escalões 
sucessivos de carga (DP Esc-A e DP Esc-G) e dos ensaios num único nível de tensão (DP II-A e DP II-G). 

As Figuras 6.13 e 6.14 apresentam os resultados obtidos dos ensaios DP II_2-A e DP II_2-G. 

 

 
Figura 6.13 – Deformação permanente do ASIC e do agregado de granito para os ensaios no nível mais 
gravoso de tensão com 2×106 ciclos (DP II_2-A e DP II_2-G). 
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Figura 6.14 – Pesquisa da ocorrência de shakedown para os ensaios no nível mais gravoso de tensão com 
2×106 ciclos (DP II_2-A e DP II_2-G). 

Sob níveis de compacidade iniciais similares, o agregado de granito acabou por sofrer 

deformações permanentes totais acumuladas bastante superiores ao que se verificou para o 

ASIC após a aplicação de dois milhões de ciclos no nível mais gravoso de tensão. O formato 

das curvas de deformação permanente para ambos os materiais são compatíveis com o que se 

havia verificado para os ensaios anteriores com um milhão de ciclos de carga, no entanto, 

mesmo após dois milhões de ciclos de carregamento o agregado de granito não entrou em 

shakedown, ao contrário do observado no ASIC que apresentou comportamento plástico muito 

próximo deste regime. 

Uma comparação entre as curvas obtidas dos ensaios com 106 (DP II-A e DP II-G) e com 

2×106 (DP II_2-A e DP II_2-G) ciclos de carga (Figura 6.15), revela, novamente, que ambos os 

materiais estudados apresentam a mesma tendência de plastificação de longo prazo. Para os 

ensaios realizados com o ASIC (DP II-A e DP II_2-A), nos quais os corpos de prova tinham os 

mesmos índices de vazios iniciais, as curvas até um milhão de ciclos são praticamente 

sobrepostas. Já para o agregado de granito, apesar da baixa deformação permanente total 

acumulada até um milhão de ciclos no ensaio DP II-G, decorrente do baixo índice de vazios 

inicial desse corpo de prova (0,70) o formato da curva é muito similar ao verificado para o 

ensaio com dois milhões de ciclos (DP II_2-G) realizado num corpo de prova menos densificado 

(�� = 0,76), indicando que os resultados obtidos são coerentes para este nível de tensão. 

Em resumo, entende-se que o padrão de comportamento plástico de ambos os materiais é 

similar e atendem as expectativas para o nível de tensão mais brando, com tendência de 

entrarem em shakedown (Nível A) com o acúmulo do número de ciclos de carga. Porém, para 

o nível de tensão mais gravoso, o ASIC apresenta uma destacada tendência de entrar em 

regime de shakedown para um número relativamente elevado de ciclos (aproximadamente 

2×106), ao passo que o agregado de granito permanece em regime de escoamento plástico 

(Nível B), tendo esse comportamento sido verificado em três diferentes ensaios com variados 

números de ciclos. 
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Figura 6.15 – Comparação entre as deformações permanentes obtidas dos ensaios no nível mais gravoso 
de tensão cíclica para 106 ciclos (DP II-A e DP II-G) e para 2×106 ciclos (DP II_2-A e DP II_2-G). 

Ainda assim, optou-se por repetir o ensaio DP II_2-G. Este novo ensaio, que serviu tão 

somente para comprovar o comportamento mecânico do agregado de granito neste nível de 

tensão cíclica, é apresentado na Figura 6.16 sob a denominação de DP II_2B-G. Obteve-se, do 

processo de condicionamento para o ensaio DP II_2B-G, o mesmo índice de vazios inicial do 

ensaio DP II_2-G, e observou-se que o padrão de comportamento plástico se confirmou face a 

quase completa sobreposição das curvas de deformação permanente obtidas. Este padrão tão 

similar de deformação permanente não é usual, porém, é coerente com os altos níveis de 

plastificação já experimentados por ocasião do processo de condicionamento. 

 

 
Figura 6.16 – Comparação entre as deformações permanentes obtidas dos ensaios no nível mais gravoso 
de tensão cíclica para 2×106 ciclos com o agregado de granito (DP II_2-G e DP II_2B-G). 
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Os padrões de deformação permanente observados nos ensaios estão em concordância 

com o conceito de razão de tensão cíclica crítica (D�)�*), segundo o qual acima de um dado 

valor de D, um agregado granular permanece em franco fluxo plástico sob carregamento 

cíclico. Conforme referido anteriormente, segundo Suiker (2002), este limite corresponde a 

um valor de aproximadamente 0,82 para materiais de lastro. No caso dos ensaios realizados, 

apenas o agregado de granito, quando submetido ao nível de tensão cíclica mais gravoso 

ultrapassou esse limite, tendo sido ciclado sob uma razão de tensão cíclica de 0,85, o que 

ajuda a explicar o comportamento plástico verificado experimentalmente, conforme 

mostrado na Figura 6.17 na qual está representada a pesquisa da ocorrência de shakedown 

segundo o modelo de Dawson e Wellner, para todos os ensaios de deformação permanente 

realizados. 

 

 
Figura 6.17 – Pesquisa da ocorrência de shakedown para todos os ensaios de deformação permanente 
realizados. 

Complementarmente, objetivando avaliar alguns dos principais modelos empíricos, 

disponíveis na literatura, para previsão da deformação permanente do lastro, foram 

comparados os resultados experimentais de longo prazo (em termos de assentamento), 

obtidos dos ensaios realizados num mesmo nível de tensão cíclica ao longo de todo o ensaio 

(DP I-A, DP I-G, DP II-A, DP II-G, DP II_2-A e DP II_2-G), com os valores calculados por estes 

modelos para os mesmos números de ciclos. Na Figura 6.18 são apresentados os gráficos que 

possibilitam comparar os assentamentos calculados pelos diversos modelos avaliados com as 

curvas experimenais obtidas em laboratório nesta pesquisa, tanto para o ASIC quanto para o 

agregado de granito. Sendo que, para facilitar a análise, apenas os três modelos que mais se 

aproximaram das curvas experimentais são representados nos gráficos. Complementarmente, 

na Tabela 6.3 são apresentados os parâmetros de regressão obtidos para cada um dos modelos 

de previsão avaliados, sendo que tais parâmetros foram necessários para o cáculo dos 

respectivos assentamentos. 
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As comparações obtidas sugerem que um bom modelo empírico de previsão da 

deformação permanente do lastro deve, necessariamente, ter em conta o nível de tensão 

cíclica ao qual o material está submetido, visto que o modelo proposto por Paute et al. 

(1988), que leva em consideração o estado de tensão de ciclagem, figurou sempre entre os 

três melhores modelos de previsão, seja relativamente ao formato da curva calculada seja 

relativamente aos valores absolutos de deformação permanente obtidos pelo modelo, para 

todas as comparações realizadas. 

 

 
Figura 6.18 – Comparação de alguns modelos empíricos de previsão de assentamento vertical do lastro 
com os resultados experimentais desta pesquisa. 



 

Análise dos Resultados Experimentais 

 

189 

 

O modelo proposto por Shenton (1984), também apresentou um bom enquadramento às 

curvas experimentais, estando também entre os três melhores modelos pelas comparações 

realizadas, porém, o modelo de Paute et al. (1988) foi o que apresentou, em geral, melhor 

enquadramento para a maioria das comparações realizadas, sendo considerado um modelo 

satisfatório para uma avaliação preliminar do nível de assentamento do lastro. 

Tabela 6.3 – Parâmetros experimentais obtidos para os modelos propostos na Tabela 5.4 a partir dos 
resultados experimentais e utilizados para o cálculo das curvas de assentamento da Figura 6.18. 

Modelo 

Parâmetros Experimentais 

ASIC Agregado de granito 

DP I-A DP II-A DP II_2-A DP I-G DP II-G DP II_2-G 

Shenton 
(1984) 

¥2=0,025 
¥M=2,9x10-7 
(LM=0,982) 

¥2=0,211 
¥M=4,1x10-7 
(LM=0,983) 

¥2=0,292 
¥M=-4,9x10-7 

(LM=0,964) 

¥2=0,029 
¥M=1,1x10-7 
(LM=0,964) 

¥2=0,093 
¥M=1,5x10-7 
(LM=0,995) 

¥2=0,143 
¥M=3,8x10-7 
(LM=0,967) 

Paute et 
al. (1988) 

¹2=0,860 
J2=0,781 
&2=844,2 
(LM=0,991) 

¹2=1,501 
J2=1,499 
&2=230,1 
(LM=0,998) 

¹2=1,623 
J2=1,623 
&2=177,9 
(LM=0,986) 

¹2=0,495 
J2=0,752 
&2=292,7 
(LM=0,923) 

¹2=1,917 
J2=1,900 
&2=1541 
(LM=0,983) 

¹2=41,490 
J2=41,490 
&2=498300 
(LM=0,981) 

Chrismer 
e Selig 
(1993) 

b=0,195 
(LM=0,930) 

b=0,236 
(LM=0,988) 

b=0,286 
(LM=0,893) 

b=0,108 
(LM=0,849) 

b=0,170 
(LM=0,882) 

b=0,233 
(LM=0,834) 

Neidhart 
(2001) 

À=0,013   
:=−0,147 
(LM=0,984) 

À=0,141   
:=−0,129 
(LM=0,978) 

À=0,243   
:=−0,108 
(LM=0,940) 

À=0,009   
:=−0,149 
(LM=0,992) 

À=0,040  
:=−0,152 
(LM=0,995) 

À=0,101 
:=−0,148 
(LM=0,953) 

Indraratna 
et al. 
(2002) 

a=−0,047 
J=0,032 
(LM=0,735) 

a=−0,489 
J=0,241 
(LM=0,891) 

a=−0,797 
J=0,329 
(LM=0,902) 

a=0,028 
J=0,025 
(LM=0,730) 

a=−0,174 
J=0,127 
(LM=0,704) 

a=−0,945 
J=0,352 
(LM=0,540) 

Indraratna 
e 
Nimbalkar 
(2013) 

α=−0,570 
β=0,225 
(LM=0,923) 

α=−0,636 
β=0,336 
(LM=0,993) 

α=−0,953 
β=0,647 
(LM=0,965) 

α=−0,178 
β=0,068 
(LM=0,920) 

α=−0,515 
β=0,180 
(LM=0,901) 

α=−1,898 
β=0,522 
(LM=0,808) 

 

6.3.3 – Fator Escala na Deformação Permanente 

Como o comportamento plástico sob ciclagem (deformação permanente) é o aspecto que 

mais influencia o desempenho geral da camada de lastro (Selig e Waters, 1994; Indraratna et 

al., 2011; Medina e Motta, 2015), foi realizado um ensaio com uma redução de escala menor 

do que a utilizada, para comparação do material alternativo com o material convencional, 

visando avaliar os possíveis efeitos de redução de escala na deformação permanente do 

lastro. O ensaio numa escala de 1:2 em relação ao lastro padrão AREMA N. 24 (DP I-A_1/2) foi 

realizado com o ASIC visando comparar os resultados obtidos com os já disponíveis do ensaio 

DP I-A. Escolheu-se avaliar esse fator escala a partir do ASIC, visto ser o material em foco 

nessa pesquisa e também devido a maior homogeneidade de suas partículas 

comparativamente ao granito, de mineralogia mais heterogênea. 
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A Figura 6.19 mostra os resultados dos ensaios de deformação permanente específica em 

função do número de ciclos de carga para os ensaios DP I-A_1/2 e DP I-A, conduzidos no nível 

de tensão mais brando e comparados para 300.000 ciclos de carga. No geral, observa-se que a 

curva de deformação permanente, obtida para o ASIC na escala de 1:2, não difere 

significativamente do que já havia sido discutido para o corpos de prova na escala de 1:2,5. 

No entanto, uma ligeira diferença foi observada tanto nos valores de deformação permanente 

total acumulada quanto nos incrementos de deformação permanente por ciclo, tendo o corpo 

de prova com menor redução de escala (ensaio DP I-A_1/2) apresentado deformações 

ligeiramente superiores, para o mesmo número de ciclos. Ressalta-se que ambos os corpos de 

prova, ainda que em escalas distintas, apresentavam o mesmo índice de vazios incial (0,79). 

 

 
Figura 6.19 – Comparação das deformações permanentes do ASIC para os ensaios com redução de escala 
de 1:2 (DP I-A_1/2) e de 1:2,5 (DP I-A). 

Na Figura 6.20 mostra-se, a pesquisa da ocorrência de shakedown a partir do modelo de 

Dawson e Wellner para o ASIC na escala reduzida de 1:2 (DP I-A_1/2) e de 1:2,5 (DP I-A). 

Observa-se, da análise das Figuras 6.19 e 6.20, que apesar de um comportamento muito 

similar, o material na escala reduzida de 1:2 apresentou uma tendência de entrar em 

shakedown após um maior número de ciclos em comparação ao verificado para o corpo de 

prova na escala de 1:2,5. 

