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RESUMO: O método usualmente utilizado para o dimensionamento de 
pavimento ferroviário é o chamado tradicional, que possui parâmetros e 
conceitos baseados em solos temperados. Nossos solos são muito distintos 
dos solos formados em outras regiões do planeta, o que nos fornece condições 
distintas de resistência se comparados aos demais. Dessa maneira a 
realização deste trabalho pretende avaliar o impacto do cálculo da tensão 
admissível de um pavimento ferroviário face à utilização de uma correlação de 
CBR e a execução do ensaio para obtenção direta do Módulo de Resiliência 
aplicadas aos nossos solos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Pavimento Ferroviário. Módulo de Resiliência. Tensão-
deformação. 

 
ABSTRACT:  The method usually used for rail deck design is the traditional call 
that has parameters and concepts based in temperate soils. Our soils are very 
different from soils formed in other parts of the world, which provides us with 
different conditions of strength compared to others. In this way this work to 
evaluate the impact of calculating the allowable stress of a railway pavement 
due to the use of a CBR correlation and the execution of the test for direct 
obtaining of Resilience Module applied to our soils. 
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INTRODUÇÃO 

 

A previsão de crescimento da malha ferroviária brasileira é 

animadora, indicando grande investimento para os próximos anos a fim de 

fomentar o desenvolvimento econômico do país. Contudo, temos um grande 

déficit no que diz respeito à concepção e emprego de tecnologias para 

elaboração e dimensionamento de projetos ferroviários, necessitando assim de 

maiores investimentos neste segmento, sobretudo em pesquisas para 

aperfeiçoamento e/ou alteração dos critérios atualmente empregados para 

dimensionamento de ferrovias. 

 Os projetos de pavimentos ferroviários são realizados, usualmente, 

a partir de metodologia empírica, que consiste num processo de correlações de 

variáveis geotécnicas que vem sendo utilizado há anos, criando uma espécie 

de “padrão” em projetos de via férrea. No entanto, seja por falta de recursos 

e/ou pesquisas, não se utiliza o método mecanicista para nortear os cálculos 

da tensão admissível do solo, método este, que avalia a resistência do 

pavimento em função da transferência de tensões ao longo das camadas de 

fundação da via, levando-se em consideração a heterogeneidade de cada 

camada e sua específica capacidade geomêcanica para deformações. 

Em linhas gerais, os critérios para dimensionamento de pavimento 

ferroviário são baseados no método do CBR de origem rodoviária e 

aeroportuária, entretanto, esse parâmetro não fornece dados de deformação, 

apenas capacidade de suporte do solo.  

Esta forma de projetar, com todas as suas imprecisões e 

correlações, tem apresentado relativa eficiência em praticamente todas as 

ferrovias construídas até o dia de hoje. Entretanto, surge o seguinte 

questionamento: Será que os custos necessários de construção e de 

manutenção para manter a linha férrea em bom estado é o menor possível, 

considerando os materiais, os testes e os instrumentos de análise que se 

dispõem hoje? Ou estamos sendo ultraconservadores em nossos 

dimensionamentos e não estamos levando em conta as potencialidades das 

jazidas locais como forma de baratear custos e diminuir os possíveis impactos 

que podem ser gerados na localidade de origem e destino da jazida. 
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Logo, este artigo nasceu da necessidade de entendimento do real 

comportamento mecânico do pavimento ferroviário, levando em consideração a 

sua característica à deformabilidade, e não apenas o emprego do CBR como 

parâmetro. 

Trata-se, portanto, de um estudo para propiciar uma análise realista 

do desempenho do pavimento da via férrea para possibilitar posteriormente 

uma avaliação consistente da capacidade de suporte da ferrovia, de forma a 

avaliar a fragilidade das equações de correlação atualmente empregadas que 

determinam a tensão admissível do solo, sendo esta a principal motivação da 

autora em desenvolver a presente pesquisa. 

