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RESUMO 

 

O dimensionamento de estruturas de transportes, no âmbito da alta velocidade ferroviária, nem 

sempre contempla aspectos ambientais e económicos. O objectivo do presente estudo foi 

definir hipóteses alternativas face à utilização de materiais tradicionais, que não existindo em in 

situ, podem requerer extracção de solos em terrenos próximos ou aquisição de manchas de 

empréstimo.  

De forma a efectuar esta análise foi necessário realizar um estudo profundo a este tipo de 

materiais alternativos, tendo sido caracterizados os materiais estabilizados com cal e cimento 

(solo-cal, solo tratado com cimento, solo-cimento e brita graduada tratada com cimento) e as 

misturas betuminosas. Os materiais tradicionais foram também classificados segundo as suas 

propriedades mecânicas. 

Recorrendo a análises de elementos finitos foram efectuados modelos representativos da via-

férrea, nos quais foi simulada a aplicação de materiais alternativos, nomeadamente recorrendo 

à substituição da camada de sub-balastro granular por misturas betuminosas e da camada de 

coroamento em solo de boa qualidade por materiais tratados com cal e cimento. 

Devido ao elevado processo de desgaste provocado pelo movimento do comboio tornou-se 

necessário efectuar uma análise contemplando comportamentos a longo prazo. Foram 

estudados e tabelados modelos de deterioração estrutural para cada tipo de material empregue 

nas simulações, tendo sido efectuada uma equivalência ao período de vida útil associado ao 

uso de materiais tradicionais na via-férrea. 

Por fim, foi efectuado um catálogo de secções-tipo, permitindo ao projectista uma fácil leitura 

sobre o tipo de secção a aplicar em função dos materiais disponíveis em ambiente de obra. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: alta velocidade ferroviária, materiais estabilizados com cal e cimento, 

misturas betuminosas, camada de sub-balastro granular, camada de coroamento, modelos de 

deterioração estrutural.  
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ABSTRACT 

 

The design of transport infrastructure within the high-speed rail does not always reflect 

environmental and economic aspects. The purpose of this study was to define alternative 

hypotheses to the use of traditional materials, which sometimes may require the unnecessary 

extraction of soil or the purchase of land of good quality. 

In order to carry out this analysis it was necessary to conduct a thorough study of this type of 

alternative materials, by characterizing materials stabilized with lime and cement (lime-stabilized 

soil, soil reinforced  with cement, soil-cement and cement stabilized gravel) and bituminous 

mixtures. Traditional materials were also classified according to their mechanical properties 

Using finite element analysis, representative models of the railway have been created, which 

simulated the appliance of alternative materials, namely the replacement of the granular sub-

ballast layer by bituminous mixtures and of the formation layer on good soil by materials treated 

with lime and cement. 

Due to the deterioration process caused by the movement of the train it became necessary to 

perform an analysis that took into consideration long-term behavior. The models of structural 

deterioration for each type of material used in the simulations were tabulated and studied and a 

comparison was made to an equivalent period of life associated with the use of traditional 

materials on track. 

Finally, a range of section samples has been created, allowing the designer an easy reading on 

the type of section to be applied depending on the materials available in situ 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: high speed railway, material stabilized with lime and cement, bituminous mixtures, 

granular sub-ballast, formation layer, models of structural deterioration.   
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1 INTRODUÇÃO 
 

A melhoria dos sistemas de transportes terrestres tem-se revelado de uma importância crucial 

a nível mundial. O sector ferroviário tem vindo a sofrer profundas alterações, evoluindo no 

sentido de um sistema integrado, cujo expoente máximo se traduz nas actuais redes de alta 

velocidade ferroviária.  

Sendo indiscutível a sua contribuição como motor da revolução industrial do século XIX, no 

século seguinte, o caminho-de-ferro atravessou um longo período de crise devido ao 

desenvolvimento assistido no sector rodoviário e aéreo, tendo-se tornado um meio de 

transporte visto como obsoleto e associado a uma performance de reduzida eficiência. O 

aparecimento do conceito de alta velocidade ferroviária alterou este cenário, impelindo a uma 

evolução significativa neste sector. 

Este desenvolvimento levou a uma consequente melhoria dos diferentes componentes da via-

férrea, das características do material circulante e dos vários tipos de sistemas de apoio à 

operação e manutenção. Novas fronteiras têm vindo a ser conquistadas, não só ao nível dos 

sistemas de transportes, mas também, em diversas áreas da engenharia ferroviária. 

Uma estrutura ferroviária está sujeita a fortes solicitações por parte do material circulante e 

exposta a condições atmosféricas diversas durante o seu período de vida útil que contribuem, 

de forma determinante, para o seu processo de degradação. No caso particular da alta 

velocidade ferroviária, estes processos têm particular relevo nas necessidades de manutenção 

uma vez que é essencial garantir os níveis de segurança e conforto exigidos à exploração 

deste tipo de sistemas. A via-férrea é normalmente constituída por uma super-estrutura e uma 

sub-estrutura. O dimensionamento desta última requer a utilização de materiais com 

determinados requisitos de qualidade que assegurem o bom comportamento estrutural 

relativamente às diferentes solicitações, e garantam um bom funcionamento a longo prazo de 

toda a estrutura. A sub-estrutura é por norma composta por três elementos principais, a 

plataforma, a camada de coroamento e a camada de sub-balastro. A plataforma é, em geral, 

formada por solos locais, granulares ou argilosos. A camada de coroamento é habitualmente 

constituída por um solo de boa qualidade, sendo igual ao de plataforma quando este apresenta 

os requisitos mínimos a ser utilizado como tal. Por fim, a camada de sub-balastro é 

caracterizada pelo uso de materiais de qualidade elevada, em geral de origem granular ou 

recorrendo-se, em alguns casos, ao uso de misturas betuminosas. 

Na alta velocidade ferroviária são comummente aplicadas plataformas de boa qualidade. Em 

caso da diminuição da qualidade do solo de fundação, as normas ferroviárias sugerem um 

aumento da camada de sub-balastro ou coroamento, de modo a garantirem-se as condições 

mínimas estruturais e a durabilidade da sub-estrutura. No âmbito da presente dissertação, 

serão analisadas algumas soluções alternativas, como a aplicação de materiais tratados com 
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cal ou cimento ou a utilização de misturas betuminosas. Deste modo, devido à maior 

resistência associada a este tipo de materiais, será possível obter menores espessuras das 

camadas subjacentes à plataforma, assim como, aproveitar solos locais através do tratamento 

com cal ou cimento. Este processo evita a aquisição de manchas de empréstimo ou a 

extracção de solos de boa qualidade em terrenos próximos, acções associadas a um grande 

impacto económico e ambiental. 

No que diz respeito ao dimensionamento da sub-estrutura ferroviária, ao longo do tempo, foram 

estudados inúmeros métodos numéricos associando a mecânica clássica à mecânica dos 

meios contínuos, como por exemplo, o método dos elementos finitos. Este método, inicialmente 

de elevada complexidade, com o avanço dos computadores tornou-se uma técnica fiável e 

eficiente, com a exactidão necessária à obtenção de valores de campos de tensões e 

extensões e de muitos outros parâmetros essenciais para um adequado dimensionamento. 

O uso de solos de pior qualidade em plataformas ferroviárias tem como consequência um 

impacto directo na redução do período de vida útil da mesma. Desta forma, fazendo uso de 

materiais alternativos e recorrendo a métodos de avaliação do processo de deterioração de 

plataformas de natureza granular ou argilosa, tentar-se-á efectuar um dimensionamento da 

sub-estrutura de forma a garantir um período de vida útil destas plataformas equivalente ao 

estimado nas plataformas de boa qualidade, tradicionais na alta velocidade. Através de 

modelos de elementos finitos, serão efectuadas várias análises testando as várias hipóteses 

possíveis de utilização de materiais alternativos, na camada de coroamento, mantendo uma 

camada de sub-balastro granular. Será também efectuado uma verificação ao uso de camadas 

de sub-balastro constituídas por material betuminoso. Para correcta utilização dos diferentes 

tipos de materiais alternativos, será efectuada uma análise profunda ao seu comportamento e 

às suas características mecânicas. Por fim, será verificado o comportamento dos materiais 

constituintes das camadas de sub-balastro e coroamento ao processo de deterioração 

estrutural devido ao desgaste provocado pelos carregamentos cíclicos a que estas estão 

sujeitas, pela passagem contínua de comboios de alta velocidade. 

Esta dissertação, em resultado de toda investigação efectuada, foi dividida nos seguintes 

capítulos: 

-Capítulo 1: Enquadramento e definição de objectivos. 

-Capítulo 2: Estado da arte do dimensionamento da via-férrea. Incluindo a análise de 

componentes, dos métodos de dimensionamento e dos diferentes tipos de materiais 

tradicionais de utilização na via-férrea. 

-Capítulo 3: Caracterização de materiais alternativos passíveis de serem usados na construção 

da sub-estrutura de vias-férreas. Nesta secção é efectuada uma análise profunda aos materiais 

tratados, com cal ou cimento, e às misturas betuminosas. Deste modo serão estimados os 

parâmetros estruturais necessários ao dimensionamento. 
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-Capítulo 4: Avançando para um horizonte de projecto de vários anos, torna-se necessário 

avaliar a sub-estrutura ferroviária aos mecanismos de degradação estrutural. O capítulo 

resumirá vários modelos para os diferentes materiais utilizados nas camadas da sub-estrutura 

de uma via-férrea. Serão definidos métodos de dimensionamento de plataformas, tanto de 

solos granulares como de solos argilosos, assim como se resumirão vários modelos para os 

materiais aplicados nas camadas de sub-balastro e coroamento, fornecendo ainda dados 

essenciais para estabelecer as vantagens e desvantagens da aplicação das soluções 

alternativas. 

-Capitulo 5: Modelação estrutural de uma via-férrea. Estabelecerá a relação entre o estado de 

arte e a construção do modelo de estudo. Serão demonstradas todas as simplificações 

efectuadas, valores de estudo assumidos e comportamento do modelo face às acções geradas 

por um comboio de alta velocidade. 

-Capítulo 6: Dimensionamento de uma via-férrea. Neste capítulo será efectuado todo o 

dimensionamento da sub-estrutura ferroviária, baseado nos capítulos anteriores. Serão 

dimensionadas as camadas de sub-balastro e coroamento, em função do tipo de plataforma 

adoptada, tendo em conta o uso de materiais alternativos e com o objectivo principal de 

garantir uma equivalência do período de vida útil entre as diferentes soluções de 

dimensionamento. Será apresentado, como resumo das análises efectuadas, um catálogo de 

perfis, com todas as hipóteses testadas e os resultados obtidos. 

-Capítulo 7: Conclusão. De modo a terminar toda a análise será efectuado um breve resumo 

sobre todo o estudo, analisando-se as soluções, propondo-se melhorias e apresentando-se 

futuras linhas de investigação.   



4 
 

2 DIMENSIONAMENTO DA SUB-ESTRUTURA FERROVIÁRIA  
O dimensionamento de uma estrutura ferroviária requer o conhecimento prévio de todos os 

constituintes de uma via-férrea e a sua respectiva função. Este capítulo descreverá esses 

elementos, a evolução dos seus métodos de dimensionamento e por fim, será efectuada uma 

análise das propriedades mecânicas dos materiais utilizados neste tipo de estrutura. 