Estes resultados, parecem corroborar, por um lado, com alguns resultados obtidos da 

literatura, para os quais a redução de escala implica em maiores valores de deformação 

permanente total na medida em que se aproxima da escala real do agregado em análise 

(Raymond e Diyaljee, 1979; Merheb, 2014), mas por outro lado, concordam com alguns 

estudos, para os quais tais diferenças, quando ocorrem, costumam ser relativamente 

pequenas, possibilitando uma idéia muito clara do comportamento plástico do material na 

escala real a partir de corpos de prova em escala reduzida, desde que no processo de redução 

de escala se atente principalmente, dentre outros aspectos, à manutenção da forma geral das 

partículas (Sevi e Ge, 2012; Le Pen et al., 2013; Aingaran et al., 2018). 
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Figura 6.20 – Pesquisa da ocorrência de shakedown no ASIC para os ensaios com redução de escala de 
1:2 (DP I-A_1/2) e de 1:2,5 (DP I-A). 

O ensaio DP I-A_1/2 foi realizado apenas para se ter uma idéia geral de uma possível 

diferença no fator escala, não sendo objeto principal desta pesquisa a investigação dos 

efeitos de redução de escala nas propriedades mecânicas do lastro. Considera-se que os 

resultados encontrados não invalidam a redução de escala, pelo contrário, parecem estar 

muito próximos nas duas escalas analisadas, sendo que nestes casos (domínio das muito 

pequenas deformações) seria necessário um número maior de ensaios para se poder extrair 

conclusões mais definitivas. 

6.3.4 – Comportamento Resiliente 

O melhor parâmetro para avaliação do comportamento resiliente de materiais granulares 

e solos sob ciclagem é nomeadamente o módulo de resiliência. Porém, como o valor do 

módulo de resiliência é fortemente influênciado pelo estado de tensão de ciclagem, é 

importante avaliar como este parâmetro varia com o estado de tensão. Dessa forma, foram 

realizados ensaios de MR variando os níveis de tensão cíclica impostos, em ambos os materiais 

estudados, em conformidade com o método B da Norma Europeia EN 13286-7 (CEN, 2004), 

cujos procedimentos já foram apresentados no capítulo anterior. 

Na Figura 6.21 são comparados os resultados dos ensaios de MR, conduzidos tanto no ASIC 

quanto no agregado de granito, seja em função da tensão de confinamento (Figura 6.21a) seja 

em função da tensão desvio cíclica (Figura 6.21b). 

Os valores de MR obtidos variaram entre aproximadamente 100 e 600 MPa para o ASIC e 

entre aproximadamente 85 a 500 MPa para o agregado granítico. Dos gráficos da Figura 6.21, 

observa-se que para todas as trajetórias de tensão cíclicas aplicadas, o ASIC apresentou 

valores de MR superiores comparativamente aos obtidos para o agregado de granito, 

sugerindo tratar-se de um material com rigidez superior quando submetido a carregamentos 

1,00E-07

1,00E-06

1,00E-05

1,00E-04

1,00E-03

1,00E-02

1,00E-01

1,00E+00
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

In
cr

em
en

to
 d

e 
de

fo
rm

aç
ão

 p
er

m
an

en
te

 
ve

rt
ic

al
 p

or
 c

ic
lo

, 
[1

0-
3 /

ci
cl

o 
de

 c
ar

ga
]

Assentamento acumulado, s (mm)

 DP I-A
 DP I-A_1/2



 

Capítulo VI 

 

192 

 

repetidos. É de referir que, para ambos os materiais ensaiados, os valores de módulo de 

resiliência obtidos mostraram-se muito mais sensíveis à variação da tensão de confinamento 

do que à variação da tensão desvio cíclica, sendo este comportamento típico de materiais 

granulares e desprovidos de coesão (conforme já comentado). Ressalta-se, ainda, que todos 

os ensaios de módulo de resiliência realizados foram considerados satisfatórios, visto que a 

deformação permanente total acumulada durante os ensaios foi inferior a 0,2% com 

deformações elásticas da ordem de 10-5 a 10-4. 

 

 
Figura 6.21 – Variação do módulo de resiliência para os materiais estudados em função: (a) da tensão 
de confinamento e (b) da tensão desvio cíclica. 

Após a realização dos ensaios de deformação permanente com um milhão de ciclos no 

nível de tensão mais brando (DP I-A e DP I-G) e com dois milhões de ciclos no nível de tensão 

mais gravoso (DP II_2-A e DP II_2-G), os corpos de prova utilizados nestes ensaios foram 

mantidos na câmara triaxial para a realização de novos ensaios de módulo de resiliência, 

objetivando verificar possíveis mudanças no comportamento resiliente após longos ciclos de 

carga/descarga em função da deformação permanente de longo prazo. Os resultados são 

apresentados na Figura 6.22, em função da tensão de confinamento aplicada, para os quais 

verifica-se que o ASIC em ambas as situações apresentou um aumento de rigidez em relação 

aos valores de módulo de resiliência originais. 

Os parâmetros de regressão obtidos para os modelos de comportamento resiliente que 

levam em consideração a variação do MR com a tensão de confinamento, �� (Equação 3.8), 

com a tensão desviadora de ciclagem, �. (Equação 3.11), com a primeira invariante de 

tensão, < (Equação 3.9), bem como em função da tensão vertical normalizada, �� I�⁄  

(Equação 3.10), são apresentados na Tabela 6.4, para cada um dos ensaios de módulo de 

resiliência realizados. 

O aumento de rigidez verificado no ASIC, foi também observado no agregado de granito 

após o ensaio DP I-G, porém, em menor magnitude quando comparado aos valores de MR 

originais para este material, sendo que para os valores de módulo obtidos após o ensaio DP 

II_2-G verificou-se uma leve perda de rigidez no agregado de granito, nomeadamente para 

estados de tensão cíclicos mais baixos (onde o MR obtido caiu para valores de cerca de 58 
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MPa). Essas diferenças de comportamento resiliente, após os materiais terem sido submetidos 

a longos ciclos de carga, podem ser explicadas, em parte, pela densificação promovida pelo 

movimento relativo dos grãos, e ainda, por alguma fragmentação e desgaste superficial das 

partículas, durante os ensaios de deformação permanente. Relembra-se que a densificação 

promove um aumento de rigidez do lastro, ao passo que a degradação das partículas, quando 

ocorre, proporciona, uma queda nos valores de MR, até que o material (com granulometria 

alterada) volte a se densificar para o mesmo estado de tensão cíclico aplicado. 

 

 
Figura 6.22 – Alteração nos valores de módulo de resiliência dos materiais estudados após os ensaios de 
deformação permanente de longo prazo. 

Os resultados obtidos dos ensaios de módulo de resiliência para o agregado de granito 

apresentaram valores e ordem de grandeza similares ao de outros resultados disponíveis na 

literatura para lastro de granito (Selig e Waters, 1994; Fortunato, 2005; Paim da Silva, 2018). 

Relativamente ao ASIC, os poucos estudos disponíveis na literatura foram conduzidos com 

agregados de graduação bem menos uniforme e em arranjos bem mais densos do que o 

adotado nesta pesquisa, e indicam, conforme esperado, valores superiores de MR aos ora 

apresentados (Ferreira, 2010; Gomes Correia et al., 2012). É de referir, ainda, que estes 
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autores obtiveram valores de módulo de resiliência a partir de leituras de deformação obtidas 

por instrumentações internas instaladas diretamente nos corpos de prova. 

Tabela 6.4 – Parâmetros experimentais obtidos a partir dos ensaios de módulo de resiliência para os 
modelos de comportamento resiliente propostos na Tabela 5.5. 

Material Ensaio 

Modelos 

MR = ÌÍ ÎÏ
ÌÐ MR = ÌÍ ÎÃ

ÌÐ MR = ÌÍ́ �ÌÐ́ �Ñ� = � òÎ�
�Ê

óÐÈ
 

ASIC 

MR 
¥2=2632,2 
¥M=0,7653 
(LM=0,9685) 

¥2=954,3 
¥M=0,6331 
(LM=0,7385) 

¥2́=1692,4 
¥Ḿ= 0,7986 
(LM=0,9531) 

α=166,0 
D=0,3686 
(LM=0,8591) 

MR Pós DP I-A 
¥2=2956,9 
¥M=0,6982 
(LM=0,9618) 

¥2=1200,9 
¥M=0,5912 
(LM=0,7684) 

¥2́=1966,4 
¥Ḿ=0,7278 
(LM=0,9686) 

α=236,0 
D=0,3389 
(LM=0,8904) 

MR Pós DP II_2-A 
¥2=4044,2 
¥M=0,8822 
(LM=0,9520) 

¥2=1330,1 
¥M=0,7617 
(LM=0,7907) 

¥2́=2458,0 
¥Ḿ=0,9278 
(LM=0,9758) 

α=164,2 
D=0,4342 
(LM=0,9060) 

Agregado 
de granito 

MR 
¥2=2212,5 
¥M=0,7994      
(LM=0,9546) 

¥2=773,9 
¥M=0,6665 
(LM=0,7392) 

¥2́=1368,1 
¥Ḿ=0,8269 
(LM=0,9466) 

α=123,3 
D=0,3836 
(LM=0,8635) 

MR Pós DP I-G 
¥2=2466,8 
¥M=0,7803 
(LM=0,9423) 

¥2=937,0 
¥M=0,6824 
(LM=0,8029) 

¥2́=1603,1 
¥Ḿ=0,8250 
(LM=0,9762) 

α=144,2 
D=0,3874 
(LM=0,9125) 

MR Pós DP II_2-
G 

¥2=2867,2 
¥M=0,9424 
(LM=0,9720) 

¥2=831,4 
¥M=0,7859 
(LM=0,7531) 

¥2́=1627,2 
¥Ḿ=0,9749 
(LM=0,9642) 

α=95,4 
D=0,4523 
(LM=0,8797) 

6.3.5 – Quebra de Grãos 

Após todos os ensaios de deformação permanente, procedeu-se, ainda, por 

repeneiramento dos corpos de prova, a avaliação da quebra e desgaste superficial dos grãos, 

expresso pelo índice �	 proposto por Marsal (1967). Na Figura 6.23 mostram-se as curvas 

granulométricas antes e depois dos ensaios de deformação permanente, evidenciando as 

evoluções granulométricas experimentadas pelos materiais após a ciclagem de longo prazo. 

Nota-se, analisando a Figura 6.23, que a quebra de grãos é ligeiramente maior no 

agregado de granito relativamente ao ASIC, para o mesmo nível de tensão, o que se refletiu 

nos índices de quebra (�	) calculados. Em todos os casos tanto o aumento do nível de tensão 

quanto o aumento do número de ciclos incorreu, conforme esperado, num incremento na 

quebra de partículas de ambos os agregados. A Figura 6.24 apresenta todos os índices �	 

calculados, para ambos os materiais avaliados, e mostra graficamente a diferença encontrada 

em cada peneira. 

Observa-se que os valores dos índices �	, decorrentes da quebra e desgaste superficial 

dos grãos de ASIC, após os ensaios no nível de tensão mais gravoso, variaram pouco (ensaios 
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DP Esc-A, DP II-A e DP II_2-A), situando-se por volta dos 6%. No caso do agregado de granito, 

os índices �	 calculados após os ensaios de DP nas mesmas condições, ditas mais severas, 

variaram pouco entre os ensaios DP Esc-G e DP II-G, situando-se por volta dos 7%, porém, 

quando ciclado com um número maior de repetições de carga (caso do ensaio DP II_2-G) 

observou-se um incremento no índice de quebra do material para um valor em torno de 8%, o 

que, em parte, ajuda a explicar o padrão de constante fluxo plástico observado no agregado 

de granito por ocasião dos ensaios de deformação permanente. 

 

 
Figura 6.23 – Curvas granulométricas dos corpos de prova antes e após os ensaios de deformação 
permanente de longo prazo. 
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Figura 6.24 – Cálculo do índice �	, para o ASIC e para o agregado de granito, após ensaios de 
deformação permanente de longo prazo: (a) DP Esc-A / DP Esc-G, (b) DP I-A / DP I-G, (c) DP II-A / DP II-
G e (d) DP II_2-A / DP II_2-G. 

Por análise visual das partículas após os ensaios de longo prazo, realizados em ambos os 

materiais estudados, foi possível constatar que a maior parte da degradação granulométrica 

verificada se deu por desgaste superficial e por fragmentação de arestas nos pontos de 

contato, sendo muito difícil (ou impreciso) identificar partículas com ruptura integral em 

partes semelhantes. Esta constatação está em conformidade com estudos anteriores que 

sugerem ser o desgaste superficial e a fragmentação de arestas o tipo de quebra que mais 

contribui para a degradação do lastro (Indraratna et al., 2005; Lackenby et al., 2007). 

Sun et al. (2014) realizaram ensaios triaxiais cíclicos com lastro em verdadeira grandeza, 

variando a frequência de carga de 10 a 40 Hz, e constataram que o padrão de degradação das 

partículas ocorre, essencialmente, sob influência da frequência. Eles observaram que os tipos 

de degradação predominantes foram: i) desgaste superficial para menores níveis de 

frequência; ii) fragmentação de arestas nos pontos de contato para frequências 

intermediárias; e iii) ruptura completa em partes semelhantes para as frequências mais 

elevadas. 