Dessa forma, o questionamento chave está na verificação do 

comportamento do pavimento ferroviário quando este é submetido a duas 

análises distintas, a primeira considerando o método tradicional utilizando como 

critério o CBR, e a segunda considerando o módulo de resiliência do solo, a fim 

de responder as seguintes questões: Qual a variação da capacidade de 

suporte do pavimento da via férrea? Quais os principais impactos na utilização 

desses métodos (CBR x Mr) para um projeto ferroviário? De que maneira o 

emprego do módulo resiliente obtido através de ensaios específicos pode 

contribuir para o dimensionamento racional do pavimento de ferrovias? Qual a 

correlação entre o módulo de resiliência dos solos estudados e o CBR obtido 

em laboratório pelo método tradicional? 

Nesse sentido, se apresentará em primeiro momento toda a etapa 

teórica para fundamentar a base de dados que posteriormente servirá para 

análise e conclusão da pesquisa através do estudo de caso. 

 

1 PAVIMENTO FERROVIÁRIO  

 

De maneira geral, o pavimento baseia-se numa camada 

compactada, constituído de material que possui resistência à deformação, 

assentado sobre um solo natural, o subleito, sendo este de inferior rigidez e 

com maior vulnerabilidade a deformações permanentes (SPADA 2005).  
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Na NBR 7207/82 consta que “o pavimento é uma estrutura 

construída após a terraplenagem” e destinada, economicamente e 

concomitantemente a: 

 Resistir e propagar ao subleito os esforços provenientes das 

cargas dos veículos; 

 Proporcionar boas condições de rolamento tanto no que diz 

respeito ao conforto, quanto à segurança da via; 

 Opor-se aos esforços horizontais, de maneira a tornar a superfície 

de rolamento mais duradoura. 

A terminologia “pavimento ferroviário” se deu pelo professor Emérito 

da COPPE (Coordenação de Programas de Pós-graduação em Engenharias) 

da UFRJ, Jaques de Medina, sendo ele o responsável pela popularização 

desse termo no Brasil, inclusive por romper com conceitos antigos sobre a 

dinâmica dos pavimentos. 

De forma análoga, pode-se comparar o pavimento rodoviário ao 

pavimento ferroviário, uma vez que ambos são estruturas em camadas, 

assentadas sobre um solo de fundação com a finalidade de propagar as cargas 

provenientes dos veículos. 

 

1.1 Mecânica dos pavimentos ferroviários 

 

Os autores Brown e Selig (1991) revelam que durante muito tempo, 

nas primeiras décadas do século XX, o estudo do dimensionamento do 

pavimento não tinha grande relevância dentro da área de Mecânica dos solos, 

pesquisas que visassem métodos experimentais praticamente não existiam, ou 

seja, os critérios para determinar as tensões admissíveis das camadas do 

pavimento eram realizados totalmente de forma empírica através de 

correlações (SPADA 2003). 

No decorrer dos anos com a valorização dos modais rodoviário e 

ferroviário e a crescente necessidade de elevar o volume de carregamento nas 

vias, tornou-se imprescindível o aprofundamento de pesquisas a fim de estudar 

o comportamento do pavimento e suas respostas à aplicação de diferentes 

tipos de cargas, culminando com o surgimento da mecânica dos pavimentos.  
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Segundo Medina (2005) a mecânica dos pavimentos é uma área da 

engenharia civil que tem por finalidade o estudo dos pavimentos como um 

sistema constituído por várias camadas, submetidos à cargas de determinado 

tipo de veículo. 

Enquanto que Spada (2003, pg.30) cita que “[...] a mecânica dos 

pavimentos estuda a resposta dos materiais ao carregamento repetido frente a 

níveis de tensão, bem abaixo da ruptura, tanto no que se refere às 

deformações elásticas quanto plásticas”. 

A mecânica dos pavimentos segundo Muniz (2002) representa o 

conjunto de conhecimentos que permite modelar e prever o comportamento do 

pavimento ferroviário, não obstante, esse autor relata que a via férrea está 

sujeita a carregamento em três direções: vertical, lateral e longitudinal, 

entretanto, os procedimentos geotécnicos disponíveis apenas consideram a 

componente vertical. 

Ao longo dos anos, diversos foram os estudos a fim de compreender 

o comportamento do pavimento ferroviário frente ao carregamento repetido 

pela passagem dos trens.  