 

2.1 Elementos de uma via-férrea 
Uma via-férrea tem como função base a movimentação de um comboio, garantindo-lhe as 

condições mínimas para que esta se efectue com segurança, economia e conforto. 

Tradicionalmente, a estrutura de uma via-férrea divide-se em super-estrutura e sub-estrutura, 

tal como representado na figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Representação de uma via-férrea. Fonte: (Teixeira, 2005) 

A observação da figura anterior conduz à divisão da sub-estrutura e da super estrutura 

segundo os seguintes elementos: 

 

 
Super estrutura

Carril
Fixações
Travessa
Balastro

 

 
 

 

 Sub estrutura
Camada de Subbalastro
Camada de coroamento

Plataforma Natural
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Todos os elementos presentes numa via-férrea asseguram determinada funcão no sentido de 

proporcionar um funcionamento global e equilibrado para a da passagem de um comboio, 

sendo as suas funções resumidas na tabela 2.1. 

Tabela 2.1 Funções dos elementos constituintes de uma via-férrea. Fonte: (Teixeira, 2005) 

Super-Estrutura 

C
ar

ril
 - Guiar o comboio devido à geometria da peça. 

- Resistir e atenuar todos os esforços longitudinais, transversais e verticais gerados pelo movimento. 

- Ser condutor de correntes de sinalização e retornar correntes de tracção. 

Tr
av

es
sa

s 

-Transmitir os esforços do carril para o balastro. 

- Garantir a estabilidade da via, nomeadamente no aspecto do efeito da temperatura no aço  

  (esforços térmicos). 

- Manter a bitola da via. 

- Impedir que os carris percam a inclinação imposta de construção (1/20 normalmente). 

 -Assegurar um correcto isolamento eléctrico dos carris. 

Fi
xa

çõ
es

 

- Peças metálicas de pequena dimensão que asseguram a fixação do carril sobre a travessa. 

- Evitar deslocamentos da travessa no balastro por aumento da resistência ao deslizamento 

  do carril sobre a travessa, sem reduzir demasiado as vibrações com a passagem do comboio. 

- Estabelecer um equilíbrio entre os esforços verticais e longitudinais. 

- No caso de travessas de betão, devem ser evitadas fixações que provenham demasiada   

  elasticidade horizontal de modo a evitar problemas de giro do carril. 

B
al

as
tr

o 

- Distribuir os esforços vindos dos elementos superiores 

- Drenar a água que cai directamente sobre a via 

-Contribuir para a flexibilidade e amortecimento da super-estrutura com a passagem de um comboio 

- Absorver vibrações mecânicas e sonoras 

- Elemento de fácil substituição (não é necessário efectuar grandes movimentos da estrutura), 

  evitando montagens e desmontagens de elevadas extensões 
Sub-estrutura 

Su
b-

ba
la

st
ro

 - Funciona como um filtro e define a separação entre o balastro e plataforma 

- Camada com um material de boa qualidade que permite reduzir as cargas de tráfego na plataforma 

  até um nível aceitável, sem ser necessário aumentar excessivamente a camada de balastro 

- Protecção da plataforma contra o gelo 

- Evacuar as águas pluviais e drenar as águas devidas a aumentos ocasionais do nível freático 

Pl
at

af
or

m
a - Efectuar a ligação entre o sub-balastro e o terreno natural 

- Absorver todos os esforços vindos da estrutura ferroviária e, por fim, transmiti-los ao terreno natural 

-Por vezes é colocada no topo uma camada de coroamento, material de melhor qualidade, de modo  

  a efectuar uma correcta transição entre a camada de sub-balastro e plataforma 
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2.1.1 Carril 
Os elementos primários que permitem um movimento contínuo de um comboio são os carris, 

constituídos por aço e dotados de uma elevada rigidez, tem a função de transferir as cargas 

concentradas das rodas para as travessas. Os mais utilizados são os Vignole, designados pelo 

nome do autor, são normalmente aplicados em vias-férreas regionais, normais e de alta 

velocidade. Referenciam-se através da sua massa por metro linear, sendo o carril mais 

utilizado na alta velocidade, o de massa correspondente a 60kg/m, representado na figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Representação em corte de um carril Vignole de 60kg/m. Fonte: (UPV, 2008) 

 

2.1.2 Travessas 
Os elementos que apoiam os carris e transmitem as cargas verticais provenientes do 

movimento são denominados de travessas. São caracterizadas por uma boa resistência 

mecânica, quer na direcção horizontal quer na vertical, assegurando a estabilidade dos carris. 

Como tal, são normalmente constituídas por madeira ou por betão armado pré-esforçado. Os 

elementos de madeira são sempre elementos contínuos entre carris, designado “sistema 

monobloco”, enquanto as travessas de betão armado pré-esforçado, aparecem em forma 

contínua ou de blocos isolados, nos quais apoiam o carril, este é o chamado “sistema bibloco”. 

As travessas de madeira, embora com melhores comportamentos mecânicos, são menos 

utilizadas por requerem-se maiores custos de colocação e manutenção. As travessas de betão 

conferem uma maior resistência lateral, mais durabilidade, levantando apenas problemas de 

nivelamento em plataformas medíocres devido às forças de inércia mobilizadas na passagem 

das cargas rolantes, apresentando também um comportamento mais frágil. 

 

2.1.3 Fixações 
Os elementos que permitem efectuar a ligação entre as travessas e o carril são denominados 

de fixações. Dividem-se em dois grupos, rígidas e elásticas, sendo a sua escolha efectuada de 

acordo com a sua natureza. Em travessas de madeira interpõe-se apoios metálicos (chapins) 

que asseguram não se ultrapassarem as tensões admissíveis máximas na madeira e a 

protecção do material contra o desgaste mecânico. No caso das travessas de betão, torna-se 

necessária a colocação de elementos resilientes, permitindo uma redução do amortecimento 
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provocado pelas rodas, reduzindo o atrito carril-travessa e promovendo o isolamento eléctrico 

dos circuitos da via. 

 

Figura 2.3 Fixações do tipo SKL para madeira (superior) e betão (inferior). Fonte: (UPV, 2008) 

2.1.4 Camada de balastro 
A camada de balastro desempenha um papel muito importante relativamente à estabilidade da 

via, tanto vertical como horizontal. O primeiro é assegurado pela boa resistência directa deste 

tipo de material quando submetido a esforços de compressão, o segundo é certificado pela 

componente de atrito gerada entre as suas partículas. Esta camada deve ser composta por 

materiais monogranulares com partículas de grandes dimensões, assegurando-se assim uma 

maior facilidade na realização de operações de conservação e garantindo-se uma alta 

permeabilidade, evitando a permanência de água no topo da via-férrea. 

 

2.1.5 Camada de sub-balastro 
A camada de sub-balastro desempenha um importante papel estrutural é normalmente 

constituída por um material de origem granular. Em algumas linhas de alta velocidade (e.g. 

Japão e Itália) a escolha de material betuminoso como sub-balastro tem sido adoptada como 

alternativa, dado o seu valor de módulo de elasticidade bastante superior, é possível obter 

espessuras inferiores na camada de sub-balastro face à opção tradicional de granular. Esta 

alternativa torna-se excelente quando não existe abundância de materiais granulares de boa 

qualidade in situ.  

 

2.1.6 Camada de coroamento 
A camada de coroamento é constituída por um solo de boa qualidade, sendo igual ao de 

plataforma quando este apresenta os requisitos mínimos para essa função. Permite uma 

transição suave entre a plataforma e a camada de sub-balastro e garante assim como evita a 

adopção de grandes espessuras do material do sub-balastro. 
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2.1.7 Plataforma 
A plataforma ou solo de fundação, é geralmente constituída por um material de pior qualidade 

em relação ao utilizado no sub-balastro e coroamento, sendo por norma utilizados solos locais. 

Esta estrutura suporta toda a via-férrea e transmite as cargas provenientes do tráfego ao 

terreno. O seu papel é fundamental na qualidade e no desempenho da via devido ao ciclo de 

cargas geradas pelo comboio, destacando-se a sua principal influência nas deformações 

permanentes e reversíveis, geradas ao nível do carril, e relacionando-se intrinsecamente com a 

deterioração dos elementos da super-estrutura e do balastro. (Fortunato, 2005). 

O sistema internacional de classificação ferroviária, UIC, classifica as plataformas nas classes 

P1, P2 e P3, correspondentes a plataformas medíocre, média e boa, respectivamente. Esta 

classificação é efectuada através da ficha UIC 719R, definida na tabela 2.2. 

Tabela 2.2 Classe de capacidade de carga da plataforma segundo UIC. Fonte: UIC (2006) 

Solo de Fundação Classe da plataforma 
Camada de leito/coroamento 

Qualidade do material Espessura (m) 

QS1 

P1 QS1 - 

P2 QS2 0.5 

P2 QS3 0.35 

P3 QS3 0.5 

QS2 
P2 QS2 - 

P3 QS3 0.35 

QS3 P3 QS3 - 
 

As plataformas das vias-férreas destinadas a alta velocidade devem ser plataformas boas, 

correspondendo à classificação P3. O sistema de classificação dos solos utilizados, também 

formulado pela UIC, baseia-se nas características e nas propriedades mecânicas dos solos, o 

qual será mencionado no capítulo referente às classificações de solos no âmbito da engenharia 

de transportes.   

 

2.2 Esforços transmitidos pelos veículos 
Numa via-férrea geram-se esforços em todas as direcções devido às condições de tráfego. Os 

mais condicionantes para o dimensionamento das espessuras das camadas ferroviárias são os 

verticais, distribuídos ao longo da plataforma, e os transversais gerados na transição entre as 

suas camadas. 

 

2.2.1 Evolução dos métodos de análise 
Os primeiros métodos de análise para a definição dos esforços verticais, apenas consideravam 

uma força equivalente a um comboio estático. A evolução das técnicas de dimensionamento, 
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visou a necessidade da consideração do comportamento dinâmico associado à passagem de 

comboios, levando vários autores a desenvolver fórmulas empíricas baseadas em coeficientes 

de majoração α , que aplicados às cargas estáticas QE, pretendiam modelar os seus efeitos 

dinâmicos, QD (carga quasi-estática). A tabela 2.3 mostra algumas formas de obtenção dos 

coeficientes de majoração através de relações empíricas baseadas na velocidade. 