A Figura 6.25 mostra dois dos raros exemplos (um para o ASIC e outro para o agregado 

granítico) onde foi possível, pela desmontagem cuidadosa dos corpos de prova, identificar 

casos de ruptura integral de partículas em partes semelhantes. Nestes casos, ambas 

partículas com diâmetro nominal original de 22,4 mm, após a realização dos ensaios DP II_2-A 
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e DP II_2-G, sendo que mesmo para a baixa frequência dos ensaios (2 Hz) a amplitude do 

carregamento cíclico pode ter ocasionado esse padrão de quebra. 

 

 
Figura 6.25 – Exemplo de quebra de partículas por ruptura integral em partes semelhantes, em 
decorrência dos ensaios de deformação permanente de longo prazo: (a) DP II_2-A e (b) DP II_2-G. 

6.4 – Propriedades Morfológicas das Partículas 

Com o objetivo de exemplificar os resultados das imagens obtidas pelo AIMS, que são 

utilizadas pelo software do equipamento para quantificação das propriedades morfológicas 

dos grãos, a Figura 6.26 apresenta a imagem de duas partículas, uma de ASIC e outra de 

granito, escolhidas aleatoriamente dentre as analisadas pelo AIMS e ambas com diâmetro 

nominal de 22,4 mm. 

Na Figura 6.26a mostra-se uma fotografia das partículas, obtidas a partir de uma máquina 

fotográfica convencional, antes de serem submetidas à análise morfológica no AIMS. Na 

Figura 6.26b são mostradas imagens das mesmas partículas, obtidas por meio de microscopia 

da superfície dos grãos, imagens essas que são utilizadas para o cálculo do índice de textura 

superficial (Texture Index, ��) e de esfericidade (Sphericity Particle, PI) das partículas. Já 

na Figura 6.26c, as mesmas partículas são novamente apresentadas, porém, como imagens 

bidimensionais obtidas pela câmara do AIMS, e que são empregadas no cálculo tanto da 

esfericidade quanto da angularidade (Angularity Index, "�) das partículas. 

A partir de uma primeira análise qualitativa das imagens, aparentemente, não existe uma 

diferença substancial nem na forma geral (Figuras 6.26a e 6.26c) nem na textura superficial 

(Figura 6.26b) entre as partículas de ASIC e de granito mostradas na figura;  porém, as 

imagens bidimensionais obtidas do AIMS (Figura 6.26c), parecem evidenciar características de 

angularidade distintas, o que pode contribuir para explicar o melhor comportamento 

mecânico verificado no ASIC, comparativamente ao agregado de granito, por meio dos ensaios 

triaxiais já apresentados. 

Essas percepções iniciais, oriundas de uma primeira análise das imagens geradas no AIMS, 

foram confirmadas por meio da quantificação das propriedades morfológicas, através do 

AIMS, para alguns diâmetros representativos da curva granulométrica dos corpos de prova de 

lastro na escala reduzida de 1:2,5, tanto para o ASIC quanto para o agregado de granito, 

conforme procedimentos já apresentados no capítulo anterior. Para classificação das 

propriedades morfológicas apresentadas (esfericidade, angularidade e textura superficial) 

foram adotados os limites de classificação propostos por Al-Rousan (2004) já apresentados na 

Tabela 5.10. No Anexo A estão disponibilizadas todas as imagens que foram geradas com 
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sucesso pelo equipamento, para as partículas ensaiadas, e que serviram de base para 

quantificação das propriedades morfológicas que passam-se a discutir. 

 

 
Figura 6.26 – Partículas analisadas (exemplos com diâmetro nominal de 22,4 mm): (a) imagem 
macroscópica (foto do autor), (b) imagens microscópicas da superfície (microscópio do AIMS) e (c) 
imagens bidimensionais (fotos AIMS). 

Na Figura 6.27 apresentam-se os resultados do cálculo da esfericidade dos grãos em 

função da porcentagem acumulada de partículas ensaiadas com sucesso. Observou-se que, de 

fato, a esfericidade das partículas é semelhante para ambos os materiais, com exceção das 

partículas de maior dimensão do granito, que apresentam alta esfericidade. Este 

comportamento pode ser explicado pela maior heterogeneidade na constituição mineral do 

granito comparativamente ao ASIC, sendo que na medida em que se reduz o tamanho das 

partículas de granito os planos de clivagem dos minerais constituintes passam, 

provavelmente, a exercer maior influência no processo de britagem (Diógenes, 2016). Sevi e 

Ge (2012) observaram, em partículas de uma rocha natural britada para lastro, uma 

tendência dos grãos serem tão mais alongadas quanto menor for o seu tamanho, aumentando, 

dessa forma, a sua lamelaridade (correlação �&� entre a razão de achatamento, � e a razão 

de alongamento, �). Ainda assim, nesse estudo, todas as partículas foram consideradas 

representativas do lastro em escala real, visto que apresentam uma esfericidade compatível 

com as específicações para lastro, seja no Brasil (ABNT, 2014), nos Estados Unidos (AREMA, 

2015) ou na Europa (UIC, 1967 apud Raymond, 1985a), conforme será mostrado mais à frente. 

Quanto à textura superficial, ambos os materiais, apresentaram um padrão similar com 

uma extensa variação, desde partículas polidas até grãos de alta rugosidade, sendo que 

verificou-se uma tendência de aumento na textura superficial, em ambos os materiais, na 

medida em que se aumenta o diâmetro nominal dos grãos, conforme mostrado na Figura 6.28, 
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com os resultados de índice de textura plotados em função da porcentagem acumulada de 

partículas ensaiadas. 

 
Figura 6.27 – Classificação das partículas de ASIC e granito quanto à esfericidade, por meio do AIMS. 

No que diz respeito à análise de angularidade, ficou evidente que este é um aspecto 

distintivo das partículas de ASIC comparativamente às partículas de granito estudadas. Na 

Figura 6.29, que apresenta os resultados de índice de angularidade plotados em função da 

porcentagem acumulada de partículas ensaiadas, observa-se que o ASIC apresentou maiores 

valores do índice de angularidade, para todos os diâmetros nominais ensaiados no AIMS, 

comparativamente aos grãos de granito. A angularidade calculada para os grãos de ASIC 

situou-se essencialmente entre baixa e alta, porém com uma boa parte das partículas 

classificadas como de moderada angularidade. Já as partículas de granito apresentaram 

angularidade variável entre “arredondado” e moderada, com a grande maioria das partículas 

ensaiadas sendo classificadas como de baixa angularidade. 

Importante destacar que as imagens de microscopia da superfície dos grãos, fundamentais 

para os cálculos de esfericidade e textura superficial, não foram consideradas satisfatórias 

para os grãos com diâmetro nominal de 16,0 mm, daí não terem sido representados nos 

gráficos das Figuras 6.27 e 6.28. Porém, não ocorreram problemas na geração das imagens 

bidimensionais para os grãos de 16,0 mm de diâmetro nominal, pelo que foi possível calcular 

os valores de angularidade, que foram coerentes com os obtidos para as demais partículas 

com diâmetros nominais distintos, o que, de certa forma, entende-se validar os resultados de 

esfericidade e textura superficial obtidos como sendo representativos das demais partículas 

que compuseram as curvas granulométricas de lastro em escala reduzida de 1:2,5, tanto para 

o ASIC quanto para o agregado de granito. 
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Figura 6.28 – Classificação das partículas de ASIC e granito quanto à textura superficial, por meio do 
AIMS. 

 
Figura 6.29 – Classificação das partículas de ASIC e granito quanto à angularidade, por meio do AIMS. 

Os valores de esfericidade calculados, proporcionam uma boa idéia geral da forma das 

partículas por meio do proporcionamento entre as suas três dimensões principais. Porém, este 
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parâmetro, isoladamente, não é suficiente para distinguir o nível de lamelaridade dos grãos 

(Al-Rousan, 2004), sendo necessário recorrer a correlação �&� por meio do diagrama de Zingg 

(1935), conforme mostrado na Figura 6.30, que apresenta ainda os limites normativos 

preconizados para grãos de lastro no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa (ABNT, 2014; 

AREMA, 2015; UIC, 1967 apud Raymond, 1985a). É de referir que, conforme já havia sido 

apresentado anteriormente na Figura 3.19, a partir do lado direito do eixo das ordenadas do 

diagrama de Zingg estão marcadas linhas de mesma esfericidade (linhas de cor cinza), 

mostrando que os índices de esfericidade e a lamelaridade das partículas, cujos limites 

normativos estão definidos por linhas vermelhas na figura, não coincidem. 

 

 
Figura 6.30 – Diagrama de Zingg com o enquadramento da correlação �&� das partículas ensaiadas nos 
limites normativos do Brasil, dos Estados Unidos e na Europa (ABNT, 2014; AREMA, 2015; UIC, 1967 apud 
Raymond, 1985a). 

Da Figura 6.30, conclui-se que todas as partículas ensaiadas no AIMS, apresentam 

alongamento e achatamento relativamente baixos, enquadrando-se bem nos limites 

normativos para lastro. Esta constatação, conforme já discutido, corrobora os resultados 

obtidos por meio dos ensaios triaxiais, realizados nesta pesquisa, em corpos de prova de 

lastro com redução de escala como representativos da camada de lastro. Uma vez que a 

forma geral dos grãos é o principal aspecto que define comportamentos mecânicos distintos 

oriundos do processo de redução de escala (Cambio e Ge, 2007; Sevi, 2008; Sevi e Ge, 2012; 

Le Pen et al., 2013; Abadi et al., 2019), sendo imprescindível para a realização de ensaios em 

escala reduzida que as partículas sejam representativas da forma real dos grãos de lastro em 

verdadeira grandeza. 
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A maior angularidade das partículas, de maneira geral, favorece o melhor desempenho 

mecânico de agregados para lastro. Contudo, é importante destacar que angularidades 

extremas podem conduzir ao desenvolviemnto de tensões relativamente elevadas no contato 

interparticular, proporcionando uma maior degradação por meio da quebra de “quinas” muito 

pronunciadas nos grãos (Marsal, 1967; Descantes et al., 2007; Guo et al., 2018). Dessa forma, 

aspecto fundamental no comportamento do lastro com partículas mais angulosas passa a ser a 

resistência ao esmagamento das partículas, visto que partículas com maior resistência ao 

esmagamento podem suportar maiores tensões de contato e dessa forma a maior 

angularidade não passa a ser uma potencial fonte de contaminação da camada de lastro por 

degradação dos grãos. 

6.5 – Resistência ao Esmagamento das Partículas 

Entende-se que como a maior angularidade verificada nas partículas de ASIC não implicou 

num maior índice de quebra e desgaste superficial dos grãos de ASIC em relação aos do 

agregado granítico, quebra essa quantificada após os ensaios de deformação permanente de 

longo prazo por meio do índice �	, conforme já discutido, é porque por um lado os grãos de 

ASIC, comparativamente aos de granito, apresentam maior densidade e, por outro, porque, 

provavelmente, a resistência ao esmagamento dos grãos de ASIC é superior ao das partículas 

de granito. Aspecto que passa-se a discutir. 

Na Figura 6.31, são apresentados os resultados de 60 ensaios de esmagamento de 

partículas individuais para cada um dos materiais estudados. As partículas, novas e ainda não 

submetidas a nenhum ensaio anterior, foram escolhidas aleatoriamente a partir dos mesmos 

materiais utilizados nos ensaios triaxiais desta pesquisa, procurando, no entanto, extrapolar 

os diâmetros nominais das partículas ensaiadas para além apenas das utilizadas nos ensaios 

em escala reduzida, nomeadamente para grãos representativos do lastro em escala real. No 

Anexo B estão disponibilizados todos os resultados dos 120 ensaios de resistência ao 

esmagamento de grãos realizados. 

Observou-se que a resistência característica ao esmagamento para partículas com 

diâmetros nominais elevados (acima dos 28 mm) não diferiram significativamente entre o ASIC 

e o granito, porém, na medida em que se diminuia o tamanho dos grãos ensaiados, as 

partículas de ASIC apresentaram um pronunciado ganho de resistência comparativamente às 

de granito cujo incremento na resistência foi menor. 

Este aspecto ajuda a explicar a menor quebra e desgaste superficial apresentado pelos 

corpos de prova de ASIC após os ensaios de deformação permanente de longo prazo, visto que 

os corpos de prova eram moldados com tamanho de partículas variando entre 4 e 28 mm, 

limites para os quais a maior resistência ao esmagamento das partículas, provavelmente, 

compensava a tensão superior desenvolvida nos contatos interparticulares em função da 

maior angularidade, não gerando a quebra desses grãos mais angulosos, e dessa forma, sendo 

a alta angularidade, verificada para os grãos de ASIC, favorável para o melhor comportamento 

mecânico observado neste material. 

No caso do lastro em escala real, cuja composição granulométrica varia de partículas com 

diâmetro nominal de aproximadamente 10 mm até grãos com 60 mm, acredita-se que a maior 

angularidade das partículas de ASIC podem incorrer numa quebra de grãos ligeiramente 
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superior à verificada para este material nos ensaios em escala reduzida, diminuindo a já 

pequena diferença na degradação do lastro de ASIC, observada em ensaios triaxiais com 

redução de escala, comparativamente ao lastro de granito após os ensaios de deformação 

permanente de longo prazo. 