A seguir se apresentará de forma sucinta a evolução dos principais 

estudos, destacando o modelo tradicional fundamento no pressuposto de que o 

trilho funciona como uma viga contínua sobre apoios elásticos e o modelo de 

propagação de cargas por meio de um sistema em camadas. 

 

1.1.1 Trilho como vigas contínuas sobre apoio elástico  

 

Em virtude da evidente necessidade de antever o comportamento do 

pavimento ferroviário, em 1867, Winkler formulou um modelo para o 

entendimento do funcionamento da propagação de cargas nos componentes 

da via, determinando que a ferrovia poderia ser compreendida como um 

sistema de vigas contínua que corresponde aos trilhos com comprimento 

infinito e equidistantes assentado sobre molas de módulos de rigidez  invariável 

com um número infinito de vãos, sendo as reações dos apoios  proporcionais 

às suas deflexões (HAY,1982 apud SPADA 2005). 
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p = Cy               

Sendo: 

 P = força por unidade de área 

 Y = deflexão 

C = coeficiente de Winkler ou coeficiente de lastro, que é definido como uma 

tensão por unidade de comprimento que produz uma deflexão unitária no 

lastro, cuja dimensional é [F][L]-3 .  

Em 1888, Muniz (2005) relata que Zimmermann idealizou uma 

metodologia para calcular os esforços no pavimento ferroviário com base nas 

hipóteses e modelo de Winkler, deduzindo expressões para determinar os 

deslocamentos verticais e momentos fletores dos trilhos, levando em 

consideração a função das cargas, a rigidez a flexão, o coeficiente de recalque 

C e a largura do apoio do dormente sobre o lastro, cita ainda que a rigidez do 

dormente estaria incluída de forma implícita no valor do coeficiente de lastro. 

Somente com Talbot, no século XX, que o procedimento para 

análise das propagações de tensões na via obteve uma nova concepção, 

contribuindo significativamente para o desenvolvimento dos critérios 

atualmente empregados no dimensionamento de pavimento ferroviário. 

O modelo proposto por Talbot é basicamente análogo ao 

apresentado por Zimmermann, a diferença fundamental está na inserção do 

conceito de módulo de via, definido como único coeficiente de reação da via, 

com base no carregamento linear, com distribuição uniforme, no sentido das 

camadas inferiores para as superiores que possibilita uma deflexão unitária no 

trilho, conforme expressão a seguir:  

                                                                  p =  uy    

Sendo: 

p   = o carregamento linear uniformemente distribuído de reação do lastro às 

cargas de tráfego; 

u  = módulo de via, cuja dimensional é [F][L]-2;  
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 y  = deflexão do trilho. 

Vale ressaltar que a fragilidade da formulação de Talbot está no fato 

de considerar toda a estrutura abaixo dos dormentes como uma camada 

contínua e totalmente homogênea, entretanto, sabe-se que os materiais que 

compõe o pavimento ferroviário são distintos, com expressiva heterogeneidade 

tornando inviável uma análise unificada dessas camadas. 

 

1.1.2 Sistemas em camadas 

 

Os primeiros estudos de análise das camadas do pavimento 

ferroviário, considerando separadamente as características de cada material 

empregado foi desenvolvido por Selig e Waters (1994) através de uma série de 

medições de tensões e distribuições de cargas sob várias combinações de 

espessuras de lastro, espaçamento de dormentes, tipos de dormentes e 

métodos de manutenção em diversos pontos da via férrea, e citam ainda que 

para o entendimento coerente do comportamento do pavimento ferroviário, 

deve-se inter-relacionar todos os componentes da via férrea (DELGADO 2012). 

Spada (2005) revela que no sistema em camadas, a ferrovia 

consiste num modelo estrutural submetida à carregamento vertical conforme 

figura 1, em que os componentes da via, trilhos, fixações, dormentes, lastro, 

sublastro e subleito são considerados de forma independente, desempenhando 

funções distintas. A camada da base, isto é, o subleito possui profundidade 

infinita e cada camada apresenta um módulo de resiliência e um coeficiente de 

Poisson distinto. Vale ressaltar que nessa concepção não é permitido nenhum 

deslizamento nas interfaces das camadas.  