Tabela 2.3 Primeiros métodos de dimensionamento da via-férrea. Fonte: (Teixeira, 2005) 

QD = α. QE 

Winkler e Pihera Driessen Schramm 
(1915) (1936) (1942) 

1

1 35000

 1 30000 1 45000 

1 4,5. 10 . 1,5. 10 .  Para: 
√35000 187

/  

Para: 
120 /  

Para: 
120 /  

 

Nas décadas seguintes, com o aprofundamento do estudo nesta área, definiu-se que não só o 

comboio e o seu movimento influenciavam no dimensionamento de uma via-férrea, mas 

também a qualidade da via tinha um forte impacto nesta avaliação. Considerou-se que as 

irregularidades existentes no carril afectavam a quantificação esforços verticais devido ao 

contacto existente entre a roda e o carril. Desta forma, Eisenmann, em 1969, estabeleceu que 

para uma determinada velocidade, os esforços assumiam uma distribuição normal, definindo 

um novo coeficiente de majoração através da seguinte expressão: 

 1 . . [2.1] 
 

em que, 

t: factor de segurança estatística 

t 1     68,3%   

t 2     95,5%   

t 3     99,7%   

s: factor dependente do estado da infraestrutura 

 
s 0,1        

s 0,2        

s 0,3        

: factor dependente da velocidade de circulação 

1                         V≤ 60km/h 

1              V> 60km/h 
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2.2.2 Formulação de Prud`homme 
Em 1970, Prud´homme concluiu que para o dimensionamento de comboios de alta velocidade 

a simples aplicação de um coeficiente de majoração não levava a resultados próximos da 

realidade. Este autor visou a necessidade de se considerar uma carga adicional à carga 

estática, estimando uma contribuição para essa avaliação gerada pelas cargas suspensas e 

pelas cargas não suspensas de um comboio. A relação 2.2 caracteriza os estudos efectuados 

pelo mesmo autor: 

 Δ á Δ [2.2] 
 

em que, 

Δ       

á    á  

Δ                  ã   

 

2.1.2.1 Cálculo das frequências das cargas suspensas e não suspensas 
De forma a quantificar a contribuição desta carga adicional, Prud´homme deduziu a frequência 

gerada pelas cargas suspensas e não suspensas, respectivamente, de um comboio em 

movimento. Este estudo é demonstrado resumidamente na tabela 2.4. 

Tabela 2.4 Cálculo de frequências para cargas suspensas e não suspensas.  
Fonte: (Teixeira, 2005). Figuras: (Areias, 2007) 

Cargas suspensas Cargas não suspensas 

 

1
2  

1
2  

Em que: 
 
k - rigidez de suspensão 
 
m – massa de composição 
 

Em que: 
 

 - rididez vertical da via (5 a 8 t/mm) 
 

: 1,5  1,6  

  : 0,8
 

 
 ≈ 0,18 a 0,24t 

Valor usual:   Valor usual:     
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A enorme discrepância das frequências geradas pelas diferentes cargas levou o autor a 

efectuar uma análise separada. Prud´homme estabeleceu a existência de uma parcela de 

sobrecarga, para ambos os casos, como se demonstra através da relação 2.3: 

 Δ Δ Δ 2. Δ  [2.3]
 

em que, 

Δ        ó   à  çõ      

Δ         à  çõ    ã     

σ Δ   ã    â   

 

2.2.2.1 Cálculo do desvio padrão das sobrecargas dinâmicas 
O cálculo de desvio padrão é efectuado em separado, para cada caso de carga. A relação 2.4 

demonstra a parcela do desvio padrão correspondente ao caso das massas não suspensas: 

 Δ 0,45. . 100 . . [2.4] 

 

em que, 

σ Δ   ã    â   à   ã   

b               á        

                çã   í  

          ã    í ,  

K                 , /  

           1   

 

Por sua vez, o desvio padrão das sobrecargas dinâmicas, devido às massas suspensas, é 

obtido através de uma relação empírica estabelecida por Prud`homme e Erieau, expressa na 

relação 2.5: 

 Δ . [2.5] 
 

em que, 

    ã    â   à   ã   

a                 çã   á   0,11     0,16    

            á    
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Sendo o desvio padrão associado às sobrecargas dinâmicas, para uma distribuição de 95,5 % 

dos esforços, obtido pelas relações 2.4 e 2.5 e demonstrado na relação 2.6: 

 Δ 2 Δ Δ  [2.6] 

 

2.3 Métodos de dimensionamento da via-férrea 
Ao longo dos tempos foram desenvolvidos inúmeros métodos de dimensionamento da via-

férrea, tendo os primeiros modelos por alvo a determinação da espessura do balastro através 

de casos matemáticos simples. Por volta dos anos 60, foram introduzidos ábacos abrangendo 

as propriedades coesivas do solo. Mais tarde, a evolução dos sistemas de transporte ferroviário 

(nomeadamente o de alta velocidade ferroviária) resultou na necessidade de melhoria dos 

modelos de análise que, devido à complexidade dos cálculos associados (nomeadamente 

casos não-lineares), só se tornou possível com a evolução dos sistemas informáticos nas 

últimas décadas do século XX.  

 

2.3.1 Modelo Multi-camadas 
Os modelos de cálculos para a obtenção de extensões e tensões baseiam-se na teoria do 

sistema elástico de multi-camadas. A resolução de equações de quarto grau permite o cálculo 

destes parâmetros em qualquer ponto da estrutura tendo em conta as seguintes simplificações 

(Branco et al., 2006): 

-Os materiais são definidos como isotrópicos e as respectivas camadas são 

homogéneas; 

-Todas as camadas, excepto a última, têm uma espessura finita (hi, da camada i); 

-É definida uma dimensão infinita na direcção transversal; 

-As camadas podem ser analisadas segundo modelos com fricção total ou não; 

-As relações constitutivas, que relacionam a tensão com a deformação, são 

caracterizadas por duas constantes: o módulo de deformabilidade (Ei, da camada i) e o 

coeficiente de Poisson (υ  da camada i); 
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Figura 2.4 Definição de modelo para obtenção de tensões e extensões. Fonte: (Branco et al., 2006) 

Contudo, este método gera algumas limitações ao permitir apenas análises elásticas, não 

representando os materiais não elásticos. Este modelo é a base de outros modelos utilizados 

no dimensionamento de estruturas de transporte. Para se representar todas as propriedades 

com rigor, é necessária a aplicação de modelos recorrendo a métodos numéricos como, por 

exemplo, o método dos elementos finitos. 

 

2.3.2 Método dos elementos finitos 
O método dos elementos finitos é um método numérico de vasta utilização na engenharia civil, 

tendo-se tornado a ferramenta mais utilizada em análises não-lineares. Apesar da boa 

qualidade dos resultados e da sua proximidade com a realidade, o facto de apenas se 

respeitarem ou condições de compatibilidade ou as equações de equilíbrio, não possibilita a 

obtenção de soluções exactas, estando sempre prejudicado em uma das duas componentes. 

Os programas correntes de elementos finitos permitem introduzir todas as propriedades dos 

materiais a simular, o tipo de análise a efectuar, o tipo de elemento finito, entre outros 

parâmetros. A figura 2.5 mostra uma variação dos deslocamentos verticais numa plataforma 

ferroviária de alta velocidade, após uma simulação. 
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Figura 2.5 Deformações verticais geradas pela passagem de um comboio. 

Este é método o eleito no dimensionamento das vias-férreas, contemplando a sua 

heterogeneidade e incluindo as leis constitutivas representativas do comportamento dos 

materiais. 

 

2.4 Sistemas de classificação de Solos em Infra-estruturas de 
Transporte 

O solo é um meio complexo e heterogéneo, resultante da alteração de rochas e matéria 

orgânica que adquire diferentes propriedades, conforme a sua formação e origem. É 

constituído por quantidades variáveis de minerais, matéria orgânica, água e organismos vivos. 

A engenharia de transportes interessa-se pelo estudo das propriedades mecânicas dos solos, 

de modo a conhecer os seus comportamentos face a determinados tipos de solicitações. Estas 

propriedades são-lhes conferidas de acordo com o tamanho e as quantidades de agregados 

existentes num determinado volume. É possível agrupar os solos, de forma simples, em três 

grandes grupos: 

 - Solos granulares 

 - Solos siltosos 

 - Solos argilosos 

Da mesma forma, também se efectua a diferenciação através das suas características 

mecânicas, mais precisamente, através das leis constitutivas. A simples classificação de solos 

em três grupos não garante exactidão na sua utilização no dia-a-dia, tendo sido efectuados 
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inúmeros sistemas de classificação para fins rodoviários e ferroviários. O sistema mais utilizado 

na geotecnia, considerado universal, é o sistema unificado de classificação (ASTM), 

desenvolvido pelo Professor A. Casagrande, contudo, os diversos estudos na área da 

engenharia rodoviária recorrem mais usualmente ao sistema rodoviário de classificação HRB, 

que divide os solos em 7 grupos. A norma de E 240 AASHTO-M 145-42, do LNEC (ver anexo 

I), consiste na melhoria do sistema HRB. Para formulação e divisão entram propriedades como 

a granulometria, limite de liquidez, índice de plasticidade, índice de grupo, entre outros.  

A engenharia ferroviária utiliza as classificações referentes à rodoviária, excepto no caso da 

designação dos solos de fundação. A classificação internacional, ficha UIC 719R, classifica os 

solos destinados a plataformas ferroviárias, segundo as suas características e adaptabilidade 

de utilização, em QS0, QS1, QS2 e QS3, definidos na tabela 2.5. 

Tabela 2.5 Classificação dos solos de plataforma. Fonte: UIC (2006) 

Classificação de solos Classe de qualidade

(Identificação geotécnica) dos solos 

0.1 Solos orgânicos 

QS0 

0.2 Solos finos (mais de 15% de finos1 húmidos e não compatíveis) 

0.3 Solos isotrópicos (quick-clay por exemplo) 

0.4 Materiais solúveis (por ex. solos contendo sal gema) 

0.5 Materiais decompostos (resíduos industriais por ex.) 

0.6 Solos mistos "minero-orgânicos"2 

1.1 Solos contendo mais de 40% de finos (excepto 0.2) 

QS1 

1.2 Rochas muito evolutivas, por exemplo: 

               Gesso de 1,7 t/m de friabilidade forte 

               Margas 

               Xistos alterados 

1.3 Solos que contêm entre 15% a 40% de finos 

QS13 

1.4 Rochas evolutivas, por exemplo: 

               Gesso 1,7 t/m de friabilidade débil 

               Xistos não alterados 

1.5 Rochas tenras 
Por exemplo, se o microdeval em presença de água (MDA)>40 e Los Angels (LA)>40 

2.1 Solos com 5 a 15 % de finos1 

QS24 
2.2 Solos com menos de 5% de finos1 mas uniformes (Cu 6) 
Por exemplo, se 25 < MDA <40 e 30<LA<40 
3.1 Solos com menos de 5% de finos 

QS3 3.2 Rochas duras 
Por exemplo, se MDA 25 e La 30 
1As análise granulométricas, efectuam-se sobre os passados a 60 mm. As percentagens estipuladas são uma ordem 
de grandeza (podendo ser majoradas até 5% com reserva de que incidam sobre um nº de amostras suficientemente 
representativa) 
2Algumas administrações situam estes solos na classe QS1 
3Podem ser de qualidade QS2 se as condições hidrogeológicas e hidrológicas são boas 
4Podem ser de qualidade QS3 se as condições hidrogeológicas e hidrológicas são boas 
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2.5  Leis constitutivas dos materiais 
As tensões geradas no interior de um material, quando submetido a solicitações externas, 

impõem-lhe deformações, sendo estes dois conceitos relacionados através das leis ou relações 

constitutivas. A sua formulação depende do tipo ou classe do material, podendo ser agrupadas 

em vários modelos. Os mais utilizados no âmbito do dimensionamento de estruturas de 

transportes serão caracterizados nos subcapítulos seguintes. 

 

2.5.1 Elasticidade linear 
Os modelos de elasticidade linear são utilizados quando é possível estabelecer uma relação 

tensão-deformação linear. Os seus parâmetros dependem dos graus de liberdade adoptados. 

Assim, quando apenas se considera uma análise uniaxial, a tensão relaciona-se com a 

deformação unicamente através do módulo de elasticidade , caso contrário, é necessário 

tomar em conta distorções volumétricas, através do coeficiente de Poisson . Numa análise 

uniaxial a relação tensão-deformação estabelece-se através da relação 2.7, também conhecida 

por Lei de Hook. 