 

 
Figura 6.31 – Resistência ao esmagamento de partículas individuais de ASIC e de granito em função do 
tamanho dos grãos. 

Em alguns estudos, verificou-se que a degradação observada no lastro de agregado 

granítico a partir de corpos de prova em escala reduzida não diferiram significativamente dos 

valores de quebra e desgaste superficial obtidos em escala real, seja a partir de ensaios 

triaxiais (Merheb, 2014) seja em comparação com resultados obtidos em modelos físicos (Paim 

da Silva, 2018; Rosa, 2019), o que é coerente com a pequena variação observada na 

resistência dos grãos de granito em função do tamanho das partículas. 

6.6 – Considerações Finais 

Os resultados dos ensaios triaxiais monotônicos, mostraram que o ASIC apresentou 

parâmetros de resistência ligeiramente superiores aos observados no agregado de granito, 

quer no pico quer no estado crítico. Sendo que a diferença de comportamento apresentou 

uma tendência de aumento com o incremento da tensão de confinamento. Ambos os 

materiais estudados, conforme esperado, apresentaram comportamento dilatante na ruptura, 

sendo este comportamento, mais pronunciado no lastro de ASIC do que no lastro de granito. 

Os ensaios triaxiais de deformação permanente revelaram que para o nível de tensão mais 

brando, utilizado nos ensaios, ambos os materiais apresentaram comportamento plástico 

similar. No entanto, para o nível de tensão mais gravoso e considerado crítico para vias do 

tipo heavy haul, compatíveis com carregamentos impostos por vagões com 40 toneladas/eixo, 

verificou-se uma maior tendência do lastro de ASIC entrar em regime de shakedown, 

comparativamente ao lastro de granito que tende a permanecer em franco fluxo plástico, 
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estando este comportamento provavelmente relacionado a maior razão de tensão cíclica (D) à 

qual o lastro de granito é submetido neste nível de carga. 

Buscou-se ainda avaliar possíveis efeitos na deformação permanente do lastro decorrentes 

da técnica de redução de escala, sendo que os resultados obtidos foram muito próximos nas 

duas escalas analisadas, e foram favoráveis à técnica de redução de escala. No entanto, para 

uma análise mais assertiva dos efeitos decorrentes da redução no tamanho das partículas 

seria necessário um maior número de ensaios, o que não foi objeto deste trabalho de 

pesquisa. 

A análise de representatividade dos modelos de deformação permanente utilizados 

mostrou que um modelo adequado para avaliar a deformação permanente do lastro deve 

levar em consideração além do número de ciclos, o estado de tensão cíclico ao qual o 

material estará submetido em serviço. 

  Os valores de módulo de resiliência obtidos para o ASIC mostraram-se superiores aos do 

agregado de granito para as diversas trajetórias de tensão aplicadas nos ensaios. Além disso, 

a perda de rigidez observada na repetição dos ensaios de módulo após a degradação de longo 

prazo dos corpos de prova (ensaios de deformação permanente) foi maior no agregado 

granítico do que no ASIC, sendo tal fato, possivelmente decorrente do maior desgaste 

superfical e quebra de grãos observado no lastro de granito após os ensaios, através do 

repeneiramento dos corpos de prova ensaiados. 

A análise de enquadramento dos resultados de módulo de resiliência aos modelos mais 

comumente utilizados para previsão de comportamento resiliente do lastro, mostrou que um 

modelo em que o módulo de resiliência varie com a tensão de confinamento aplicada ao 

material, apresenta um bom enquadramento, sendo satisfatório para análises de 

comportamento tensão-deformação. 

A investigação das causas do melhor desempenho do ASIC em comparação ao agregado de 

granito, revelou que o desempenho observado a nível do agregado está provavelmente 

relacionado à maior angularidade de suas partículas, conforme os resultados das medições 

realizadas por meio do AIMS, visto que as demais características morfológicas (esfericidade e 

textura superficial) não revelaram diferenças significativas entre os materiais estudados. 

Além disso, esse melhor comportamento a nível do agregado, pode também ser influênciado 

pela maior resistência ao esmagamento das partículas de ASIC, conforme revelaram os 

resultados de ensaios de esmagamento individual dos grãos. 
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Capítulo VII – Simulações Numéricas 

7.1 – Introdução 

A partir do conhecimento do comportamento mecânico dos materiais analisados, 

convencional e alternativo, interessa conhecer quais os reflexos, em termos de 

comportamento mecânico na via férrea como um todo, decorrentes do emprego destes 

materiais na camada de lastro. Uma alternativa viável é a simulação numérica por meio de 

um sistema computacional que modela a geometria e as condições de contorno aproximadas 

da via férrea, permitindo obter tensões e deformações ao longo de toda a estrutura, a partir 

do seu peso próprio e do carregamento imposto. 

Ainda que possam haver pequenas diferenças entre os parâmetros resilientes obtidos 

experimentalmente em escala reduzida e o comportamento em escala real, entendeu-se ser 

válido avaliar a partir dos parâmetros experimentais, a resposta estrutural dos materiais 

estudados no contexto da via férrea, visto que os parâmetros de comportamento foram 

obtidos nas mesmas condições experimentais para os dois materiais e por serem tais 

parâmetros pouco afetados pelo fator escala, podendo ser considerados equivalentes para 

análise tensão-deformação da via (Rosa, 2019). Dessa forma, foram simulados quatro cenários 

em que se variou o carregamento (32,5 e 40 t/eixo) para os dois materiais estudados. 

Neste capítulo apresenta-se o software utilizado nessas simulações, os parâmetros 

utilizados para a simulação numérica de cada um dos cenários propostos e, por fim, a 

discussão dos resultados obtidos, onde são comparados, para os quatro cenários: i) o 

deslocamento vertical ao nível dos trilhos; ii) o momento fletor ao nível dos trilhos, iii) as 

tensões geradas na interface dormente-lastro; e iv) as tensões máximas transferidas para as 

camadas subjacentes ao lastro. 

7.2 – O Programa SysTrain 

7.2.1 – Apresentação e Funcionalidades 

O SysTrain, é um software que foi desenvolvido no Instituto Militar de Engenharia (IME), 

no Brasil, por uma equipe liderada pelo Prof. Antônio Carlos Rodrigues Guimarães, a partir de 

uma protocolo celebrado com a mineradora Vale S/A que atualmente é dententora da 

concessão de operação de duas das três principais ferrovias heavy haul do Brasil para 

transporte de minério de alta densidade. A primeira versão do programa (denominada 

ValeTrack) é de 2016, encontrando-se atualmente na versão 1.63. O programa modela tanto 

os elementos da grade como as camadas de infraestrutura pelo método dos elementos finitos 

(MEF), e apresenta como grandes atrativos para os usuários: i) uma interface totalmente 

gráfica baseada na plataforma MS-Windows®; ii) modelagem paramétrica a partir de uma 

geometria pré-definida da estrutura da via férrea; iii) modelos constitutivos e parâmetros de 

comportamento de alguns materiais já pré-cadastrados no programa, com a possibilidade, no 
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entanto, de alteração ou inclusão de novos modelos e/ou materiais; e iv) uma análise 

relativamente rápida e confiável do comportamento tensão-deformação em regime elástico 

(com carregamento estático). 

Em Silva Filho (2018) é feita uma descrição detalhada dos métodos de discretização, 

parametrização, integração numérica e processos de convergência adotados no SysTrain. Este 

autor, que integrou a equipe de elaboração do software, reporta ainda que o programa 

passou por diversos processos de calibração, tanto a partir de resultados obtidos em trechos 

experimentais intrumentados quanto a partir de outros modelos numéricos elaborados no 

programa ANSYS® v.15, que garantem análises com um bom nível de confiabilidade. Na Figura 

7.1 é mostrado um fluxograma das rotinas de cálculo adotadas pelo SysTrain utilizando o MEF. 

Ressalta-se que este fluxograma é simplificado e omite algumas rotinas mais complexas 

requeridas pela não linearidade do problema. 

 

 
Figura 7.1 – Fluxograma simplificado das rotinas de cálculo do SysTrain utilizando MEF (adaptado de 
Silva Filho, 2018). 

O programa é tridimensional e permite diversas possibilidades em relação ao número de 

dormentes, número de camadas na infraestrutura, tipos de carregamento, posição do 

carregamento (no eixo de simetria dos dormentes ou no vão entre eles), geometria das 

camadas, etc. Trazendo ainda pré-cadastrado em sua bilbioteca diversos tipos de vagões, 

dormentes, trilhos, materiais de infraestrutura (solos e brita) com suas características 

geométricas e parâmetros mecânicos já definidos, o que acaba agilizando muito a modelagem 

do problema, comparativamente a outras plataformas de simulação mais genéricas. 
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Na Figura 7.2 é apresentada a estrutura geral do programa SysTrain do ponto de vista do 

usuário, onde são indicados para cada um dos grandes módulos do programa, as linguagens de 

programação utilizadas para escrever os respectivos códigos. 

 

 
Figura 7.2 – Estrutura modular do programa SysTrain (adaptado de Silva Filho, 2018). 

Conforme mostrado na Figura 7.2, existem 3 módulos básicos de entrada de dados no 

programa, nomeadamente: geometria, materiais e carregamento. Após o processamento, os 

resultados são apresentados ao usuário em relatório e sob forma gráfica. 

O programa está atualmente em fase de desenvolvimento de mais alguns módulos, 

nomeadamente: a possibilidade do usuário definir critérios de projeto, associado à verificação 

automática da aderência a tais critérios, e um módulo para análise de deformação 

permanente baseado num modelo de previsão. 

7.2.2 – Utilização do Programa 

Na tela principal do programa SysTrain são apresentadas as guias com o menu de opções 

necessárias para: i) entrada de dados; ii) cálculos; e iii) gráficos e relatórios de saída com as 

informações processadas pelo programa. 

As opções de entrada de dados possibilitam a customização paramétrica da estrutura, 

nomeadamente através da definição: i) dos elementos geométricos da via (trilhos, dormentes, 

lastro e camadas subjacentes); ii) dos tipos de materiais e respectivos modelos constitutivos 

associados a cada um dos elementos; e iii) do carregamento imposto à estrutura (intensidade, 

número e posição das cargas aplicadas). Durante o processo de entrada de dados o programa 

permite, ainda, a visualização quer da geometria da estrutura (em três dimensões) quer da 
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malha de elementos finitos associada (também em três dimensões), sendo possível verificar 

gráficamente as customizações realizadas na estrutura por ocasião da entrada de dados. O 

programa possibilita, por interação gráfica, que o usuário possa rotacionar livremente a 

estrutura nas três direções, de forma a avaliar a configuração do modelo antes de realizar os 

cálculos. 

Com relação aos modelos constitutivos para os materiais constituintes dos elementos da 

via, tanto da grade como das camadas inferiores, o programa dispõe de nove modelos pré-

definidos: i) “Linear Isotrópico”; ii) “Resiliente Argiloso”; iii) “Resiliente Granular 1”; iv) 

“Resiliente Granular 2”; v) “Resiliente Coesivo”; vi) “Resiliente Combinado”; vii) “Resiliente 

Composto”; viii) “Resiliente Elástico Linear”; e ix) “Grampo Ferrovia”. 

A Figura 7.3 mostra a tela principal do programa com um exemplo de estrutura já definida 

e a respectiva malha de elementos finitos associada. No exemplo da figura, é mostrada uma 

estrutura completa com os elementos da grade, a camada de lastro (em cinza), a camada de 

sublastro (em amarelo) e o subleito (em verde). A carga aplicada à malha corresponde ao 

carregamento de roda do primeiro eixo de um vagão do tipo hopper (dotado de quatro eixos). 

Os demais eixos do vagão (cargas de roda em azul) não são considerados na análise do 

exemplo. No lado direito da tela está representada a malha tridimensional de elementos 

finitos da estrutura customizada, considerando a dupla simetria, que será analisada a partir 

da definição do eixo de referência e do número de dormentes envolvidos na análise (também 

definido pelo usuário). 

 

 
Figura 7.3 – Exemplo de entrada de dados no programa SysTrain, mostrando a estrutura customizada da 
via bem como a malha de elementos finitos e as cargas definidas na análise. 

Quanto ao nível de discretização da malha de elementos finitos, é prossível durante a 

definição dos elementos geométricos da via, aumentar o refinamento da malha, obtendo 
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assim maiores níveis de detalhamento relativamente às tensões e deformações no meio 

discretizado, o que implica, naturalmente, num maior esforço computacional. 

As definições relativas aos cálculos, incluindo o número de processos executados em 

paralelo, o tipo de análise, a precisão do cálculo e os critérios de convergência da análise 

podem ser feitas na opção “MEF” do menu de opções. 