 

Figura 1 - Modelo estrutural da via como sistema em camadas 
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Fonte: (SILVA FILHO, 2013) 

 

Tal configuração da via férrea baseada nesses moldes de 

propagação de tensão é a mais moderna existente, resultado de anos de 

pesquisas e inúmeras tentativas de compreender o comportamento do 

pavimento, culminando assim na principal interpretação da dinâmica da via que 

consiste na interação de todos os componentes da ferrovia, tanto da 

infraestrutura quanto da superestrutura, a fim de representar o desempenho 

global da estrutura férrea. 

Essa metodologia de entendimento para comportamento do 

pavimento ferroviário contribui significativamente para nortear uma previsão de 

desempenho da linha, contribuindo para uma escolha mais racional quanto aos 

aspectos técnicos e econômico num projeto, além de possibilitar um 

planejamento de manutenção da via férrea mais eficaz, uma vez que se 

conhecem as peculiaridades dos componentes da ferrovia. 

 

2  MÓDULO DE RESILIÊNCIA 

 

O termo “resiliência” foi cunhado pelo engenheiro Francis Hveem, 

em 1938, por ocasião de um estudo sistemático desenvolvido sobre 

deformabilidade dos pavimentos. O estudo consistia em aferições de deflexões 

de pavimentos submetidos ao tráfego de veículos. Para esse fim, foi necessária 

a utilização de sensores mecano-eletromagnéticos instalados no próprio 
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pavimento de forma a medir as deformações verticais. Nesse período, surge a 

concepção empírica de valores máximos admissíveis de deflexões para a vida 

útil satisfatória em pavimentos de diferentes características e sujeitos aos mais 

diversos tipos de carga (MEDINA, 2005). 

 

2.1 Definição  
 

De maneira geral, o módulo de resiliência pode ser entendido como 

a capacidade do material de armazenar energia, quando submetido a esforços, 

sofrendo uma deformação elástica, e retornar ao seu estado natural quando 

cessa as tensões responsáveis pela deformação, de forma a liberar a energia 

retida sem prejuízos de sua capacidade de suporte. 

Ensaios realizados em campo e laboratório podem ser utilizados 

para identificar o módulo resiliente do solo, os executados em laboratório 

possuem uma peculiaridade quanto ao controle do ensaio, uma vez que é 

possível ter maior domínio no condicionamento da amostra, no processo de 

aplicação de cargas e no sistema de aquisição de dados.  

Para identificação do módulo de resiliência dos solos objeto do 

estudo de caso que será apresentado neste artigo, utilizou-se o ensaio triaxial 

de carga repetida que apresentamos a seguir: 

 

2.2 Ensaio triaxial de carga repetida 
 

O ensaio triaxial de carga repetida tem como objetivo reproduzir as 

condições reais de solicitações que o solo é submetido em campo, a fim de 

verificar as propriedades de resiliência do material.  

Medina (2005) cita que a força aplicada nesse tipo de ensaio é 

sempre no mesmo sentido de compressão, variando de zero até um valor 

máximo, sendo que depois reduz a intensidade da força até anular-se, ou 

atingir um valor mínimo para assim atuar novamente após um intervalo de 

repouso muito pequeno, questão de menos de 1 (um) segundo, de forma a 

simular as condições de campo (in situ).  
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O ensaio pode ser realizado com corpo de prova obtido de bloco de 

amostra indeformada com dimensões de 30cm x30cm x 30cm, por exemplo, ou 

amostra de solo deformada, compactada em laboratório, moldando o corpo-de-

prova nas condições de umidade ótima e densidade máxima determinadas na 

curva de compactação (DNER-ME 134/2010). 

O equipamento triaxial que possibilita ensaiar corpos-de-prova que 

variam o diâmetro entre 100 mm e 150 mm (com alturas de 20 cm e 30 cm, 

respectivamente) foi utilizado pela primeira vez na COPPE por Pérez Espinosa 

(1987), num estudo de amostra de brita graduada de rocha gnáissica numa 

camada de base da BR-101, RJ (MEDINA 2005). 