 . [2.7] 
 

em que,  

σ  ã   ,   

E  ó   ,  

ε  çã    

Esta lei é largamente aplicada na mecânica dos materiais. A figura 2.6 demonstra, através do 

gráfico referente à relação anterior, o comportamento de um material dito elástico-linear. 

 

Figura 2.6 Ilustração gráfica da Lei de Hook.  
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Num espaço com mais de uma dimensão, considerando as distorções volumétricas através do 

coeficiente de Poisson, , a relação passa a definir-se através de uma matriz, a matriz da 

elasticidade: 

 .  [2.8]
 

em que, 

      ã   

D        

      çã  

 

Esta matriz, para materiais lineares e isotrópicos, é definida da seguinte forma: 

 

1 1 2

1 0 0 0
1 0 0 0

1 0 0 0

0 0 0
1 2

2
0 0

0 0 0 0
1 2

2 0

0 0 0 0 0
1 2

2

 

 

[2.9] 

 

Este tipo de modelo é de utilização restrita no método dos elementos finitos na medida em que 

poucos materiais se aproximam de um comportamento elástico-linear, contudo, por motivos de 

simplificação, é muitas vezes adoptado. 

 

2.5.2 Elasticidade não-linear 
A elasticidade não-linear é semelhante à linear, contudo, o módulo de elasticidade é substituído 

pelo de resiliência. Este módulo depende fundamentalmente da capacidade dos materiais 

armazenarem energia de deformação, relacionando-se o registo de deformações sofridas num 

material no tempo com o estado de tensões ao qual um material está sujeito e com as 

condições geométricas do elemento estrutural (Severi et al., 1998). Este parâmetro é 

normalmente calculado em laboratório através de ensaios triaxiais, por aplicação de cargas 

repetidas a amostras sujeitas a determinadas condições de fronteira. O módulo de resiliência e 

o coeficiente de Poisson são determinados através das seguintes expressões: 

 Δ σ σ
ε ,

  [2.10] 
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υ
ε ,

ε ,
 [2.11]

em que, 

         ó   ê   

υ               

σ , σ          õ    

ε , , ε ,     çõ     á  

Dentro de vários modelos elásticos não lineares, destacam-se os de maior utilização: 

 - Modelo K-θ (Biarez) 

 - Modelo de Boyce 

 - Modelo Hoff 

 - Modelo Bi-linear 

 - Modelo K-G 

 - Modelo Hiperbólico 

 - Modelos de rigidez na hipótese dos pequenos deslocamentos 

 - Modelo Puzrin e Burland  

 

2.5.3 Elastoplasticidade 
Os modelos de elastoplasticidade definem materiais que se comportam de uma forma elástica 

e plástica, associando uma parcela respectiva a cada componente. Este tipo de 

comportamento caracteriza-se pela existência de um limite de resistência dos materiais a partir 

do qual se considera a entrada numa fase de cedência, ou seja, os materiais assumem um 

comportamento plástico. As tensões são definidas através de uma matriz elastoplástica e por 

duas componentes de extensão: a elástica e a plástica. 

 Δ [2.12] 
em que, 

           õ   

  á ´ 

      ã  á  

      ã  á  



19 
 

A componente elástica é analisada através de modelos elásticos lineares e não-lineares. A sua 

parcela plástica dependerá do tipo de material e dos critérios adoptados para a sua definição, 

sendo estes divididos em três grupos: 

- Elástico perfeitamente plástico 

- Elástico com endurecimento 

- Elástico com amortecimento 

Todos os modelos são constituídos por uma deformação elástica, totalmente recuperável 

quando a solicitação é retirada, devendo-se as deformações existentes exclusivamente à 

parcela plástica. O modelo elástico perfeitamente plástico diferencia-se dos demais porque, 

após a cedência, o material assume um comportamento totalmente plástico (ponto A da figura 

2.7). Os modelos elásticos com endurecimento e com amolecimento são semelhantes, porque, 

ao ceder, o material fá-lo ainda no decorrer da fase elástica, obtendo-se o que se chama um 

comportamento elastoplástico (ponto B da figura 2.7). Estes dois últimos, diferem na medida 

em que, o primeiro vai cedendo ao aumento de carga e no segundo, a tensão de cedência vai 

diminuindo na fase elástica com o aumento da carga, afectando a capacidade resistente do 

material. 

 

 

Figura 2.7 Modelos constitutivos perfeitamente elástico-plástico, elástico com endurecimento e 
elástico com amolecimento. 

Em estados tridimensionais, a cedência atinge-se, não num ponto singular, mas num plano, 

denominado superfície de cedência. Estas superfícies foram ao longo dos tempos definidas por 

inúmeros autores, destacando-se os seguintes. 

 

2.5.3.1 Modelo de Tresca e von Mises 
O modelo de Tresca e o modelo de von Mises são conceitos de superfícies de cedência 

adequados para casos de estudo não drenados. Estes modelos são descritos em termos de 

tensões totais ou efectivas, na direcção vertical ou horizontal. No critério de Tresca, a 
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superfície de cedência é definida por um prisma regular recto e no critério de von Mises é 

representada por um cilindro. Os materiais comportam-se como elásticos, sempre que o valor 

das tensões for inferior ao de cedência, e como plásticos no caso contrário. 

 Figura 2.8 Superfície de cedência de Tresca (esquerda) e von Mises (direita) 

O estudo de situações não drenadas assegura que não existam extensões volumétricas 

( ´ 0,5), sendo a definição deste tipo de materiais feita apenas por dois parâmetros, o módulo 

de elasticidade (ou módulo de resiliência) E, e a coesão não drenada, cu. 

 

2.5.3.2  Modelo de Mohr-Coulomb e Drucker-Prager 
O modelo de Mohr-Coulomb e o modelo de Drucker-Prager são adequados para condições 

drenadas. Surge o conceito de ângulo de resistência ao corte ou ângulo de atrito, 

condicionante da definição da superfície de cedência, para situações drenadas. As superfícies 

de cedência são definidas de forma hexagonal e cónicas, para o critério de Mohr-Coulomb e 

Drucker-Prager, respectivamente, sendo a inclinação condicionada pelo ângulo de atrito.  

 

Figura 2.9 Superfície de cedência de Mohr-Coulomb (esquerda) e Drucker-Prager (direita). 

No estudo de situações drenadas é necessário definir a coesão inicial c’, dois ângulos de atrito 

´ e , o módulo de elasticidade (ou módulo de resiliência) , e o coeficiente de Poisson ´. Os 

ângulos de atrito, são de igual valor quando é assumido um comportamento associativo dos 

materiais. 
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2.5.4 Viscoelasticidade 
Um material desta natureza apresenta uma reologia viscoelástica, ou seja, ao deformar-se 

sofre simultaneamente deformações elásticas e viscosas. Este parâmetro de viscoelasticidade 

é importante nas misturas betuminosas por afectar as relações tensões-deformações. Neste 

tipo de análise devem-se ter em conta duas propriedades reológicas: 

 - Fluência: deformação ao longo do tempo sob tensão constante 

 - Relaxação: diminuição das tensões ao longo do tempo sob deformação constante. 

Estes dois fenómenos dependem da velocidade de aplicação da mistura betuminosa, uma vez 

que a deformação gerada é inversamente proporcional à velocidade de aplicação, sendo 

apenas sentidos estes efeitos a longo prazo. Dependem também da temperatura de serviço, 

devido ao betume assumir um comportamento elástico ou inelástico com a variação desta. Os 

principais modelos viscoelásticos são: 

 - Modelo de Maxwell 

 - Modelo de Kelvin-Voigt 

 - Modelo de Burger 

Os modelos viscoelásticos são essencialmente aplicados para misturas betuminosas, 

assumindo a respectiva mistura um comportamento visco-elastoplástico. Devido à 

complexidade da visco-elastoplasticidade as misturas betuminosas são por norma analisadas 

segundo modelos elastoplásticos.   
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3 CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS ALTERNATIVOS PARA APLICAÇÃO EM CAMADAS 

DA SUB-ESTRUTURA FERROVIÁRIA 
 

A não existência de materiais com qualidades mínimas para utilização em camadas da sub-

estrutura ferroviária obriga à aquisição de manchas de empréstimo ou extracção em terrenos 

próximos. O elevado impacto económico e ambiental, associado a este método levou ao 

estudo e caracterização de materiais alternativos na utilização de estruturas de transportes, 

sendo em seguida caracterizados os seguintes: solos estabilizados com cal ou cimento, britas 

graduadas tratadas com cimento e misturas betuminosas. A título de exemplo, a tabela 3.1, 

mostra a diferença existente entre a aquisição de manchas de empréstimo e a estabilização de 

solos locais (neste caso recorrendo a cal). 

Tabela 3.1 Análise comparativa entre os custos de construção de um aterro com materiais de 
empréstimo e com solos tratados no local, Fonte: (Fortunato, 2008) 

Construção de um aterro 
Escavação e construção com materiais 

de empréstimo 
Solo escavado tratado com 2% de cal 

 
Escavação do solo 2.00 €/m3 Escavação do solo 2.00 €/m3 

Transporte para depósito 6.00 €/m3 
Transporte do local de 

1.50 €/m3 
escavação para o aterro 

Depósito /1,7 t/m3 x 6€/t) 10.20 €/m3 Descarga do solo na área do aterro 0.50 €/m3 
Compra de agregados 

11.00 €/m3 
Compra de cal entregue no local da 

3.60 €/m3 
(2t/m3 x 5,5 €/t) obra (2% x 1,7 t/m3 x 105€/t) 

Transporte dos agregados 6.00 €/m3 Mistura e espalhamento 2.20 €/m3 
Nivelamento e compactação 2.00 €/m3 Nivelamento e compactação 2.00 €/m3 

TOTAL 37.20 €/m3 TOTAL 11.80 €/m3 
 

A tabela anterior mostra o enorme benefício económico que pode ser atingido numa 

empreitada, optando por este tipo de técnicas. O uso de britas graduadas tratadas com cimento 

ou misturas betuminosas, já de uso corrente nas estruturas rodoviárias, não se baseia 

maioritariamente na redução de custos, mas no aumento da qualidade associada. 

 

3.1 Materiais estabilizados com cal ou cimento 
A estabilização recorrendo a cal ou cimento é uma técnica que visa a modificar as 

propriedades gerais materiais. As quatros principais propriedades a alterar são a durabilidade, 

a resistência, a permeabilidade e a expansibilidade. Numa primeira análise serão descritas as 

propriedades químicas da cal e do cimento. Em seguida, será caracterizado o processo de 

estabilização de solos em função de cada ligante, assim como os produtos resultantes. Por fim, 

será efectuada uma análise sobre a brita graduada tratada com cimento, material já de uso 
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corrente na engenharia rodoviária. Os materiais estabilizados com este tipo de ligantes, dada a 

insuficiência de dados neste âmbito, serão alvos de uma análise elástica linear. 

 

3.1.1 Ligantes utilizados na estabilização 
A caracterização química dos ligantes utilizados na estabilização de solos torna-se importante 

na medida que este processo ocorre fundamentalmente a nível molecular. Dados os diferentes 

processos, a cal e o cimento oferecem propriedades distintas a um material estabilizado. 