Após a conclusão da simulação é possível verificar os resultados, seja graficamente seja 

por meio de relatórios. Tais alternativas encontram-se disponíveis ao usuário nas opções 

“Visualização” e “Verificação” do menu de opções. Na Figura 7.4 pode ser observado um 

exemplo de resultados de saída do programa, onde é mostrado do lado esquerdo da tela, para 

o exemplo da Figura 7.3, a estrutura tridimensional deformada, com os respectivos 

deslocamentos associados a cada nó da malha, e no lado direito um gráfico de deslocamentos 

verticais ao nível dos trilhos no sentido longitudinal (eixo  ). 

 

 
Figura 7.4 – Exemplo de informações de saída do programa SysTrain, mostrando a malha de elementos 
finitos tridimensional deformada e um gráfico de deslocamentos verticais ao nível dos trilhos. 

Esses resultados de saída podem ser expressos, quer em termos de deformação, quer em 

termos de tensão. Além disso, o programa possibilita ao usuário selecionar apenas elementos 

específicos da estrutura para representação nos gráficos tridimensionais. 

Quanto às condições de contorno da geometria do problema, basicamente é definida uma 

fronteira rígida inferior e deslocamentos nulos na direção normal aos planos verticais de 

contorno do modelo. O fato de o programa não contemplar elementos de junta condiciona, de 

alguma forma, a modelagem do problema, nomeadamente no que se refere à impossibilidade 

de representar as interfaces entre os dormentes e o lastro. É de notar que, na realidade, 

nestas superfícies podem ocorrer deslocamentos relativos que assim não podem ser avaliados. 

Os engenheiros da equipe de desenvolvimento do software reportaram ao autor deste 

trabalho que esta é uma limitação que deve ser contornada em versões futuras do programa. 
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Atendendo ao fato de o autor estar a utilizar o programa SysTrain pela primeira vez, 

decidiu-se tentar reproduzir os resultados obtidos por outros autores, com outros softwares, 

para um problema semelhante. Assim, foi realizada uma simulação prévia para tentar 

reproduzir os resultados obtidos por Fortunato (2005) com o programa FLAC3D. A Figura 7.5, 

mostra os dois modelos, sendo que na Figura 7.5a está representado o modelo utilizado na 

simulação com o programa FLAC3D (Fortunato, 2005) e na Figura 7.5b uma réplica 

aproximada desse modelo, construída no âmbito deste trabalho, utilizando o programa 

SysTrain. Ambos os modelos adotam condição de simetria quer transversal quer longitudinal. 

 

 

Figura 7.5 – Modelos geométricos da via: (a) modelagem utilizando FLAC3D (Fortunato, 2005) e (b) 
réplica aproximada utilizando o programa SysTrain. 

No caso da Figura 7.5b é representada ainda a posição do carregamento utilizado por 

Fortunato (2005) que foi de 170 kN por roda, já considerando um coeficiente dinâmico de 1,5. 

Apesar do FLAC empregar em seus cálculos o método das diferenças finitas (MDF) e o 

SysTrain o MEF, é de esperar que os resultados obtidos sejam similares, se o modelo usado for 

equivalente, tanto em termos de deslocamentos quanto relativamente às tensões que atuam 

nas respectivas estruturas. 

Os modelos constitutivos adotados por Fortunato (2005) para as simulações em FLAC 

foram elástico lineares para os trilhos, dormentes e para o subleito; para a camada de lastro 

foi considerado o modelo � −  < (Equação 3.9) e para as camadas de sublastro e reforço do 

subleito o modelo de Boyce (Equações 3.13 e 3.14). Como o SysTrain não possui alguns desses 

modelos de elasticidade considerando a não linearidade, adotou-se um modelo elástico linear 

para as camadas de lastro, sublastro e reforço do subleito, adotando-se módulos equivalentes 

para cada uma dessas camadas, que foram de 180 MPa para o lastro e de 400 MPa para as 

camadas de sublastro e de reforço, conforme valores máximos calculados numericamente por 

Fortunato (2005) para estas camadas. Os demais parâmetros elástico lineares foram idênticos 

aos do modelo em FLAC, sendo que o módulo de resiliência adotado para o subleito foi de 60 
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MPa. Os valores de massa específica e de coeficiente de Poisson adotados para todos os 

elementos da estrutura foram iguais em ambos os modelos numéricos. 

Considerou-se que os resultados obtidos foram satisfatoriamente próximos em ambos os 

modelos, seja em termos de deformações seja em termos de tensões. Os deslocamentos 

verticais máximos no topo da camada de lastro foram de 1,07 mm quando calculados pelo 

FLAC e de 1,36 mm pelo SysTrain. Na Figura 7.6 apresentam-se os deslocamentos verticais, a 

partir do topo da camada de lastro, nos modelos em FLAC (Figura 7.6a) e no SysTrain (Figura 

7.6b). 

 

 
Figura 7.6 – Deslocamentos verticais na estrutura 3D a partir do topo da camada de lastro: (a) modelo 
em FLAC3D (Fortunato, 2005) e (b) modelo no programa SysTrain. 

Relativamente aos níveis de tensão apresentam-se na Tabela 7.1 os valores de tensão 

vertical obtidos nas faces superiores das respectivas camadas de infraestrutura da via, para os 

modelos calculados tanto com o programa FLAC quanto com o programa SysTrain. 

Tabela 7.1 – Níveis de tensão vertical obtidas dos programas FLAC3D (Fortunato, 2005) e SysTrain. 

Topo da camada 
Tensão vertical (kPa) 

FLAC3D SysTrain 

Lastro (extremidade do dormente) 130 115 

Lastro (centro do dormente) 50 48 

Sublastro (valores máximos) 60 70 

Subleito (valores máximos) 40 55 

 

É de referir que para todas as simulações realizadas com o programa SysTrain considerou-

se uma estrutura sem lastro de preenchimento no vão entre os dormentes. Essa condição foi 

capaz de gerar resultados mais coerentes com os de outros autores que consideraram 

elementos de junta entre o lastro e os dormentes ao invés da hipótese simplificadora de 
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aderência perfeita (Fortunato, 2005; Fortunato e Resende, 2006), principalmente no que se 

refere às curvas de ditribuição de tensão no contato dormente-lastro. 

Considera-se igualmente importante mencionar o fato de a versão utilizada do software 

ainda não dispor de um critério de ruptura, o que pode, em alguns casos associados a 

carregamentos extremos, conduzir a alguma distorção nos valores de tensão obtidos nas 

camadas de infraestrutura. No entanto, comparações e calibrações anteriormente realizadas 

parecem indicar que esse aspecto não tem comprometido de forma significativa as análises 

para fins de comportamento tensão-deformação e dimensionamento da via por meio do 

programa SysTrain (Silva Filho, 2018). 

7.3 – Simulações Realizadas 

Foram simulados quatro cenários, nomeadamente: i) Cenário 1 - carregamento de 32,5 

t/eixo com lastro de ASIC; ii) Cenário 2 - carregamento de 32,5 t/eixo com lastro de agregado 

de granito; iii) Cenário 3 - carregamento de 40 t/eixo com lastro de ASIC; e iv) Cenário 4 - 

carregamento de 40 t/eixo com lastro de agregado de granito. 

Segundo Spada apud Delgado (2012), a condição mais severa na análise tensão-

deformação de uma via férrea do tipo heavy haul é dada pela composição de truques (bogies) 

entre vagões adjacentes. Dessa forma, para todos os cenários simulados, o carregamento foi 

definido como sendo o imposto por dois truques (quatro eixos) entre engates de dois vagões 

gôndola consecutivos (do tipo GDT para o carregamento de 32,5 t/eixo e do tipo GDU para o 

carregamento de 40 t/eixo) (Figura 7.7), aplicados numa estrutura composta por 19  

dormentes igualmente espaçados, quer para o caso dos vagões GDT, quer para o caso dos 

vagões GDU. 

 

 
Figura 7.7 – Composição de dois vagões gôndola do tipo GDT/GDU (Souto, 2010 apud Delgado, 2012). 

A discretização da malha foi definida de maneira a garantir o nível adequado de precisão 

da análise na camada de lastro, sem, no entanto, implicar num esforço computacional 

demasiado para a estrutura como um todo. A Tabela 7.2 mostra os espaçamentos adotados 

para a montagem da malha de elementos finitos da estrutura. 

O nível de discretização máximo permitido pelo programa, especialmente dos dormentes, 

é relativamente limitado, o que pode acarretar alguma imprecisão nos níveis de tensão na 

interface dormente-lastro, não inviabilizando, no entanto, simulações de comportamento 

tensão-deformação para fins de dimensionamento da estrutura, mas podendo comprometer a 

realização de análises mais precisas visto que a distribuição de tensão nesta interface é pouco 

detalhada. 
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Na Figura 7.8 é mostrada uma seção transversal da estrutura da via férrea, com as 

dimensões dos diversos elementos utilizados nas simulações (modelo geométrico). 

Tabela 7.2 – Discretização da malha de elementos finitos adotada nas simulações numéricas realizadas. 

Divisões para discretização da malha Valores (cm) 

Longitudinal nos trilhos 20 

Longitudinal nos vãos dos dormentes 20 

Transversal nos dormentes 20 

Vertical nos dormentes 15 

Transversal no ombro do lastro 10 

Vertical no lastro 5 

Transversal no ombro do sublastro 30 

Vertical no sublastro 20 

Transversal no ombro do subleito 40 

Vertical no subleito 30 

 

 

 
Figura 7.8 – Seção transversal com a estrutura da via férrea simulada (sem escala). 

Na Figura 7.9a apresenta-se a distribuição das cargas aplicadas para vagões do tipo GDU 

utilizados para simular o carregamento de 40 t/eixo. Na Figura 7.9b mostra-se a malha 

tridimensional de elementos finitos empregada nas análises para este nível de carga, que é 

simétrica na direção transversal em relação a um eixo vertical situado a meia distância entre 

os trilhos. 

O eixo de referência para as simulações foi posicionado no vão entre os dormentes 9 e 10 

(centro da estrutura), seja para os vagões GDT seja para os vagões GDU, considerando 4 

dormentes, para cada lado, além das cargas periféricas. Observar que as cargas 

correspondentes aos dois eixos extremos dos vagões, representadas na Figura 7.9a em azul, 

não foram consideradas nas simulações realizadas. 

Considerando que o programa SysTrain só simula carregamentos estáticos sobre a 

estrutura e admitindo-se o coeficiente dinâmico de 1,4 (já calculado no Capítulo V para 

definição das tensões a serem utilizadas nos ensaios de deformação permanente), o 

carregamento de 32,5 t/eixo foi convertido num vagão GDT com carga bruta total de 182 
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toneladas. Da mesma forma, a carga de 40 t/eixo foi majorada, com o mesmo fator de 

impacto, resultando numa carga bruta total de 224 toneladas por vagão do tipo GDU. 

 

 

Figura 7.9 – Estrutura da via férrea utilizada nas simulações com vagões GDU para carregamento de 40 
t/eixo: (a) modelo geométrico e de distribuição de cargas e (b) malha tridimensional de elementos 
finitos. 

Além dessa distribuição de cargas definida para análise dos quatro cenários simulados, 

foram feitas quatro simulações adicionais, considerando apenas uma carga de roda 

posicionada no eixo vertical de um dormente central numa estrutura constituída por 9 

dormentes (Figura 7.10), visto que esta é a condição mais desfavorável do ponto de vista de 

tensão no contato dormente-lastro, embora as deformações a nível dos trilhos sejam 

inferiores às obtidas pelo esquema de cargas correspondente à zona crítica entre engates 

sucessivos de dois vagões gôndola, seja para a carga de 32,5 t/eixo seja para a carga de 40 

t/eixo. 

 

 
Figura 7.10 – Malha de elementos finitos com posição da carga de roda aplicada no eixo vertical de um 
dormente para simulação da tensão crítica no contato dormente-lastro (representação no plano  !). 

Os parâmetros geométricos definidos para todas as simulações foram idênticos. Os 

modelos constitutivos utilizados foram baseados em modelos pré-existentes no programa. Os 

parâmetros de todos os elementos da estrutura foram mantidos nas simulações entre os 
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diferentes cenários, com excessão dos parâmetros da camada de lastro, para os quais foram 

adotados parâmetros de comportamento elástico não linear (“Resiliente Granular 1”), obtidos 

por regressão a partir do modelo de variação do módulo de resiliência em função da tensão de 

confinamento (Equação 3.8), devido ao bom enquadramento deste modelo aos materiais 

estudados nesta pesquisa. 