Para iniciar o ensaio triaxial faz-se necessário, a priori, um 

condicionamento prévio da amostra, ou seja, deve ser aplicada uma sequência 

de cargas para reduzir a influência das deformações permanentes que ocorrem 

nas primeiras aplicações da tensão desvio, caso não ocorra o 

condicionamento, essas deformações podem interferir no resultado do módulo 

de resiliência. A frequência das cargas repetidas é de 1 Hz (60 ciclos por 

minuto) e a duração 1 segundo por ciclo, sendo 0,10 de aplicação e 0,9 de 

repouso (DNER-ME 134/2010). 

A cada tensão desvio devem ser aplicada 200 repetições, conforme 

sequência de tensões apresentada na tabela 01: 

 
Tabela 01 – Sequência de tensões para fase de condicionamento 

Tensão 

Confinante  3(kpa) 

Tensão Desvio  d 

kpa) 

Razão de 

Tensões1/3 

68,9 68,9 02 

68,9 206,8 04 

102,9 309 04 

Fonte: DNER-ME 134/2010 

 

Após a fase de condicionamento, se inicia o ensaio propriamente 

dito com aplicação de uma força vertical com intervalos regulares no topo da 

amostra através de um pistão. Um sistema de ar comprimido permite aplicar 

essa carga que corresponde a tensão desvio, e o mesmo sistema aplica a 
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tensão confinante na câmara triaxial, conforme fotografia 3. O fluxo do ar 

comprimido no regulador de pressão atua sobre uma válvula do cilindro de 

pressão. A abertura da válvula permite a passagem da pressão do ar no corpo 

de prova, quando se fecha a válvula, a pressão do ar cessa. 

Medina e Motta (2005) citam o método desenvolvido pela COPPE 

que consiste na aplicação de 18 ciclos de carga da tensão desvio com 6 

valores de tensão confinante (tabela 02), e 10 aplicações de carga por ciclo 

para obtenção das leituras das deformações resilientes específicas, e com 

intervalo entre cargas de 2,86 a 0,86 segundos. Este método está presente na 

norma DNER-ME 134/2010, sendo utilizado como parâmetro para os ensaios 

triaxiais no Brasil. 

Tabela 02 – Sequência de tensões para determinação do módulo 

Tensão Confinante 

3(kpa) 

Tensão Desvio 

d kpa) 
Razão de Tensões1/3 

20,7 

20,7 02 

41,4 03 

62,1 04 

34,5 

34,5 02 

68,9 03 

102,9 04 

50,4 

50,4 02 

102,9 03 

155,2 04 

68,9 

68,9 02 

137,9 03 

206,8 04 

102,9 

102,9 02 

206,8 03 

309,0 04 

137,9 

137,9 02 

274,7 03 

412,0 04 

Fonte: DNER-ME 134/2010 
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O ensaio triaxial cíclico é o que apresenta dentre os ensaios 

laboratoriais a maior confiabilidade quanto aos resultados, em contrapartida 

possui como desvantagem o elevado custo de aquisição e manutenção do 

equipamento, por esse motivo as correlações para obtenção do módulo de 

resiliência são largamente utilizadas.  

  

3   CBR 

 

O ensaio de Índice de Suporte Califórnia (ISC), comumente indicado 

pelas iniciais CBR (Califórnia Bearing Ratio) foi elaborado por O.J Porter em 

1929 nas dependências do Departamento de Estradas de Rodagem da 

Califórnia nos Estados Unidos. O objetivo do referido ensaio é analisar a 

capacidade de suporte dos pavimentos em termos de ruptura plástica, sendo 

inserido no Brasil no final de 1940, tendo o laboratório central do DNER papel 

fundamental para sua divulgação no país (MEDINA, 2005). 

Anos depois, em 1964, o DNER normatizou a execução do ensaio 

através da ABNT 9895 e em 2006 o DNIT a compilou no manual geral de 

pavimentação. 