 

3.1.1.1 Cal 
A cal, é um dos ligantes mais utilizados na construção civil, e quimicamente designa-se por 

óxido de cálcio ( ) ou hidróxido de cálcio ( ), também conhecidos como cal viva ou 

cal apagada, respectivamente. No contacto com água, o óxido de cálcio gera uma reacção 

fortemente exotérmica originando-se hidróxido de cálcio. Fabrica-se através de um processo de 

calcinação do calcário ( ), descrito na expressão 3.1, com a libertação de anídrico 

carbónico. 

 

  [3.1]

 

De um modo geral, perante a grande diversidade da industria da cal, as principais 

características físico-químicas da cal são: a granulometria, a superfície específica, a 

solubilidade, o peso volúmico, os teores em  livre, em  total e em  total e 

reactividade (Neves, 1993). 

Existem dois tipos de cal, a cal aérea e a cal hidráulica. A primeira gera-se quando a 

calcinação do calcário é efectuada a temperaturas inferiores a 1200ºC, surgindo um produto 

sem propriedades hidráulicas e com a porosidade elevada. A segunda é derivada de um 

calcário com impurezas argilosas e submetido a um processo de calcinação a uma temperatura 

superior a 1200ºC, gerando-se um produto com propriedades hidráulicas dotado de uma 

estrutura cristalina de baixa porosidade.  
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3.1.1.2 Cimento 
O cimento, nomeadamente o cimento Portland, é um dos materiais mais utilizados na 

construção a nível mundial, dadas as suas características especiais. É composto por uma parte 

de cálcio, sílica, alumínio e por um uma pequena fracção de gesso derivada do processo de 

fabricação. O seu clínquer é composto pelas seguintes fracções: 

 

- 45 a 75% de silicato tricálcico - (CaO)3.SiO2 C3S 

- 7 a 32% de silicato bicálcico - (CaO)2.SiO2 C2S 

- 0 a 13% de aluminato tricálcico - (CaO)3.Al2O3 C3A 

- 0 a 18% de ferroaluminato tetracálcico - (CaO)4.Al2O3.Fe2O3C4AF 

- 2 a 10% de gesso - CaSO4 · 2 H2O 2 

 

3.1.2 Solos estabilizados com cal 
A estabilização com cal é efectuada através de um processo químico que tem como princípio a 

reacção entre a cal e a componente argilosa existente do solo, ideal em âmbito argiloso. A 

aplicação deste tipo de mistura é efectuada in situ, usando equipamentos próprios para 

efectuar a mistura da cal, viva ou apagada, com o solo. Após a reacção inicial, a mistura é 

aplicada segundo o método tradicional de compactação de solos. É possível proceder a uma 

simples alteração da granulometria do solo, modificações ao nível da permeabilidade ou até, 

oferecer ao solo um incremento de resistência, gerado pelas ligações cimentícias entre os 

componentes da cal e a fracção argilosa. 

 

3.1.2.1 Mecanismo de estabilização solo-cal 
Dado que o tipo de propriedade a alterar neste processo depende da dosagem de cal utilizada, 

torna-se necessário caracterizar o seu mecanismo de estabilização. Ocorrem vários tipos de 

fenómenos químicos, resumindo-se os mais importantes, em três grupos: permutação iónica e 

flocuação, cimentação e a carbonatação. 

 

3.1.2.1.1 Permutação iónica e flocuação 
A permutação iónica e a flocuação são as primeiras reacções ocorridas após o contacto da cal 

com a fracção argilosa de um solo. São as responsáveis pela alteração da granulometria, da 

plasticidade e da expansibilidade, oferecendo um incremento de resistência imediato ao solo. 

Ao entrar em contacto com a fase líquida do solo, a cal dissocia-se nos catiões  e , 

segundo a relação 3.2. 

 2  [3.2]
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As partículas de argila encontram-se carregadas electricamente, estando as cargas negativas 

distribuídas nas faces e as cargas positivas nos bordos (em quantidades consideravelmente 

inferiores), comportando-se na globalidade de forma electricamente negativa. (Cristelo, 2001). 

O gradiente eléctrico ocorrido, derivado de uma distribuição não homogénea de iões com 

diferentes valências, gera uma troca iónica entre os iões alcalinos existentes nas argilas (Na+ e 

K+) e os catiões alcalinos terrosos (Ca2+ ) da cal. Este fenómeno, ao tornar as partículas de 

argila “menos negativas”, provoca uma diminuição da repulsão naturalmente existente entre 

elas, reduzindo-se o seu afastamento e ocorrendo um fenómeno de aglutinação. Este efeito 

provocado pela cal nas partículas de argilas é chamado de flocuação. 

Devido a aglutinação das partículas de argila, o solo torna-se mais granular, passando a ter 

propriedades de um solo siltoso. Para que se alcancem os efeitos máximos de flocuação é 

apenas necessário utilizar cerca de 3% de cal na mistura, dependendo naturalmente este valor 

da quantidade de argilas existentes no solo. (Cristelo, 2001). Este processo varia também com 

o tipo das argilas presentes no solo, que reagirá rapidamente na presença de montmorillonite 

ou será menos eficaz na presença de argilas à base de ilite, clorite, vermiculite ou caulinite. 

 

3.1.2.1.2 Cimentação 
A cimentação ou reacção pozolânica, é um tipo de reacção mais lenta promovida a longo prazo 

garantido um aumento significativo da resistência do solo. Após o processo de flocuação, os 

constituintes da argila, nomeadamente a sílica e a alumína, reagem com a cal existente, 

desenvolvendo-se materiais cimentícios na sua matriz. Gera-se um ambiente de elevada 

basicidade, devido à libertação dos iões  da cal, provocando a dissolução da sílica dos 

minerais argilosos, que ao reagirem com a parcela de cálcio, derivada da cal, formam silicatos 

hidratados de cálcio cristalinos com propriedades semelhantes ao clínquer do cimento 

(Nascimento, 1970). Esta reacção desenvolver-se-á enquanto houver iões de cálcio e sílica 

disponíveis e é expressa segundo as seguintes relações: 

 2  [3.3]
  

2  [3.4] 
 

Esta nova estrutura cristalina distribui-se uniformemente por todo o sistema formando uma 

matriz rígida entre as partículas do solo. A presença de água em quantidades suficientes é 

necessária para uma eficaz cristalização e aumento de resistência, promovendo a transferência 

de iões e  (Cristelo, 2001). Esta matriz garante um aumento de durabilidade e uma 

diminuição da susceptibilidade à água. É um material com o qual se devem tomar as devidas 

precauções contra as acções de gelo-degelo. A sua susceptibilidade à água dependerá da 

quantidade de vazios existente, aumentando com este valor (Castelló, 2008). 
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3.1.2.1.3 Carbonatação 
A carbonatação da cal é o processo inverso à sua formação, ocorrendo a produção de calcário 

a partir da cal. Este fenómeno verifica-se quando as misturas estabilizadas com cal entram em 

contacto directo com dióxido de carbono, reagindo este gás com os iões de cal que não 

tenham sofrido o processo de cimentação e havendo uma nova formação de calcário (  

e ).  

O calcário assume um papel de “cimento fraco” nas misturas de solo com cal e aumenta a 

plasticidade do solo. Este fenómeno pode ocorrer imediatamente ou a longo prazo, 

prejudicando o fenómeno de flocuação e a cimentação, devendo ser evitado garantindo-se uma 

correcta mistura do solo e cal (impedindo a entrada de ar em excesso na mistura), evitando o 

contacto directo da mistura com o ar (sendo recomendável a imediata compactação após a 

execução da mistura) e doseando a quantidade de cal nas misturas de forma adequada 

(Neves, 1993). 

 

3.1.2.2 Propriedades dos solos estabilizados com cal 
A estabilização de solos com cal é um processo relativamente novo na engenharia de 

transportes, por essa razão, não existem normas ou ábacos que definam as suas propriedades 

para o dimensionamento de estruturas de transportes. No entanto, existem já várias análises e 

estudos a solos estabilizados com cal, efectuados por diferentes autores. Através do estudo de 

um conjunto de ensaios a solos estabilizados com cal, seleccionados na pesquisa, tentar-se-á 

extrair as propriedades necessárias para a formulação do problema. 

 As propriedades mais importantes a estimar, no âmbito da análise estrutural, são as seguintes: 

o módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson, a massa volúmica e o valor da resistência à 

flexão na tracção.  

 

3.1.2.2.1 Módulo de elasticidade 
O módulo de elasticidade é o principal parâmetro de resistência de um solo. Este valor é 

dependente da quantidade de ligações cimentícias geradas no processo de cimentação, sendo 

no entanto, limitado à percentagem de argila existente no solo. Os ensaios normalmente 

efectuados a este tipo de solo visam a obtenção da resistência à compressão simples aos 28 

dias em função do teor em cal, sendo pobre ao nível experiências que permitam estimar o 

módulo de elasticidade. Esta análise basear-se-á num estudo dos solos seleccionados através 

de relações empíricas, relacionando o módulo de elasticidade com o valor da resistência à 

compressão. Deste modo, obter-se-á o módulo de elasticidade em função do teor em cal 

utilizado no processo. É importante referir novamente que, um excesso de cal nos solos devido 

ao fenómeno de carbonatação, gera uma perda de resistência nas misturas. A figura 3.1, 
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caracteriza a evolução da resistência à compressão de um solo argiloso, na qual se pode notar 

que o parâmetro de resistência atinge um valor máximo para 7% de teor em cal.  

 

Figura 3.1 Evolução da resistência à compressão simples num solo estabilizado com cal. 
 Fonte: (Rabassa et al., 2006) 

Através da análise do gráfico anterior pode reforçar-se que a quantidade de cal deve ser 

limitada na estabilização. Os autores Branco et al. (2006) referem que os teores em cal mais 

usuais a utilizar na estabilização devem estar contidos entre 3 a 7%. Neste âmbito, apenas 

serão analisados solos muito argilosos, de forma a obter um resultado conservativo do módulo 

de elasticidade, sendo analisada a estabilização apenas para um teor máximo de cal de 7%. 

Thompson (1966), citado por Mallela et al (2004), estabeleceu uma relação empírica através do 

estudo de vários provetes submetidos a ensaios de compressão simples, com uma tensão de 

confinamento de 0,1 MPa (mais real para camadas na engenharia de transportes), obtendo a 

seguinte relação entre o módulo de elasticidade e a resistência à compressão simples:  

 70,2 124 [3.5] 
 

em que, 

         ó    MPa   

        à ã    28  MPa   

Aos solos seleccionados, disponíveis no anexo II tabelando a resistência à compressão 

simples em função do teor em cal, foi aplicada a relação 3.5. Deste modo foi possível obter o 

módulo de elasticidade em função do teor em cal da mistura. Seguidamente, estes valores 

foram traçados num gráfico, de forma a poder compreender-se o comportamento e a tendência 

do processo. O gráfico da figura 3.2 estabelece a relação entre o módulo de elasticidade e o 

teor em cal das misturas ensaiadas à compressão simples. 
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Figura 3.2 Relação entre o módulo de elasticidade e a quantidade de cal empregue na estabilização 

No mesmo gráfico, foi traçada uma curva efectuada por regressão, podendo concluir-se que o 

módulo de elasticidade tende a estabilizar para o valor médio de 250 MPa. Foi este o valor de 

cálculo adoptado para o dimensionamento das camadas de sub-estrutura de solos argilosos 

estabilizados com cal. 