Os parâmetros geométricos e os modelos constitutivos adotados para os diversos 

elementos da estrutura a partir da biblioteca de modelos disponíveis no programa, com 

excessão do modelo adotado para a camada de lastro já comentado, foram: 

• bitola de 1,60 m; 

• trilhos do tipo TR-68 em aço carbono e modelo constitutivo do tipo “Linear Isotrópico”; 

• dormentes monobloco, de concreto protendido, seção trapezoidal com altura de 22,5 

cm, base maior com 30 cm e menor com 26 cm, comprimento de 2,80 m, aplicados com 

espaçamento entre eixos de 61 cm. O modelo constitutivo para este elemento foi o “Linear 

Isotrópico”; 

• fixações elásticas, padrão Pandrol®, e modelo constitutivo do tipo “Grampo Ferrovia”; 

• camada de lastro com espessura de 30 cm sob os dormentes no alinhamento dos trilhos, 

sem preenchimento entre os dormentes, 40 cm de “ombro” no alinhamento da face inferior 

dos dormentes e declividade de 1:1 nas bordas da camada. A camada de lastro tem caimento 

transversal para ambos os lados com 3% de declividade; 

• camada de sublastro com 25 cm de espessura, composta de material “Resiliente 

Argiloso” (Equação 3.11), com modelo elástico não linear cujos parâmetros de 

comportamento resiliente foram definidos a partir de diversos estudos experimentais 

anteriormente realizados no Brasil no sentido de caracterizar e qualificar solos lateríticos 

bem graduados com alto teor de argila para aplicação como material de sublastro (Delgado, 

2012; Delgado et al., 2014; Silva Filho, 2018). A camada de sublastro foi definida com uma 

“ombreira” de 50 cm na face superior e declividade de 1:1,2 nas bordas da camada. O 

caimento transvesal é para ambos os lados com 1% de declividade; e 

• camada de subleito com 300 cm de espessura (definida como indeformada na fronteira 

inferior), composta de material “Solo 2” de comportamento elástico linear (CL = ¥2́ = 

constante) com valor de 100 MPa para o módulo de resiliência. A camada de subleito tem uma 

“ombreira” de 2 m na face superior e declividade de 1:1,5 nas bordas da camada (“talude em 

aterro”). O caimento transversal é para ambos os lados com 1% de declividade. 

Relativamente aos parâmetros utilizados para alimentar os diversos modelos constitutivos 

adotados para cada elemento da estrutura da via, apresenta-se na Tabela 7.3 os valores 

adotados nas simulações realizadas. Os valores adotados para os parâmetros do lastro estão 

destacados em cinza na tabela. 

A questão que se mostrou mais sensível, em relação ao comportamento tensão-

deformação da estrutura, foi a distância vertical à fronteira rígida, pelo que entende-se que 

300 cm foi uma distância considerada razoavelmente satisfatória (Indraratna et al., 2011, 

Silva Filho, 2018). 

Para todas as simulações realizadas, os valores negativos na escala de cores dos 

resultados obtidos indicam tensões de compressão e deslocamentos descendentes e os valores 
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positivos tensões de tração e deslocamentos ascendentes, a não ser quando for 

expressamente indicado de forma diferente. 

 

Tabela 7.3 – Parâmetros de comportamento mecânico adotados para as simulações numéricas 
realizadas. 

Elemento Parâmetro 
Valor adotado 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 

Trilhos 

Massa específica (Kg/m³) 7.850 7.850 7.850 7.850 

Mód. Elasticidade (Pa) 210×109 210×109 210×109 210×109 

Coef. Poisson 0,3 0,3 0,3 0,3 

Dormentes 

Massa específica (Kg/m³) 2.400 2.400 2.400 2.400 

Mód. Elasticidade (Pa) 32×109 32×109 32×109 32×109 

Coef. Poisson 0,3 0,3 0,3 0,3 

Fixações 

Rig. mola ¥� (N/m) 7×106 7×106 7×106 7×106 
Rig. mola ¥_ (N/m) 7×106 7×106 7×106 7×106 

Rig. mola ¥� – T (N/m) 70×106 70×106 70×106 70×106 

Rig. mola ¥� – C (N/m) 70×106 70×106 70×106 70×106 

Lastro 

Massa específica (Kg/m³) 1.800 1.550 1.800 1.550 

Coef. ¥2́ 67.378,12 35.357,64 67.378,12 35.357,64 

Coef. ¥Ḿ 0,7653 0,7994 0,7653 0,7994 

�� mínima (Pa) 20,7×103 20,7×103 20,7×103 20,7×103 

�� máxima (Pa) 137,9×103 137,9×103 137,9×103 137,9×103 

Coef. Poisson 0,3 0,3 0,3 0,3 

Sublastro 

Massa específica (Kg/m³) 1.730 1.730 1.730 1.730 

Coef. ¥2́ 131,22×106 131,22×106 131,22×106 131,22×106 

Coef. ¥Ḿ −0,232 −0,232 −0,232 −0,232 

�. mínima (Pa) 1×103 1×103 1×103 1×103 

�. máxima (Pa) 206×103 206×103 206×103 206×103 

Coef. Poisson 0,4 0,4 0,4 0,4 

Subleito 

Massa específica (Kg/m³) 1.800 1.800 1.800 1.800 

Coeficiente ¥2́ 100×106 100×106 100×106 100×106 

Coef. Poisson 0,4 0,4 0,4 0,4 

Mód.: Módulo; Coef.: Coeficiente; Rig.: Rigidez; T: Tração; C: Compressão. 
Unidades expressas no Sistema Internacional de Unidades (SI), exceto Rig. Mola. 
Para a camada de Lastro, o Parâmetro ¥2́ foi obtido a partir do parâmetro ¥2 do ensaio de MR. 
Considerando o modelo “Resiliente Granular 1”, este parâmetro é dado por: ¥2́ = ¥2. 10Ú(2m¿�) e ¥Ḿ =
¥M, sendo que para ¥2 dado em MPa: À = 6. 
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7.4 – Análise de Resultados 

7.4.1 – Carregamento de 32,5 toneladas/eixo 

Nesta seção discutem-se os resultados obtidos nas simulações para os cenários 1 (com 

lastro de ASIC) e 2 (com lastro de granito) correspondentes ao carregamento imposto por uma 

composição com 32,5 t/eixo na zona crítica entre engates sucessivos de dois vagões do tipo 

GDT, isto é, na zona que corresponde a dois truques de dois vagões consecutivos. Na Figura 

7.11 são apresentados os gráficos tridimensionais com os deslocamentos verticais obtidos para 

a estrutura com lastro de ASIC (Figura 7.11a) e com lastro de agregado granítico (Figura 

7.11b). 

 

 
Figura 7.11 – Deslocamentos verticais totais na estrutura da via férrea para carregamento de 32,5 
t/eixo: (a) com lastro de ASIC e (b) com lastro de agregado granítico.  

Observa-se nos gráficos que, conforme esperado, os deslocamentos máximos ocorrem nas 

regiões imediatamente abaixo dos pontos de aplicação da carga. Nota-se ainda, que para os 

dois cenários simulados, os deslocamentos obtidos foram muito próximos, sendo que os 

deslocamentos máximos, em ambos os casos, foram inferiores ao limite recomendado pelo 

manual AREMA (2015), que é de 6,35 mm. No entanto, o deslocamento máximo observado ao 

nível dos trilhos para o lastro em ASIC foi ligeiramente inferior ao observado para o lastro em 

agregado granítico, com valores de 5,87 mm e 6,05 mm, respectivamente (Figura 7.12), 

implicando que a estrutura com lastro em ASIC é ligeiramente mais rígida para este nível de 

carga. 

Relativamente ao momento fletor máximo ao nível dos trilhos, o valor obtido 

considerando o cenário com o lastro de ASIC foi de 46,05 kN.m (Figura 7.13a), ligeiramente 

inferior ao verificado para o cenário com o lastro de agregado granítico cujo valor foi de 
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46,74 kN.m (Figura 7.13b). Ambos os valores encontram-se abaixo do valor máximo admissível 

para os trilhos considerados (TR-68), que é de 67,98 kN.m (calculado segundo a equação 

2.13). 

 

 
Figura 7.12 – Deslocamentos verticias totais na estrutura da via férrea ao nível dos trilhos decorrentes 
do carregamento de 32,5 t/eixo. 

 

 
Figura 7.13 – Momento fletor ao nível dos trilhos para carregamento de 32,5 t/eixo: (a) com lastro de 
ASIC e (b) com lastro de agregado granítico. 

Os máximos valores de tensão vertical na camada de lastro, para ambos os materiais 

avaliados, foram obtidos, conforme esperado, na interface com os dormentes. Na Figura 

7.14a apresenta-se a curva de distribuição de tensão no contato dormente-lastro para o lastro 

com ASIC e na Figura 7.14b para a camada de lastro em agregado de granito. Em ambos os 

casos para um dormente carregado no sentido transversal da via (eixo �), por ocasião da 

passagem de roda de um vagão do tipo GDT (carregamento de 32,5 t/eixo conforme 

posicionamento apresentado na Figura 7.10), a partir do eixo central do dormente 

diretamente carregado (dormente 5), condição considerada crítica do ponto de vista da 

tensão no contato dormente-lastro. 

Nota-se, conforme esperado, que na estrutura com o lastro de ASIC a tensão na interface 

com o dormente foi superior comparativamente ao lastro de agregado granítico, notadamente 
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na extremidade do dormente. No centro do dormente ambos os materiais apresentaram níveis 

de tensão muito similares, 36 kPa para a estrutura com lastro de ASIC e 35 kPa quando se 

utilizou lastro de granito. Os valores máximos de tensão no contato dormente-lastro foram de 

159 kPa para o ASIC e de 133 kPa para o agregado granítico, ambos obtidos na extremidade do 

dormente. Em ambos os casos, os valores máximos de tensão na interface dormente-lastro 

encontram-se bem abaixo do limite mais restritivo preconizado pelo manual AREMA (2015), 

que é de 448 kPa. 

 

 
Figura 7.14 – Tensão de compressão no contato dormente-lastro para carregamento de 32,5 t/eixo: (a) 
com lastro de ASIC e (b) com lastro de agregado granítico. 

No que diz respeito ao nível de tensão vertical transferido para a camada de sublastro, 

verificou-se que, para este nível de carga, na estrutura com lastro em ASIC ocorreram valores 

máximos de tensão de compressão ligeiramente superiores (121 kPa) ao verificado para a 

estrutura com lastro de agregado granítico (117 kPa). No entanto, em termos gerais, os 

materiais apresentaram níveis muito próximos de tensão vertical transferidos para esta 

camada, e ambos os materiais foram capazes de transferir para o sublastro tensões abaixo do 

limite de 172 kPa sugerido pelo manual AREMA (2015) como tensão limite na plataforma. 

No topo do subleito, as tensões máximas verificadas foram muito próximas (70 kPa para o 

lastro em ASIC e 73 kPa para o lastro em agregado de granito). 

Na Tabela 7.4 é feito um resumo dos níveis de tensão vertical de compressão verificados 

em cada camada para ambos os materiais de lastro estudados. 

O critério de máxima flexão no dormente, não foi avaliado visto que o programa não 

dispõem desta informação. 

Em resumo, percebe-se que ambos os materiais de lastro avaliados atendem bem aos 

requisitos normativos para este nível de carregamento (32,5 t/eixo) e apresentam um 

desempenho muito semelhante no contexto da estrutura da via férrea. Apesar da maior 

rigidez observada na camada de lastro de ASIC quando comparada com o lastro granítico, este 

não parece ser um aspecto relevante para este nível de carregamento. 
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Tabela 7.4 – Níveis de tensão vertical obtidos para o carregamento de 32,5 t/eixo com ambos os 
materiais de lastro estudados. 

Topo da camada 
Tensão vertical (kPa) 

Cenário 1 (ASIC) Cenário 2 (Granito) 

Lastro (extremidade do dormente) 159 133 

Lastro (centro do dormente) 36 35 

Sublastro (valores máximos) 121 117 

Subleito (valores máximos) 70 73 

 

7.4.2 – Carregamento de 40 toneladas/eixo 

O carregamento de 40 t/eixo é considerado crítico e impõem um nível de severidade à via 

férrea e aos veículos, que tem sido considerado limite para a tecnologia ferroviária atual em 

vias do tipo heavy haul. Nesta seção discutem-se os resultados obtidos nas simulações para os 

cenários 3 (lastro em ASIC) e 4 (lastro em granito) correspondentes ao carregamento imposto 

por uma composição com 40 t/eixo na zona crítica entre engates sucessivos de dois vagões do 

tipo GDU. A Figura 7.15 mostra os gráficos tridimensionais com os deslocamentos verticais 

obtidos para a estrutura com lastro de ASIC (Figura 7.15a) e com lastro granítico (Figura 

7.15b). 

 

 
Figura 7.15 – Deslocamentos verticais totais na estrutura da via férrea para carregamento de 40 t/eixo: 
(a) com lastro de ASIC e (b) com lastro de agregado granítico. 
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A partir das estruturas deformadas apresentadas na Figura 7.15, conclui-se que, a 

exemplo do que já se havia observado para o carregamento de 32,5 t/eixo, os deslocamentos 

máximos ocorrem nas regiões imediatamente abaixo dos pontos de aplicação da carga e são 

muito próximos para ambos os materiais de lastro estudados. Porém, para este nível de carga, 

os deslocamentos máximos obtidos ao nível dos trilhos, já foram superiores ao limite máximo 

recomendado pelo manual AREMA (2015) que é de 6,35 mm. Ainda assim, foram novamente 

ligeiramente inferiores para a estrutura com lastro em ASIC (7,41 mm) comparativamente à 

estrutura com lastro em agregado de granito (7,64 mm), evidenciando novamente a maior 

rigidez da estrutura com camada de lastro em ASIC, conforme pode ser comparado na Figura 

7.16. 