 

3.1 Definição  
 

Em linhas gerais, “o ensaio de CBR consiste na determinação da 

relação entre a pressão necessária para produzir uma penetração de um pistão 

num corpo de prova de solo e a pressão necessária para produzir a mesma 

penetração numa brita padronizada” (DNIT, 2006, p.41) 

Segundo Pinto (1991), o ensaio de CBR é um ensaio empírico que 

possibilita a análise do comportamento de resistência e deformabilidade do 

solo unicamente através de um índice. 

 

3.2 O ensaio do Índice de Suporte Califórnia  
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O ensaio é composto por três etapas distintas: a compactação do 

corpo de prova, aferição da medida de expansão e a medida da resistência à 

penetração. 

A compactação do corpo de prova é realizada com cinco teores de 

umidade diferentes, com níveis de energia que podem ser pelo método normal, 

intermediário ou modificado, que correspondem a 12, 26 e 55 golpes por 

camada respectivamente, sendo os 26 ou 55 golpes empregados em solos que 

serão de sub-base e base em rodovias, ou de sublastro em caso de pavimento 

ferroviário. 

                  Após o processo de compactação rasa-se o material de acordo com 

a altura do molde de modo a retirar o material excedente da moldagem, 

aproximadamente 100g de material representativo com a finalidade de 

determinar a umidade. 

Ao findar a compactação e identificação das umidades e densidade 

máxima, inicia-se a fase para obtenção da expansão da amostra, colocando-se 

no espaço deixado pelo disco espaçador um prato com haste e 2 partes de um 

disco anelar de aço para simular as cargas que são submetidas na via, sendo 

cada parte equivalente a uma sobrecarga de aproximadamente 2,5 polegadas 

de pavimento. Instala-se também um relógio comparador fixado no porta-

extensômetro para aferição das leituras conforme figura 26 (FORTES, 1990) 

O corpo de prova é imerso em água por 4 dias, medindo-se a 

expansão que corresponde a razão entre o acréscimo de altura do corpo de 

prova e sua altura inicial, o resultado final é expresso em percentagem 

conforme segue: 

 

100
.....

)....(
(%) x

provadecorpodoinicialaltura

roextensômetnoinicialleiturafinalleitura
Expansão


  

 

A aferição da pressão aplicada, no caso da utilização de uma prensa 

com anel dinamômetro é realizada por meio das leituras do relógio comparador 

que fica acoplado ao equipamento (figura 27), e mede encurtamentos 

diametrais provenientes da aplicação das cargas. Esse valor lido é multiplicado 

pela “constante do anel”, sendo esta obtida pela calibração do equipamento, 
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assim tem-se o valor da carga (força) que dividida pela seção transversal do 

pistão resulta na pressão aplicada. Quando se utiliza uma célula de carga em 

substituição a prensa com anel dinamômetro, a leitura é direta, sem 

necessidade de equação de calibração. 

Para o cálculo do Índice de Suporte Califórnia utiliza-se o maior dos 

valores obtidos para as pressões lidas ou corrigidas nas penetrações de 2,54 

mm e 5,08 mm.  De modo geral, a pressão que corresponde a penetração de 

5,08 mm é a de maior valor, e caso ocorra o contrário, é aconselhável repetir o 

ensaio para extinguir dúvidas. 

O valor do CBR é dado pela seguinte equação: 

 

100
Pr

)(Pr


padrãoessão

calculadaessão
CBR  

 

 4 CORRELAÇÕES EXISTENTES ENTRE MR  E  CBR 

 

Ao longo dos anos, vários estudiosos da área de geotecnia 

formularam equações empíricas a fim de estimar o módulo de resiliencia 

através correlações com Índice de Suporte Califórnia. 

Medina, Pinto e Preussler (1979) elaboraram uma equação para o 

módulo de resiliente considerando condições padronizadas de ensaios, nessa 

formulação são calculadas diretamente o valor do CBR (índice de suporte 

Califórnia) com fatores de correlação 326 e 67: 

 

Mr = 326 + 67CBR     (kgf/cm²) 

 

Em outra vertente Powell et al. (1984) propôs uma correlação entre 

CBR e módulo de resiliência diferente da apresentada por Medina, Pinto e 

Preussler: 

 

Mr(psi) = 2550 x CBR0,64 ou   Mr (Mpa) = 17,48 x CBR 0,64 

 



REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 3 – Volume 1 – setembro/dezembro 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 

 

 A AASHTO por sua vez adotou a formulação proposta por dois grandes 

estudiosos de engenharia geotécnica já citados, o W. Heukelom e A.  Klomp 

(1962): 

 

Mr(psi) = 1500 x CBR   ou   Mr (Mpa) = 10,34 x CBR 

 

No ano de 1962, os mesmos autores anteriormente citados W. 