 

3.1.2.2.2 Coeficiente de Poisson 
O coeficiente de Poisson é importante na caracterização do comportamento às deformações 

volumétricas do material. Segundo Mallela et al. (2004), devem ser utilizados valores fixos para 

o dimensionamento, compreendidos entre 0.15 e 0.2. O valor recomendado, no mesmo 

manual, para os solos estabilizados com cal, independentemente da quantidade de cal 

utilizada, é de 0.2. Tomou-se então o valor sugerido pelos autores para o presente estudo. 

 

3.1.2.2.3 Massa volúmica 
Para caracterização da massa volúmica de uma mistura estabilizada com cal foi adoptado o 

valor obtido por Cristelo (2001). Na sua dissertação, o autor estimou que a massa volúmica de 

um solo estabilizado com cal, com 16% de teor em água, é independente da quantidade de cal 

utilizada no processo. Os ensaios, efectuados para dois provetes, permitiram obter as massas 

volúmicas 1500 kg/m3 e 1690 kg/m3. O valor de cálculo adoptado para estudo foi 1690 kg/m3, 

valor mais conservativo no dimensionamento. 
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3.1.2.2.4 Resistência à flexão na tracção 
A caracterização da resistência à flexão é novamente efectuada a partir de relações empíricas, 

que permitam estabelecer este valor através da sua resistência à compressão simples. 

Thompson (1969), citado por Balbo (2002), através de ensaios a solos estabilizados com 5% 

de cal, curados durante 96 horas, estimou que a resistência à flexão na tracção é variável em 

função da natureza dos solos. Do mesmo modo, estabeleceu a seguinte expressão, 

relacionando resistência à tracção na flexão e a resistência à tracção indirecta: 

  1,3 2,5 [3.6] 
 

em que, 

     ê  à ã   çã  (MPa) 

       ê  à çã   (MPa) 

Tulloch et al. (1970), também citado por Balbo (2002), definiu que a resistência à tracção 

indirecta, em misturas de solo estabilizado com cal, pode ser estimada através da resistência à 

compressão simples, segundo a seguinte relação: 

 0,0485 0,0506  [3.7]
 

em que, 

    ê  à çã   (MPa) 

      ê  à ã    MPa) 

 

Adoptando o mesmo processo de obtenção do módulo de elasticidade, as relações 3.6 e 3.7 

foram aplicadas aos valores de resistência à compressão simples, obtidas pelos diversos 

autores. A tabela 3.2 reflecte os valores médios alcançados através das relações anteriores e 

das tabelas do anexo II.  

Tabela 3.2 Estimativa da resistência à tracção na flexão em solos estabilizados com cal 

% cal (MPa) 
2 0,19 

4 0,22 

6 0,22 

8 0,25 
 

Os valores de resistência à tracção na flexão estimados, são definidos num intervalo de 0,19 a 

0,25 MPa, tendo sido adoptado um valor médio entre 6 e 8% de cal, correspondente a 0,24 

MPa. 
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3.1.2.3 Propriedades finais 
As propriedades adoptadas para os solos estabilizados com cal, no âmbito do 

dimensionamento de camadas de vias-férreas de alta velocidade, resumem-se na tabela 3.3. 

Tabela 3.3 Propriedades mecânicas do solo estabilizado com cal 

Tipo de mistura E (MPa) 
Coeficiente de  Massa volúmica Resistência à flexão

Poisson(-) kg/m3 na tracção (MPa) 
SCA 250 0,2 1690 0,24 

 

Torna-se importante referir mais uma vez, que este tipo de características foram obtidas 

através do estudo de solos argilosos. A utilização deste método em solos com quantidades 

médias de argila, como por exemplo os solos siltosos, também seria possível, não sendo de 

esperar tão boas características.  

 

3.1.3 Solos estabilizados com cimento 
A estabilização com cimento, visa principalmente, melhorar a resistência de um solo, 

aumentando a rigidez da sua matriz através das propriedades do cimento. Na engenharia de 

transportes, esta mistura é feita in situ, pulverizando o solo com uma fina camada de cimento, 

misturando-a e compactando-a. Este processo deve ser efectuado com equipamentos 

adequados e em condições de humidade ideais.  

Há duas técnicas de estabilização de solos com cimento: o solo tratado com cimento ou o solo-

cimento. A primeira consiste, com recurso a pequenas quantidades de cimento (2 a 3%), em 

diminuir a susceptibilidade à água do solo e aumentar ligeiramente a sua resistência. A 

segunda, já com quantidades significativas de cimento (5 a 15%), permite aumentar de forma 

significativa a resistência dos solos dotando-os de características ideais para serem utilizados 

em camadas de estruturas rodoviárias (Branco et al., 2006). 

 

3.1.3.1 Mecanismo de estabilização solo-cimento 
Este processo garante um eficaz aumento de resistência ao solo, influenciando também em 

outras propriedades. Segundo Nascimento (1970), há uma enorme variedade de 

características, intrínsecas ao solo, que podem influenciar o processo de formação de uma 

mistura solo-cimento, entre os quais destacam-se as seguintes: 

- Quantidade de argila 

- Plasticidade do solo 

- Graduação do solo 

- Fracção de matéria orgânica 

- Condições físicas do solo 



31 
 

De forma análoga à estabilização recorrendo à cal, ocorre inicialmente um processo de 

aglutinação de argila presente, devido à libertação de cal da reacção do cimento com a água. 

Dadas as poucas quantidades originadas deste elemento, a estabilização com cimento torna-

se aconselhada sobretudo a solos com pouca quantidade de argila, sendo ideal para solos 

granulares ou pouco coesivos, não se eliminando no entanto a hipótese da sua mistura com 

solos argilosos. 

Após o fraco processo de aglutinação das partículas de argila, o cimento assumirá um papel de 

preenchimento dos vazios existentes no solo, formando-se uma matriz rígida. Quanto mais 

bem graduado for o solo, menor será a quantidade de cimento necessária para atingir 

determinada resistência. Após a compactação, origina-se uma fase de endurecimento a longo 

prazo provocada pelos ligantes amorfos e os produtos cristalinos resultantes das reacções do 

processo de hidratação. Neste processo ocorre a formação de um gel de silicato hidratado de 

bi e monocálcio insolúvel que, durante o processo de solidificação, forma a matriz envolvente 

do solo e garante-lhe resistência a longo prazo. 

A presença de elevada percentagem de matéria orgânica ou sulfatos num solo, tem como 

consequência o atraso do processo de hidratação tornando-se neste caso aconselhável o uso 

de cal ou de cimentos de presa rápida (por libertarem grandes quantidades de cálcio, eficaz na 

destruição da matéria orgânica). 

 

3.1.3.2 Propriedades dos solos estabilizados com cimento 
Os solos estabilizados com cimento, embora com maior utilização na engenharia de 

transportes que os anteriores, estão caracterizados de forma pontual em diferentes estudos de 

dimensionamento. Da mesma forma, recorrendo a ensaios, estudos e relações empíricas de 

vários autores, tentará caracterizar-se o comportamento mecânico deste tipo de solos. As 

propriedades a estimar são novamente: o módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson, a 

massa volúmica e a resistência à flexão na tracção. 

 

3.1.3.2.1 Módulo de Elasticidade 
As propriedades dos solos estabilizados dependem naturalmente da quantidade de cimento 

utilizada na mistura que, devido ao mecanismo de estabilização, se torna proporcional à ao 

mesmo teor. Os dois tipos de misturas, solo tratado com cimento e solo-cimento serão 

diferenciados através da quantidade de ligante. Como já referido, só serão utilizados para 

análise solos granulares, tendo sido eleitos apenas materiais do grupo do grupo A-1 e A-2, por 

se encontrarem com mais frequência em ambiente de obra. 
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O autor Molennar (2007), baseado nas normas ASTM, definiu as quantidades de cimento a 

adoptar na estabilização de cada tipo de solo, expresso na tabela 3.4. Para solos granulares, é 

possível estabelecer um intervalo para estabilização compreendido entre 5 a 12%.  

Tabela 3.4 Teor em cimento aconselhado pela ASTM para a estabilização. Fonte: Molennar (2007) 

Tipo de solo (HRB) Teor em cimento (%) 

A-1-a 5 - 7 

A-1-b 7 - 9 

A-2 7 - 10 

A-3 8 - 12 

A-4 8 - 13 

A-5 8 - 13 

A-6 10 - 14 

A-7 10 - 14 
 

De forma a estimar o módulo de elasticidade em solos estabilizados com cimento, também 

Molennar (2007) estabeleceu uma relação empírica permitindo determinar o módulo de 

elasticidade de um solo em função do valor da sua resistência à compressão simples aos 28 

dias. Essa relação é definida através da seguinte expressão: 

 1284  [3.8]
 

em que, 

     ó    MPa   

    à ã    28  MPa  

Utilizando o mesmo método que nos solos estabilizados com cal, foram analisados vários 

ensaios que visavam a obtenção da resistência à compressão simples de solos estabilizados 

com cimento. Também os autores foram tabelados no anexo III, estando a resistência à 

compressão relacionada directamente teor deste ligante na mistura. A estes valores foi 

aplicada a relação 3.8, permitindo estimar o módulo de elasticidade respectivo a cada ensaio. 

Os resultados obtidos encontram-se traçados no gráfico da figura 3.3, onde se mostra a 

variação do módulo de elasticidade estimado em função do teor de cimento. 
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Figura 3.3 Relação entre o módulo de elasticidade e a quantidade de cimento utilizado na 
estabilização 

Pode então confirmar-se que na estabilização de solos com cimento, o módulo de elasticidade 

aumenta em função do teor do ligante. Efectuando uma análise por regressão, recorrendo a 

uma função exponencial, é possível obter uma fórmula matemática permitindo correlacionar as 

duas variáveis. A seguinte expressão estabelece essa relação: 

  [3.9]
 

em que, 

  

 

Dado ao grande intervalo de variação possível para o módulo de elasticidade, optou-se pela 

escolha de teores de cimento para cada tipo de solo estabilizado. Os valores adoptados foram: 

2 % para o solo tratado com cimento, estando do lado da segurança no dimensionamento, e 

7% para o solo-cimento, tendo sido optado um valor médio. Este último valor deve-se ao facto 

de os solos serem maioritariamente do grupo A2. Os autores Severi et al. (1999), no 

dimensionamento de uma camada de base constituída por solo-cimento, estimaram um valor 

de módulo de elasticidade compreendido entre 2500 e 7500 MPa. 

Tabela 3.5 Estimativa do módulo de elasticidade para STC e SC 

Tipo de mistura Teor em cimento (%) Teor em cal adoptado (%) Módulo de elasticidade (MPa) 

STC 2 a 3 2 1660,76 

SC 5 a 10 7 4781,47 
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3.1.3.2.2 Coeficiente de Poisson 
O coeficiente de Poisson dos solos estabilizados com cimento é independente do seu teor 

neste ligante. Balbo (2007), citado por Moreira (2009), definiu que este valor deve estar 

compreendido num intervalo de 0.2 a 0.3. Por sua vez, o departamento de estradas de São 

Paulo (DER/SP, 2006) estabeleceu um intervalo compreendido entre 0.15 e 0.3. O valor 

adoptado foi o sugerido por Crespo et al. (1986), citado por Rodríguez et al.(2002), 

correspondendo a um valor médio de 0.25. Também os autores Severi et al. (1999) adoptaram 

o valor de 0.25 no dimensionamento de uma camada de base de uma estrutura rodoviária em 

solo-cimento. 