 

 
Figura 7.16 – Deslocamentos verticais totais na estrutura da via férrea ao nível dos trilhos decorrentes 
do carregamento de 40 t/eixo. 

Os valores obtidos para o momento fletor máximo ao nível dos trilhos, no entanto, 

situaram-se novamente abaixo do valor admissível para os trilhos do tipo TR-68 (67,98 kN.m), 

para ambos os materiais de lastro considerados. O valor obtido da simulação considerando o 

cenário com o lastro em ASIC foi novamente inferior ao valor obtido para o cenário com o 

lastro granítico, sendo de 58,66 kN.m (Figura 7.17a) e 59,46 kN.m (Figura 7.17b) 

respectivamente. 

As simulações com o carregamento de 40 t/eixo permitiram concluir que este maior nível 

de carga tende a mobilizar uma rigidez ainda maior da camada de lastro em ASIC 

comparativamente ao que ocorria para o carregamento de 32,5 t/eixo, aumentando a 

diferença na concentração de tensão na camada de lastro entre os dois materiais estudados, 

nomeadamente na interface com as extremidades dos dormentes. A exemplo do que já havia 

sido apresentado para o carregamento de 32,5 t/eixo, na Figura 7.18 apresentam-se as curvas 

de distribuição de tensão no contato dormente-lastro, tanto para o ASIC (Figura 7.18a) quanto 

para o agregado de granito (Figura 7.18b), desta vez por ocasião da passagem da roda de um 

vagão do tipo GDU com carga correspondente ao carregamento de 40 t/eixo, na condição 

crítica (eixo central do dormente 5 da Figura 7.10). 

Verificou-se, novamente, que na estrutura com o lastro de ASIC a tensão na interface com 

o dormente foi superior comparativamente ao lastro de agregado granítico, notadamente na 

extremidade do dormente. No alinhamento ao centro do dormente os distintos materiais 
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voltaram a apresentar níveis de tensão similares e não muito superiores em relação ao 

carregamento de 32,5 t/eixo, sendo de 40 kPa para a estrutura com lastro de ASIC e de 39 

kPa para a estrutura com lastro granítico. Os valores máximos de tensão no contato 

dormente-lastro foram de 288 kPa para o ASIC e de 174 kPa para o agregado granítico, ambos 

obtidos na extremidade do dormente, valores estes significativamente distintos. Em ambos os 

casos, os valores máximos de tensão na interface dormente-lastro são ainda 

consideravelmente inferiores ao limite mais restritivo preconizado pelo manual AREMA (2015), 

que é de 448 kPa. 

 

 
Figura 7.17 – Momento fletor ao nível dos trilhos para carregamento de 40 t/eixo: (a) com lastro de 
ASIC e (b) com lastro de agregado granítico. 

 

 
Figura 7.18 – Tensão de compressão no contato dormente-lastro para carregamento de 40 t/eixo: (a) 
com lastro de ASIC e (b) com lastro de agregado granítico. 

Para a carga de 40 t/eixo, observou-se, uma vez mais, que os valores máximos de tensão 

vertical transferidos para a camada de sublastro, considerando os distintos materiais de 

lastro, foram muito próximos e ambos, também, abaixo do limite de 172 kPa sugerido pelo 

manual AREMA (2015) como tensão limite na plataforma. Porém, parece que o incremento de 

rigidez mobilizado no lastro em ASIC por este nível de carga, foi capaz dessa vez de transferir 

valores máximos ligeiramente inferiores de tensão para a camada de sublastro (133 kPa) 
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comparativamente ao que se verificou para a estrutura com lastro granítico (139 kPa), 

conforme pode ser comparado na Tabela 7.5. 

No topo do subleito, as tensões máximas verificadas foram de 110 kPa para a estrutura 

com lastro de ASIC e de 120 kPa quando utilizado o lastro de granito, evidenciando que para 

este nível de carga, algumas iniciativas de projeto, como reduzir o espaçamento dos 

dormentes ou aumentar a espessura da camada de sublastro, podem ser alternativas para 

reduzir a tensão no subleito com consequente incremento no desempenho da via férrea. 

Tabela 7.5 – Níveis de tensão vertical obtidos para o carregamento de 40 t/eixo com ambos os materiais 
de lastro estudados. 

Topo da camada 
Tensão vertical (kPa) 

Cenário 3 (ASIC) Cenário 4 (Granito) 

Lastro (extremidade do dormente) 288 174 

Lastro (centro do dormente) 40 39 

Sublastro (valores máximos) 133 139 

Subleito (valores máximos) 110 120 
 

Resumidamente, apesar de o desempenho de ambos os materiais ser similar, para o 

carregamento de 40 t/eixo, a estrutura com lastro em ASIC apresenta um melhor desempenho 

do que a estrutura com lastro granítico, relativamente à capacidade em reduzir a tensão na 

plataforma da via, comparativamente ao que se verificou para o carregamento de 32,5 

t/eixo. 

O fato de nenhuma das estruturas terem atendido ao critério de máximo deslocamento 

vertical ao nível dos trilhos para este nível de carga, conforme valor proposto pelo manual 

AREMA (2015), não inviabiliza definitivamente a aplicação de cargas dessa magnitude (40 

t/eixo) em vias do tipo heavy haul, devendo os efeitos de longo prazo sobre os componentes, 

quer da via quer dos veículos, serem cuidadosamente avaliados, visto que este limite de 6,35 

mm, que não foi definido a partir de vias férreas com este nível de carregamento, pode ser 

revisto. Além disso, ambos os materiais antenderam com relativa folga os demais critérios 

para este nível de carga. 

7.4.3 – Tensão Induzida na Camada de Lastro 

Relativamente à tensão horizontal instalada na camada de lastro, verificaram-se valores 

que variaram entre aproximadamente 40 e 80 kPa para o carregamento de 32,5 t/eixo e entre 

aproximadamente 50 e 95 kPa para o carregamento de 40 t/eixo, sendo sempre ligeiramente 

superior no lastro de ASIC comparativamente ao lastro de agregado granítico.  

No entanto, para todos os cenários simulados, quer para o carregamento de 32,5 t/eixo, 

quer para a carga de 40 t/eixo, a distribuição de tensão vertical no topo da camada de lastro 

revelou níveis de tensão inferiores aos valores calculados no Capítulo V para definir os estados 

de tensão dos ensaios de deformação permanente realizados, demonstrando que as equações 

empíricas empregadas nestes métodos analíticos são conservadoras comparativamente ao 



 

Capítulo VII 

 

224 

 

método numérico utilizado. Tais níveis de tensão vertical obtidos por via numérica impuseram 

na camada de lastro razões de tensão (�2 ��⁄ ) que variaram entre aproximadamente 2 e 5. 

Estes valores são naturalmente indicativos, já que o modelo não incorpora plastificação, 

logo transferência de carga de pontos mais solicitados para outros menos carregados, o que 

naturalmente resultaria em distribuições de tensão distintas, muito provavelmente com 

concentrações menos acentuadas. 

De qualquer forma, entende-se que os níveis tensão vertical adotados nos ensaios de 

deformação permanente foram satisfatórios para os ensaios realizados, pois permitiram obter 

o comportamento dos materiais sob condições extremas de carregamento relativamente às 

respectivas envoltórias de ruptura, segundo a razão de tensão cíclica (D) obtida para cada 

material, possibilitando avaliar distinções de comportamento entre os materiais estudados. 

7.5 – Considerações Finais 

Neste capítulo foram feitas algumas simulações numéricas do comportamento tensão-

deformação da via férrea considerando quatro cenários em que se variou tanto o material 

constituinte da camada de lastro quanto a magnitude e a distribuição do carregamento 

imposto à estrutura. 

Foi utilizado um programa denominado SysTrain (versão 1.63) que possibilita a 

modelagem paramétrica da via férrea a partir de um modelo com geometria e condições de 

contorno pré-definidas. O programa utiliza um modelo numérico de equilíbrio tridimensional 

pelo método dos elementos finitos, e disponibiliza diversos modelos constitutivos de 

comportamento elástico (linear e não linear), cujos parâmetros utilizados nas simulações 

foram obtidos a partir dos resultados dos ensaios de módulo de resiliência em laboratório, 

sobre corpos de prova cilíndricos em escala reduzida. 

Uma comparação prévia do programa foi realizada, comparando os resultados obtidos com 

os de outro modelo gerado no programa FLAC e permitiu concluir favoravelmente à utilização 

do progrma SysTrain para realização das simulações propostas neste trabalho. 

As simulações realizadas mostraram que ambos os materiais estudados apresentaram 

comportamentos tensão-deformação bastante similares, sendo que para o nível de carga mais 

brando (32,5 t/eixo) ambos se enquadram em todos os critérios normativos de projeto de via 

avaliados. Porém, para o nível de carregamento mais gravoso (40 t/eixo), observou-se que 

ambos os materiais de lastro apresentaram deslocamentos verticais ao nível dos trilhos 

superiores ao valor máximo recomendado pela AREMA (2015), sendo que os demais critérios 

foram todos atendidos. Estes valores de deslocamento vertical, acima do limite estabelecido 

pela AREMA (2015), eram esperados para este nível de carregamento, sendo que aquele limite 

máximo recomendado a partir da prática ferroviária norte-americana, não foi estabelecido 

considerando cargas tão elevadas, o que mostra a necessidade de mais estudos para avaliar os 

efeitos deste nível de carregamento sobre a via. 

Apesar de ambos os materiais terem apresentado comportamentos tensão-deformação 

muito similares, ainda assim, foi possível concluir que o lastro em ASIC, dada a sua maior 

rigidez, foi capaz de concentrar mais tensão na camada de lastro, atenuando ligeiramente a 
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tensão nas camadas subjacentes, consoante o aumento do carregamento, quando comparado 

com o lastro constituído de agregado granítico. 

As tensões calculadas pelo método numérico foram, no geral, inferiores aos valores 

calculados analiticamente, o que mostra que tais modelos analíticos, baseados em equações 

empíricas, são conservadores comparados à solução numérica utilizada. 

De maneira geral, o programa SysTrain 1.63 e o modelo de cálculo utilizado, 

possibilitaram avaliar com razoável precisão o comportamento estrutural da via férrea e 

capturar distinções entre diferentes materiais de lastro a partir de modelos constitutivos 

elástico não lineares. O programa se mostrou particularmente interessente neste estudo por 

permitir a realização de análises paramétricas que possibilitaram, com um relativamente 

pequeno esforço computacional, avaliar o comportamento da estrutura quando se utilizou 

diferentes materiais na camada de lastro. 
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Capítulo VIII – Conclusões e Trabalhos 
Futuros 

8.1 – Considerações Gerais 

Neste capítulo são resumidas as principais conclusões desta pesquisa com foco nas 

contribuições para a área de conhecimento, nomeadamente à área de Geotecnia aplicada à 

infraestruturas de transporte. No contexto do trabalho, são feitas algumas sugestões para 

pesquisas futuras no sentido de dar continuidade aos estudos desenvolvidos. 

A pesquisa apresentada nesta tese teve como principal objetivo obter uma compreensão 

mais abrangente do comportamento do lastro de ASIC comparativamente ao lastro granítico 

convencionalmente empregado em vias férreas lastradas, nomeadamente quando submetidos 

aos carregamentos típicos de vias do tipo heavy haul, por meio de estudos laboratorias com 

protótipos de lastro em escala reduzida, utilizando uma abordagem integrada que consistiu 

em: i) análise laboratorial do comportamento mecânico (seja em condições monotônicas, seja 

em condições cíclicas); ii) avaliação da degradação após os ensaios cíclicos de longo prazo; iii) 

análise de propriedades microestruturais das partículas (morfologia e resistência ao 

esmagamento) e sua influência no comportamento observado em macroescala; e iv) 

simulações numéricas da via considerando os parâmetros obtidos experimentalmente. 

8.2 – Principais Conclusões Obtidas 

Os níveis de carregamento impostos por vias do tipo heavy haul, implicam no 

desenvolvimento de elevados níveis de tensão na camada de lastro, sendo que pequenos 

incrementos neste carregamento podem ocasionar degradação acelarada do lastro com 

consequências para a qualidade geométrica da via e para a integridade dos veículos 

ferroviários. A pesquisa por materiais alternativos, à luz dos modernos conceitos da 

geotecnologia da via férrea, permite avaliar a possibilidade de uso de materiais menos 

susceptíveis à degradação de longo prazo. Associado à isto, a valorização do ASIC têm se 

mostrado uma boa alternativa aos agregados naturais britados em aplicações diversas, 

principalmente no meio rodoviário. 

Os resultados obtidos pela aplicação destes conceitos na avaliação do ASIC como material 

de lastro em vias férreas do tipo heavy haul, possibilitam elencar algumas conclusões: 

• ensaios edométricos prévios, mostraram que o ASIC não se mostrou relevantemente 

sensível a condição de saturação em termos de deformação comparativamente à condição 

seca, mais representativa da realidade operacional em vias com sistema de drenagem 

adequado. 