Heukelom e A. Klomp apresentaram uma outra formulação baseada em 

experimentos de campo de solo temperado de modo a relacionar o CBR com 

módulo de elasticidade dos solos através do fator de correlação igual a 100, ou 

seja: 

 

E = 100 x CBR       (kgf/cm²) 

 

Atualmente, a correlação de Heukerlom e Klomp é a mais utilizada 

para o dimensionamento de pavimento ferroviário, e ainda considera a 

característica linear do solo. 

De maneira geral, nota-se que não existe unanimidade quanto ao 

coeficiente de correlação entre as formulações supracitadas, ocorrendo uma 

expressiva variação dos valores adotados. Percebe-se ainda que as equações 

listadas anteriormente não expõe de forma clara a metodologia para encontrar 

esses fatores de correlação, tornando duvidosa essa metodologia para 

aplicação nos cálculos de dimensionamento de pavimentos ferroviários. 

Medina (2005) critica correlações entre o módulo de resiliência E 

(kgf/cm²), e o CBR do solo relatando que são estabelecidas de modo grosseiro 

ou aproximado e ainda cita que a penetração CBR submete a amostra a 

deformações plásticas elevadas, ao passo que o módulo se determina a 

pequenas deformações após grande número de ciclos de carregamento e 

descarregamentos.  

É notório que o Módulo de Resiliência e o CBR determinam 

diferentes propriedades do solo, e a correlação direta entre esses ensaios não 

relaciona variáveis com as mesmas características, por esse motivo identificar 
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um coeficiente de correlação entre esses ensaios não reproduz a realidade dos 

nossos solos. 

Sendo assim, faz-se necessário uma análise quanto à aplicabilidade 

e confiabilidade do modelo de correlação proposto por Heukelom para 

compreender o comportamento de resistência à deformabilidade da fundação 

(subleito) da via férrea. O capítulo subsequente apresentará um estudo de caso 

empregando essa correlação para averiguação do comportamento do subleito 

de um solo com característica tropical, identificando a tensão admissível de 

maneira a comparar com a capacidade de suporte da mesma camada quando 

se utiliza o módulo de resiliência obtido em laboratório em substituição a 

correlação empírica.   

 

5 ESTUDO DE CASO 

 

Nesse capítulo, será apresentado o método empregado para a 

realização do presente estudo de caso, incluindo o processo da coleta das 

amostras, para posterior caracterização geotécnica dos materiais através do 

ensaio de compactação com realização do ensaio triaxial cíclico de carga 

repetida e o ensaio de CBR. Por fim, será realizada a análise e conclusão dos 

resultados obtidos. 

 

 

5.1 Amostras coletadas para o estudo 
 

As amostras de solo da presente pesquisa foram coletadas na 

região sudeste do Pará, em uma região de abrangência da Estrada de Ferro 

Carajás (EFC). 

Para realização dos ensaios de caracterização foram coletadas 03 

amostras indeformadas em blocos com dimensões de 30 cm x 30 cm x 30 cm e 

02 amostras deformadas de 40 kg, no mesmo horizonte geotécnico, conforme 

mostram as fotos 1a e 1b: 
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Fotografia 1 - (a) Coleta de amostra deformada e (b) indeformada 

 
Fonte: Arquivos dos autores 

 

Após a fase da coleta, acondicionamento e identificação, o material 

foi enviado ao Rio de Janeiro/RJ para realização dos ensaios especiais no 

laboratório de pavimentação do Instituto Militar de Engenharia (IME).  