 

3.1.3.2.3 Massa volúmica 
A massa volúmica do cimento foi definida de acordo com os resultados obtidos por Bahar et 

al.(2004). No seu artigo definiram que a massa volúmica máxima obtida para um solo granular 

estabilizado com 11% de cimento foi de 1760 kg/m3, tendo sido este o valor adoptado na 

presente análise. 

 

3.1.3.2.4 Resistência à flexão na tracção 
Segundo Izquierto et al. (1990), citado por Rodríguez et al.(2002), a resistência à tracção na 

flexão em materiais estabilizados com cimento pode ser estimada segundo a seguinte 

expressão: 

 0,22  [3.10] 
 

em que, 

    ê  à çã   ã  (MPa) 

    ê  à ã   MPa) 

Segundo um método semelhante ao da obtenção do módulo de elasticidade, foi aplicada a 

relação 3.10 aos valores de resistência à compressão simples tabelados no anexo III. A tabela 

3.6 reflecte os resultados médios alcançados através desta expressão. 

Tabela 3.6 Estimativa da resistência à tracção na flexão em solos estabilizados com cimento 

% cimento (MPa) 
2 0,24 

4 0,48 

6 0,82 

7 0,95 

8 1,31 
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Os valores de resistência à tracção na flexão situaram-se entre 0.24 e 1.31 MPa de acordo 

com o seu teor em cimento. Os valores de cálculo adoptados foram de 0.24 MPa, para o solo 

tratado com cimento, e de 0,95 MPa, para o solo-cimento. 

 

3.1.3.3 Propriedades finais 
De forma semelhante aos solos estabilizados com cal, definiu-se uma tabela com as 

propriedades finais adoptadas nos solos estabilizados com cimento. A tabela 3.7 define estes 

valores aproximados. 

Tabela 3.7 Propriedades mecânicas dos solos estabilizados com cimento 

Tipo de mistura E (MPa) 
Coeficiente de  Massa volúmica Resistência à flexão

Poisson(-) kg/m3 na tracção (MPa) 
STC 1600 

0.25 1760 
0.24 

SC 4800 0.95 
 

Os resultados obtidos para este tipo de material são valores médios, uma vez que se excluem 

o tratamento de materiais totalmente granulares, de forma a aproximar-se ao ambiente de obra. 

A estabilização deste tipo dos materiais totalmente granulares, uma vez que a sua matriz é 

totalmente preenchida por cimento, permite obter resistências muito mais elevadas.  

 

3.1.4 Brita graduada tratada com cimento 
A simples compactação de pedras britadas possibilita uma excelente resistência à compressão, 

contudo, este processo não garante qualquer resistência à tracção, não sendo adequado para 

aplicação em camadas de sub-estrutura de estruturas ferroviárias. A mistura deste tipo de 

material com um ligante hidráulico garante à mistura a absorção de esforços horizontais. Esta 

solução apresenta alta resistência à compressão e um bom comportamento à tracção, sendo 

em seguida analisadas as propriedades da mesma. 

 

3.1.4.1 Mecanismo de estabilização brita-cimento 
O mecanismo de estabilização brita-cimento é semelhante ao do solo estabilizado com 

cimento, ocorrendo apenas o fenómeno de preenchimento dos vazios dada a natureza 

totalmente granular deste material. Tal como no caso anterior, origina-se também uma fase de 

endurecimento a longo prazo, provocada pelos ligantes amorfos e produtos cristalinos 

resultantes do processo de hidratação do cimento. O gel de silicato hidratado de bi e 

monocálcio, insolúvel, envolve a matriz do material, garantindo fundamentalmente resistência.  
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3.1.4.2 Propriedades das britas graduadas tratadas com cimento 
A vasta utilização deste tipo de material na engenharia rodoviária permite a sua fácil 

caracterização, sendo a brita graduada tratada com cimento definida através das seguintes 

propriedades: o módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson, a massa volúmica e a 

resistência à tracção na flexão. Esta análise diferirá das anteriores na medida que se limitará 

apenas a uma recolha de características obtidas por diversos autores e organismos. 

 

3.1.4.2.1 Módulo de elasticidade 
Dadas as propriedades resistentes, garantidas pela matriz rígida de ligações cimentícias, 

espera-se por parte deste material uma elevada rigidez. O departamento de estradas de São 

Paulo (DER/SP, 2006) define que os valores do módulo de elasticidade a utilizar em britas 

graduadas tratadas com cimento se compreendem num intervalo entre 7000 e 18.000 MPa. 

Por sua vez, Balbo (1993), citado por Severi et al. (1998), assim como Crespo et al. (1986), 

citado por Rodríguez et al.(2002), definiram nas suas análises um valor de 15.000 MPa para o 

módulo de elasticidade deste material. O valor adoptado no presente estudo foi 15.000 MPa.  

 

3.1.4.2.2 Coeficiente de Poisson 
O valor do coeficiente de Poisson, segundo o departamento de estradas de São Paulo 

(DER/SP, 2006), deve estar compreendido num intervalo entre 0.15 a 0.3, em materiais 

estabilizados com cimento. Por sua vez, Balbo (2007), citado por Moreira (2009), defende que 

este intervalo deve ser mais restrito, variando entre 0.15 e 0.2. Autores como Crespo et al. 

(1986), citados pelos autores Rodríguez et al.(2002), adoptaram o uso de um coeficiente de 

Poisson de 0.25. O valor de estudo adoptado foi 0.2 para o coeficiente de Poisson, respeitando 

as condições impostas pelo autor Balbo. 

 

3.1.4.2.3 Massa volúmica 
A massa volúmica de uma mistura de brita tratada com cimento depende naturalmente do seu 

teor em cimento. Devido à pouca referência bibliográfica existente não foi possível caracterizar 

este valor, pelo que se adoptou, dadas as suas semelhanças, a massa volúmica de um betão 

simples. Este valor deverá estar contido num intervalo de valores entre 2000 a 2600 kg/ m3. 

Como tal, definiu-se um valor médio para análise correspondente a 2300 kg/ m3. 

 

3.1.4.2.4 Resistência à tracção na flexão 
A resistência à tracção deste material é variável, dependendo das suas características 

mecânicas. Os valores de estudo adoptados foram definidos através da relação 3.10. Esta 

relação, caracterizada na secção dos solos estabilizados com cimento, expressa uma ligação 
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entre a resistência à tracção na flexão e a resistência à compressão simples aos 28 dias. 

Segundo a norma ABNT (1990), citado por Rodrigues (2006), a resistência à compressão 

simples de uma brita graduada tratada com cimento deverá ser superior a 3,5 MPa e inferior a 

8 MPa. Recorrendo à relação 3.10, pode definir-se um intervalo de resistência à tracção na 

flexão contido entre 0,77 e 1,76 MPa. Por sua vez, Rodríguez et al.(2002) definiram um 

material para análise de 6 MPa de resistência à compressão simples, correspondendo a um 

valor de 1,32 MPa de resistência à tracção na flexão. Este último foi o valor adoptado no 

presente estudo. 

 

3.1.4.2.5 Propriedades finais da mistura 
As propriedades da brita graduada tratada com cimento são resumidas na tabela 3.8. Pode 

notar-se que este material tem um alto módulo de elasticidade e uma boa resistência à tracção 

na flexão. 

Tabela 3.8 Propriedades mecânicas da brita graduada tratada com cimento 

Tipo de mistura E (MPa) 
Coeficiente de  Massa volúmica Resistência à flexão

Poisson(-) kg/m3 na tracção (MPa) 
BGTC 15.000 0,2 2300 1,32 

 

3.2 Misturas betuminosas 
As misturas betuminosas são materiais de vasta utilização na engenharia rodoviária 

associando, as características de materiais granulares, às propriedades coesivas e resistentes 

do betume. Existem vários tipos de misturas betuminosas, aplicadas consoante a sua função 

estrutural e desempenho. Esta solução garante materiais com as seguintes características: 

estabilidade, durabilidade, flexibilidade, resistência à fadiga, aderência, impermeabilidade e 

trabalhabilidade.  

 

3.2.1 Betume asfáltico 
O betume é um ligante de vasta aplicação nos trabalhos de pavimentação rodoviária, sendo 

obtido através da destilação do petróleo. Durante este processo as diferentes componentes do 

petróleo fraccionaram-se por diversas camadas, sendo a componente do betume 

correspondente à última camada. É um produto negro que apresenta boas qualidades 

adesivas. A sua consistência varia muito com a temperatura, ficando mole quando é aquecido 

e endurecendo ao ser arrefecido. É fundamentalmente composto por hidrocarbonetos 

saturados de peso molecular elevado. Contém 80 a 85% de carbono, 10 a 15% de hidrogénio, 

2 a 3% de oxigénio, assim como também, vestígios de metais como o vanádio, o níquel, o 

ferro, o magnésio e o cálcio. 
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O betume mais utilizado na pavimentação é o betume asfáltico, sendo dos mais comuns os 

seguintes tipos: 10/20, 20/30, 35/50, 50/70, 70/100, 160/220, 250/300. Estes valores 

representam a profundidade que a agulha alcança, no ensaio de penetração a 25ºC, segundo 

as conformidades do LNEC. Por exemplo, um betume 50/70, é um betume em que a agulha 

penetra entre 5 a 7 mm. 

Os betumes mais utilizados em Portugal são os 35/50, 50/70, 160/220. Utiliza-se 

preferencialmente betume 35/50 na rede principal e 160/220 quando este se destina a 

execução de revestimentos superficiais ou semi-penetrações. Também se define a utilização 

de betumes 10/20, eventualmente aditividados, para misturas de alto módulo (JAE, 1998). 

 

3.2.2 Agregados de misturas betuminosas 
Os agregados das misturas betuminosas constituem 90 a 95% do seu peso, correspondendo a 

75 a 85% do seu volume e definindo o seu esqueleto pétreo, garantem igualmente elevadas 

resistências às acções mecânicas. Este material deve ser constituído por produtos de britagem 

ou derivado de formações homogéneas, e ser isentos de argila, matéria orgânica ou quaisquer 

outras substâncias nocivas. 

Por norma, o uso deste tipo de agregados em misturas betuminosas requer um conjunto de 

ensaios para determinação da sua adaptabilidade e função. A granulometria, a resistência, a 

forma e a limpeza são as quatro características fundamentais a caracterizar. A granulometria 

pode ser determinada através de análises granulométricas, um material com este tipo de 

função deve ser bem graduado, para se garantir uma distribuição conveniente de cargas em 

profundidade. A resistência é medida através do ensaio de Los Angeles, o qual permite avaliar 

o desgaste deste tipo de matéria-prima. Uma boa resistência é essencial devido à deterioração 

produzida pelo tráfego neste tipo de estruturas. Os ensaios à forma permitem evitar o uso de 

partículas lamelares ou alongadas, devido à sua maior fragilidade. Neste tipo de misturas é 

aconselhado o uso de agregados aproximadamente cúbicos. Os ensaios à limpeza, efectuados 

através do “Equivalente de Areia” e “Azul-de-metileno”, permitem detectar a existência de 

impurezas como argilas e matéria orgânica. A existência deste tipo de elementos possibilita as 

variações volumétricas e prejudica o envolvimento dos agregados pelos ligantes. Por fim, 

exige-se uma boa adesividade dos agregados ao betume (Branco et al., 2006). 