• os ensaios triaxiais monotônicos, revelaram que o ASIC apresentou maior resistência de 

pico e no estado crítico e um comportamento dilatante mais pronunciado, comparativamente 

ao agregado de granito; 
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• os ensaios triaxiais cíclicos de longo prazo não mostraram diferenças significativas entre 

os materiais estudados quando solicitados pelo nível de tensão mais brando, porém, para o 

carregamento mais gravoso, revelaram que o ASIC comparativamente ao agregado de granito, 

apresentou menores níveis de deformação permanente total quando comparados sob níveis de 

densificação inicial similares, e uma maior tendência para entrar em regime de shakedown; 

• relativamente aos modelos de previsão de assentamento do lastro avaliados, constatou-

se que o modelo de Paute et al. (1988) foi o que melhor foi capaz de prever o comportamento 

plástico de longo prazo nos dois materiais estudados, mostrando que o estado de tensão de 

ciclagem, considerado no modelo dos autores, é fundamental para este tipo de previsão, 

dando bons indicativos de comportamento para dimensionamento e projeto da via, quando se 

consideram os aspectos de degradação e vida útil; 

• os ensaios de módulo de resiliência, realizados de acordo com o método B da Norma 

Europeia EN 13286-7 (CEN, 2004), revelaram que, para todas as trajetórias de tensão 

aplicadas durante os ensaios, o ASIC apresentou maiores valores de módulo em comparação 

com o agregado de granito. Complementarmente, os parâmetros de comportamento resiliente 

obtidos para os diferentes modelos, mostraram que os dois materiais estudados apresentaram 

comportamento elástico mais influênciado pela tensão de confinamento do que pela tensão 

vertical aplicada, comportamento esperado para materiais granulares e isentos de coesão; 

• a repetição dos ensaios de módulo de resiliência, após os ensaios de deformação 

permanente de longo prazo, revelaram que o agregado de granito apresentou uma perda mais 

acentuada de rigidez do que o ASIC, influenciado pelo maior nível de degradação verificado 

ao se repeneirar os corpos de prova após os ensaios; 

• esse comportamento observado a nível do agregado (macroescala) é provavelmente 

influenciado pelas características microestruturais (a nível das partículas), para as quais se 

verificou que as partículas de ASIC apresentaram uma maior angularidade do que as de 

granito. Essa angularidade superior, possivelmente, proporcionou ao ASIC uma maior 

resistência ao cisalhamento, possibilitando a ciclagem do agregado em níveis de tensão 

superiores, sem incorrer em degradação significativa do material durante a ciclagem, o que 

poderia gerar excesso de finos e prejudicar o desempenho do lastro, dada a maior tensão de 

contato interparticular desenvolvida em agregados com partículas mais angulosas. No 

entanto, essa maior angularidade observada nos grãos de ASIC não implicou em maiores niveis 

de degradação comparativamente ao que se verificou no agregado de granito, ao contrário, 

foram verificados menores níveis de quebra e desgaste superficial dos grãos após os ensaios 

de deformação permanente de longo prazo, bem como menores perdas de rigidez por ocasião 

da repetição dos ensaios de módulo de resiliência. Certamente, a maior resistência ao 

esmagamento observada nas partículas de ASIC comparativamente às de granito, contribuiu 

para que a maior angularidade observada fosse uma mais-valia com reflexo no 

comportamento mecânico de longo prazo do lastro, considerando esse nível de carregamento, 

para corpos de prova em escala reduzida; e 

• por meio de simulações numéricas, onde foram adotados, para a camada de lastro, 

parâmetros de comportamento elástico não linear, constatou-se que esta maior rigidez da 

camada de lastro em ASIC foi capaz de concentrar mais tensão na própria camada, reduzindo 

ligeiramente os deslocamentos e o momento fletor ao nível dos trilhos, em comparação ao 

que se verificou no lastro de granito. Observou-se ainda, que na medida em que se aumentou 
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o nível de carregamento, na estrutura com lastro de ASIC, o nível de tensão transferido para o 

sublastro foi menor do que o verificado para a estrutura com lastro de granito. Quando 

avaliado o enquadramento às recomendações normativas de dimensionamento da via férrea, 

verificou-se para o carregamento de 32,5 t/eixo que tanto a estrutura com lastro de ASIC 

quanto a estrutura com lastro de granito passaram em todos os critérios sem restrição, já 

considerando a carga de 40 t/eixo ambos os materiais apresentaram deslocamentos ao nível 

dos trilhos superiores ao recomendado pela AREMA (2015), apesar de atenderem aos demais 

critérios. Este comportamento observado para o carregamento de 40 t/eixo não deve 

inviabilizar a utilização deste nível de carga, mas sim motivar estudos com vista a uma maior 

compreensão sobre os seus efeitos na via e nos veículos e, se for o caso, conduzir ao 

estabelecimento de parâmetros admissíveis de projeto que sejam adaptados à carregamentos 

mais gravosos. 

Em resumo, a maior resistência ao cisalhamento observada no ASIC comparativamente ao 

agregado de granito, proporciona a possibilidade deste material ser ciclado em níveis de 

tensão mais elevados, mantendo a tendência de estabilização das deformações permanentes 

de longo prazo, sem incorrer em significativa degradação por quebra de grãos (Delgado et al., 

2018; Delgado et al., 2019a). Este melhor desempenho parece ser influenciado pela 

morfologia das partículas de ASIC, cuja angularidade condiciona a mobilização de um maior 

atrito interparticular e, consequentemente, conduz a maiores valores dos parâmetros de 

resistência (de pico e última), maiores valores de módulo de resiliência e menores níveis de 

deformação permanente total (Delgado et al., 2019b). Esta característica, associada a 

elevada resistência ao esmagamento das partículas de ASIC, conduz ao shakedown e a 

menores níveis de degradação. No caso do agregado granítico, quando se realizou ensaios de 

deformação permanente no nível de tensão mais gravoso, não se verificou a entrada do 

material em regime de shakedown, mesmo após dois milhões de ciclos. A maior rigidez, 

associada à níveis de degradação inferiores, verificada no ASIC comparativamente ao 

agregado de granito, tendem a proporcionar um melhor desempenho para a estrutura da via 

férrea, na medida em que a camada de lastro mais rígida concentra mais tensão e tende a 

transferir menores níveis de tensão para as camadas subjacentes na medida em que se 

incrementa o nível de carga, o que foi comprovado por meio das simulações numéricas 

realizadas. 

Os parâmetros de resistência e deformabilidade obtidos para ambos os materiais, a partir 

de corpos de prova de lastro em escala reduzida, mostraram-se relativamente coerentes com 

resultados obtidos na literatura. Acredita-se que esta coerência, está relacionada ao cuidado 

quer na manutenção da forma geral dos grãos, quer no nível de densificação dos corpos de 

prova, comparativamente ao que se verificou em outros estudos com lastro em escala real. 

Isto contribui para a percepção de que os estudos de lastro com redução de escala têm 

grande potencial, principalmente na comparação de materiais alternativos com materiais 

convencionais, desde que se atente para estes aspectos, de maneira a manter a 

representatividade do material na confecção dos corpos de prova. 

8.3 – Sugestões para Trabalhos Futuros 

A busca por materiais alternativos que proporcionem desempenho similar ou superior ao 

de agregados naturais britados deve ser uma preocupação constante na área de Geotecnia 
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aplicada à infraestruturas de transporte, na medida em que pode incorrer em vantagens 

econômicas, ambientais e de segurança operacional. 

Nesta perspectiva e em continuidade aos estudos desenvolvidos, sugere-se a realização de 

testes com lastro de ASIC em escala real, objetivando confirmar o comportamento mecânico 

observado nesta pesquisa a partir de corpos de prova de lastro com redução de escala, 

principalmente pelo fato de que a maior resistência ao esmagamento das partículas 

observada nos grãos de ASIC, comparativamente aos de granito, não apresentou tendência de 

ser tão evidente em grãos com maiores dimensões. 

Estes ensaios em escala real, podem ser realizados em laboratório, por meio de corpos de 

prova cilíndricos ou prismáticos de grandes dimensões ou, preferencialmente, através de 

modelos físicos mais representativos das condições de contorno e da distribuição de tensão na 

camada de lastro. Porém, a melhor hipótese para a continuidade destes estudos seria a 

construção de um pequeno techo experimental com lastro de ASIC, adequadamente 

monitorado durante um certo número de passagens dos comboios, que permitisse avaliar o 

real desempenho deste material em serviço. 

A modelagem numérica, considerando meios contínuos, com a incorporação de um modelo 

de deformação permanente de longo prazo é outro aspecto que pode ser desenvolvido. Para 

isso, é necessário calibrar um modelo de deformação permanente do lastro a partir de um 

maior número de testes experimentais, sendo uma boa referência inicial o modelo de Paute 

et al. (1988). Alternativamente, no entanto, sugere-se a avaliação do comportamento do 

lastro a partir de modelos numéricos discretos, como MED por exemplo, com a incorporação 

de leis de deslocamento e quebra de grãos, calibrados a partir de ensaios ao nível do 

agregado com a instrumentação de partículas individuais; e a nível das partículas a partir de 

um maior número de ensaios de resistência ao esmagamento de grãos. 

O desenvolvimento de técnicas de captura de imagens tridimensionais com algoritmos 

associados à quantificação das propriedades morfológicas das partículas são possibilidades 

que ajudam a compreender o comportamento em macroescala do lastro, sendo que tais 

modelos digitais tridimensionais de partículas podem também ser úteis no estabelecimento de 

modelos digitais de partículas para utilização em modelos numéricos discretos para análise do 

comportamento do lastro. 

A realização de mais estudos visando avaliar os efeitos de longo prazo do carregamento de 

40 t/eixo, pode dar bons indicadores para o desenvolvimento tecnológico das vias do tipo 

heavy haul quando solicitadas sob condições extremas, indicando possibilidades na busca por 

soluções para este nível de carga, que podem passar pela adoção de materiais alternativos 

para a camada de lastro ou de implementos específicos ao nível da superestrutura visando 

atenuar o nível de tensão na infraestrutura da via. Além da possibilidade, já referida, de se 

desenvolver normatização específica para vias férreas que operem ou venham a operar com 

níveis de carga tão elevados. 

Avaliar se o ASIC, apesar do adequado desempenho mecânico observado enquanto 

material alternativo para lastro de vias férreas, não irá impor condições mais severas aos 

equipamentos de manutenção da via, acelerando, por exemplo, o desgaste dos implementos 

das máquinas de socaria e nivelamento. Para isso sugere-se estudos, mais aprofundados, do 

nível de abrasividade deste material comparativamente ao de materiais de lastro 

convencionais como o agregado de granito por exemplo. 
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Finalmente, recomenda-se, que sejam mais investigados os efeitos de redução de escala 

do lastro nos parâmetros de comportamento mecânico deste material, visto que este 

expediente têm se mostrado promissor. O estabelecimento de critérios adequados para 

ensaios de lastro em escala reduzida e a sua incorporação em normas de ensaio, possibilitaria 

a realização de estudos menos onerosos, pela utilização de equipamentos já comuns em 

laboratórios de Geotecnia convencionais, incorrendo em melhores projetos ferroviários que, 

correntemente, são realizados a partir de parâmetros empíricos e propriedades índice dos 

materiais. 
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Anexos 

A – Imagens de Partículas Geradas pelo AIMS 

A1 – Imagens Bidimensionais 

 

 

 
Figura A1.1 – Imagens bidimensionais: ASIC – 6,3 mm (AIMS). 

 

 

 
Figura A1.2 – Imagens bidimensionais: granito – 6,3 mm (AIMS). 
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Figura A1.3 – Imagens bidimensionais: ASIC – 11,2 mm (AIMS). 

 

 
Figura A1.4 – Imagens bidimensionais: granito – 11,2 mm (AIMS). 

 

 
Figura A1.5 – Imagens bidimensionais: ASIC – 16,0 mm (AIMS). 
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Figura A1.6 – Imagens bidimensionais: granito – 16,0 mm (AIMS). 

 

 

 
Figura A1.7 – Imagens bidimensionais: ASIC – 22,4 mm (AIMS). 

 

 

 
Figura A1.8 – Imagens bidimensionais: granito – 22,4 mm (AIMS). 
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A2 – Imagens Microscópicas da Superfície 

 

 
Figura A2.1 – Imagens microscópicas da superfície: ASIC – 6,3 mm (AIMS). 

 

 
Figura A2.2 – Imagens microscópicas da superfície: granito – 6,3 mm (AIMS). 

 

 
Figura A2.3 – Imagens microscópicas da superfície: ASIC – 11,2 mm (AIMS). 
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Figura A2.4 – Imagens microscópicas da superfície: granito – 11,2 mm (AIMS). 

 

 

 
Figura A2.5 – Imagens microscópicas da superfície: ASIC – 22,4 mm (AIMS). 

 

 

 
Figura A2.6 – Imagens microscópicas da superfície: granito – 22,4 mm (AIMS). 
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B – Ensaios de Resistência ao Esmagamento de Partículas 

B1 – Grãos de ASIC 
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Figura B1.1 – Resultados de ensaios de resistência ao esmagamento das partículas de ASIC. 
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B2 – Grãos de Granito 
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Figura B2.1 – Resultados de ensaios de resistência ao esmagamento das partículas de granito. 
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