 

5.2 Análise dos Resultados 
 

A partir do ensaio triaxial cíclico para obtenção do módulo de 

resiliência, e do ensaio de CBR para identificação da capacidade de suporte do 

solo quando submetido à penetração de um pistão realizou-se o cálculo da 

tensão admissível pela fórmula proposta por Heukerlon utilizando a correlação 

com CBR para comparar com os valores de tensão obtidos pela inserção direta 

do módulo de resiliência na equação da tensão admissível. Considerando um 

“N” ferroviário de 2, 64.108 tem-se os seguintes resultados para as tensões 

admissíveis: 

Amostra 1: 

CBR = 32% e MR = 416 Mpa  →  
N

M R
adm

log7,01

006,0


  (kgf/cm²) 

)1064,2log(7,01

)32100(006,0
8x

x
adm


 (kgf/cm²) 78,2adm (kgf/cm²) 

 

Amostra 2: 

CBR = 17,3% e MR = 274 Mpa  →  
N

M R
adm

log7,01

006,0


  (kgf/cm²) 

)1064,2log(7,01

)3,17100(006,0
8x

x
adm


 (kgf/cm²) 50,1adm (kgf/cm²) 
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Amostra 3: 

CBR = 15,8% e MR = 373 Mpa  →  
N

M R
adm

log7,01

006,0


  (kgf/cm²) 

)1064,2log(7,01

)8,15100(006,0
8x

x
adm


 (kgf/cm²) 37,1adm (kgf/cm²) 

 

 Com a utilização direta dos MR identificados nos ensaios Triaxiais 

tem-se: 

 

    (kgf/cm²)    /          (kgf/cm²)       /           (kgf/cm²)     

 

 

 Assim, temos:  

Tabela 02 – Sequência de tensões para determinação do módulo 

Índices Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

Tensão admissível 

CBR (kg/cm²) 
2,78 1,50 1,37 

Tensão admissível 

MR (kg/cm²) 
3,62 2,32 3,24 

Variabilidade 130% 154% 236% 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O entendimento do comportamento mecânico do pavimento 

ferroviário, atualmente, consiste em uma abordagem essencialmente empírica 

e embasada em teorias que envolvem como principal parâmetro o resultado do 

ensaio de CBR. 

No entanto, sabe-se que para uma compreensão realista do 

comportamento da via férrea deve-se considerar o pavimento como um sistema 

constituído por múltiplas camadas que estão em constante interação entre si, 

possuindo mecanismos de transmissão e de redistribuição das tensões na 

extensão das diferentes camadas que compõe o pavimento ferroviário. 
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Nesta concepção, a identificação do módulo de resiliência do solo 

torna-se de fundamental importância, uma vez que se faz necessário a 

compreensão da característica à deformabilidade do pavimento para nortear 

tomadas de decisão quanto a seu dimensionamento racional. 

Podemos assim afirmar que esse método baseado nos valores de 

CBR está ultrapassado, apresentando resultados que não revelam a real 

capacidade de suporte de um pavimento, e o grande agravante é o fato de 

ocorrer casos em que o solo apresenta baixo valor de CBR sendo dessa forma 

descartado, embora possa possuir alta resistência a deformação permanente, e 

como consequência oneramos nossas obras por não conhecermos 

intimamente nossos materiais. 

Corroborou-se com esta pesquisa, sob o aspecto da deformabilidade 

que as metodologias convencionais para determinar a tensão admissível do 

pavimento ferroviário não são adequadas para a realidade de nossos solos. 

 Pensando-se ainda na sustentabilidade de todas as variáveis 

envolvidas no processo é coerente e viável afirmar que devem ser realizadas o 

maior número possível de ensaios e cálculos condizentes para que os solos 

genuínos das localidades sejam  empregados de maneira a satisfazer as 

exigências de solicitações de cargas e ainda possibilitar a diminuição dos 

impactos negativos, em aspectos sociais, ambientes e econômicos, que 

poderiam ser causados com todo o processo logística na busca de jazidas em 

localidades distintas.  

Sendo assim, deve-se buscar uma ruptura de conceitos 

“tradicionais” no setor ferroviário nacional a fim de obter métodos mais eficazes 

para representar o real comportamento do pavimento ferroviário brasileiro, 

incluindo sobretudo a execução de ensaios triaxiais para obtenção do módulo 

de resiliência do solo. 
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