3.2.3 Propriedades das misturas betuminosas 
As misturas betuminosas, devido o seu vasto uso na engenharia rodoviária, são relativamente 

fáceis de descrever. Para caracterizar estas misturas apenas são necessárias algumas 

propriedades: o módulo de resiliência, o coeficiente de Poisson e a massa volúmica. As 

misturas betuminosas, embora se comportem como materiais viscoelásticos, serão alvo de 

uma análise elástica linear. O seu comportamento a longo prazo será avaliado segundo 

processos de deterioração estrutural. 
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3.2.3.1 Módulo de elasticidade 
O módulo de elasticidade das misturas betuminosas depende das características dos materiais 

e da sua respectiva utilização. Os autores Severi et al. (1999), definiram que ensaios de 

misturas betuminosas a 20ºC apresentavam módulos de elasticidade de 6000 MPa. Por sua 

vez, Vale e Melo (2006), ensaiando também misturas betuminosas a 20ºC atingiu um valor 

médio de 6300 MPa. Hirsch et al. (2006), utilizando um betume 50/70, para uma quantidade de 

4, 7 e 9%, obtiveram valores de 5369, 6480 e 7649 MPa, respectivamente. Por fim, o manual 

de concepção de pavimentos para a rede rodoviária nacional (JAE, 1995) define também um 

valor de 6000 MPa para camadas betuminosas. O valor adoptado no presente estudo foi de 

6000 MPa. 

 

3.2.3.2 Coeficiente de Poisson 
O manual de concepção de pavimentos para a rede rodoviária nacional (JAE, 1995) define que, 

neste tipo de misturas, se deve adoptar um valor de 0,4 para o coeficiente de Poisson. Vale e 

Melo (2006) caracterizam este coeficiente como sendo altamente dependente da temperatura 

da mistura, variando entre 0.15 e 0.45. Por fim, Quaresma (1985) propõe, para análises 

efectuadas com materiais portugueses, que o valor a adoptar deve ser de 0.35. Foi então 

seleccionado neste estudo um valor de 0.35 para o coeficiente de Poisson. 

 

3.2.3.3 Massa volúmica 
Não foi possível caracterizar segundo bibliografia a massa volúmica das misturas betuminosas, 

optando-se pelo cálculo da mesma. Segundo as normas da JAE (1995), uma mistura 

betuminosa comum é caracterizada pelos seguintes propriedades: 

Tabela 3.9 Características de uma mistura betuminosa 

Material Massa volúmica ( /  V (%) 

Material Britado 2660 84% 

Betume 1030 9% 

Vazios - 7% 
 

Deste modo pode estimar-se facilmente a massa volúmica de uma mistura betuminosa: 

 2660 / 84% 1030 / 7% 2306,5 /  [3.11] 
 

Tendo sido assumido, para efeitos de cálculo, uma massa volúmica de 2300 /  
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3.2.3.4 Resultados finais 
As propriedades da mistura betuminosa a utilizar no dimensionamento das camadas da sub-

estrutura da via-férrea resumem-se na tabela 3.10. Os valores obtidos encontram-se no 

intervalo de características associadas a este tipo de material para esta função especifica, 

sendo possível efectuar diversos tipos de misturas betuminosas devido as tecnologias e ao 

avançado estudo na sua produção. 

Tabela 3.10 Propriedades mecânicas da mistura betuminosa 

Tipo de mistura E (MPa) 
Coeficiente de  Massa volúmica 

Poisson(-) kg/m3 
MB 6000 0,35 2300 
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4 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA DETERIORAÇÃO DA SUB-ESTRUTURA FERROVIÁRIA  
Um correcto dimensionamento estrutural deve ter em conta o comportamento da sub-estrutura 

a longo prazo, sendo necessário estudar o processo de deterioração dos materiais 

constituintes das respectivas camadas. A repetição de cargas geradas pelo tráfego é a causa 

base deste fenómeno. 

 A rotura por deformação plástica, por fadiga e por deformação de corte são os principais 

mecanismos de rotura que ocorrem nas camadas de estruturas de transportes. 

 

4.1 Mecanismos de deterioração estrutural 
O processo de deterioração de cada tipo de material depende das suas características. Em 

seguida, serão definidos os vários tipos de roturas, assim como explicadas as suas causas e 

métodos de análise, no âmbito da engenharia de transportes. 

 

4.1.1 Rotura por deformação plástica 
A rotura por deformação plástica é comum nos materiais granulares onde, devido às acções 

cíclicas das cargas, se vão acumulando deformações verticais permanentes na sua estrutura 

interna. Considera-se que o material entra em rotura quando as suas partículas atingem 

determinado limite de deformação acumulada. O estudo deste tipo de comportamento é 

efectuado através de modelos que permitam estimar o número de repetições de carga 

sujeitáveis por um material até à sua rotura. Estas expressões são conhecidas como modelos 

de deformação controlada e relacionam o número total de ciclos de uma camada de acordo 

com a deformação elástica vertical a cada etapa de carga. A relação 4.1 exprime esse tipo de 

modelo: 

 1
 [4.1] 

 

em que, 

N       ú   çõ    é à  

     ã    ã      

,   â  í      

 

4.1.2 Rotura por fadiga 
A rotura por fadiga, termo comummente utilizado para nomear todos os processo de 

deterioração estrutural na engenharia de transportes, relaciona-se ao facto de muitos materiais 

ao ser sucessivamente solicitados a níveis de tensão inferiores aos de rotura, vão 
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desenvolvendo alterações na sua estrutura interna. É um processo normal em materiais com 

propriedades coesivas onde ocorre fendilhamento por acumulação de deformações horizontais 

permanentes, assim como em materiais com ligações cristalinas, nos quais se gera fissuração 

devido à acção cíclica de tensões horizontais. Para caracterização deste fenómeno, são 

utilizados modelos conhecidos como leis de fadiga. Estas leis, tal como as relações anteriores, 

permitem estimar o número de ciclos até à rotura das camadas, quando sujeitas a acções de 

deterioração na sua base. A relação 4.2, em analogia à relação 4.1, descreve um modelo de 

extensão controlada, adequado para caracterizar os materiais com propriedades coesivas: 

 1
 [4.2] 

 

em que, 

N       ú   çõ    é à  

     ã    çã  

,   â  í      

Por sua vez, a relação 4.3, descreve um modelo de tensão controlada, típica em materiais com 

ligações cristalinas. Este modelos, determinam o período de vida útil do material, consoante o 

estado de tensões ao qual está sujeito. A relação entre tensões, , estabelece uma relação 

entre as tensões existentes nos materiais e a sua tensão máxima de flexão na tracção: 

 . log  [4.3] 

 

em que, 

SR      çã   õ   

     ã    çã     ‐  

 ã  á   çã   ã    

,   â  í      

N       ú   çõ    é à  

 

4.1.3 Rotura por deformação de corte 
A rotura por deformação ao corte existe em todos os materiais, contudo torna-se crítica na 

presença de solos argilosos, uma vez que os finos agem como elementos lubrificantes 

reduzindo o atrito de contacto entre os restantes elementos, gerando uma perda de resistência 

ao corte. Segundo Li e Selig (1996), este tipo de fenómeno é condicionante em plataformas 

constituídas por solos argilosos, se não houver uma adequada camada de granular. Origina-se 
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devido à plastificação das argilas nas zonas de transição entre a plataforma e a camada 

subjacente. A figura 4.1 ilustra a rotura por deformação de corte numa via-férrea. 

 

Figura 4.1 Rotura por deformação de corte na via-férrea. Fonte: Li e Selig (1998a) 

Este fenómeno pode evitar-se limitando a deformação horizontal das superfícies de 

plastificação. Este limite depende das características do solo argiloso, sendo expresso através 

da expressão 4.4. 

 [4.4]
 

em que, 

      çã    í   çã  

    çã   á   í   çã  

 

4.1.4 Rotura por retracção 
O fenómeno de retracção é característico de misturas com cristais na sua estrutura resistente. 

Pode ocorrer devido à presença de água ou a variações de temperatura, retracções hidráulicas 

ou térmicas, respectivamente. A primeira manifesta-se através de alterações volumétricas que 

resultam no aparecimento de fissuras na sua estrutura cristalina. A segunda gera-se devido a 

um gradiente da temperatura, levando a uma perda de ligações cristalinas na sua matriz 

resistente. 

A retracção hidráulica nas misturas estabilizadas com ligantes, ocorre devido a três tipos de 

fenómenos derivados da presença de água: de cristalização, envolvida nas reacções de desta 

natureza; de gel, adsorvida aos cristais já hidratados, dando continuidade à reacção de 

hidratação; de amassadura, que evapora nas primeiras horas da mistura. Estes mecanismos 

são processos de dificil controlo quando se trabalha com grandes volumes (Baras, 2007). 

A retracção térmica ocorre devido às reacções exotérmicas associadas aos processos 

químicos de estabilização, podendo também ser ocasionado pelas condições climatéricas (forte 

insolação, elevados gradientes térmicos, entre outros). 

Por fim, existe um mecanismo semelhante à retracção hidráulica, denominado por fenómeno 

de contracção. Este processo é típico de solos com natureza coesiva, que por efeito de 
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secagem do material, entram num equilíbrio higrométrico com a atmosfera, perdendo a água 

livre existente entre as partículas e contraindo a fracção argilosa do solo. 

 

4.2 Métodos de avaliação de deterioração estrutural na plataforma 
A plataforma é a estrutura da sub-estrutura ferroviária mais sensível ao processo de 

deterioração, e sendo a sua renovação inviável, torna-se crucial que o dimensionamento de 

toda a via-férrea seja condicionado ao período de vida útil desta estrutura. De forma a analisar 

os vários tipos de plataforma, serão estudados os métodos de avaliação de deterioração no 

caso de serem constituídas por solos granulares e argilosos. 

 

4.2.1 Plataformas com solos granulares 
O tipo de rotura condicionante nos solos granulares é a rotura por deformação plástica, como 

tal, apenas se analisará essa vertente. Os solos granulares têm sido alvo de um grande estudo 

por parte da engenharia rodoviária, tornando-se bastante simples caracterizar o seu 

comportamento à acumulação de deformações permanentes através de modelos de 

deformação controlada. É de notar, que a aplicação deste tipo de relações requer algum 

cuidado pelo facto do seu comportamento não depender só dos esforços verticais, mas 

também de propriedades mecânicas do material, tais como, o módulo de deformação, o ângulo 

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

efectuar comparação entre plataformas de vários tipos de materiais, tornou-se necessário a 

aplicação de uma relação contemplando as características mecânicas dos materiais. 

Huang et al. (1984), defendendo a culpa da discrepância do valor de cargas entre a engenharia 

rodoviária e ferroviária, para a aplicação de modelos de deformação controlada não levar a 

resultados válidos, estabeleceram uma relação que pudesse contemplar as características 

mecânicas da plataforma ferroviária. A relação 4.5, permite, através da tensão na plataforma e 

do módulo de elasticidade na mesma, estimar o período de vida útil da plataforma: 

 3.632. 10 . . . .  [4.5]
 

em que, 

N   ú   çõ    é à  

 ã        

  ó       

Esta relação foi adoptada para a determinação do ciclo de vida útil da plataforma no caso de 

estudo, permitindo definir que as todas as plataformas granulares tenham o mesmo período de 

vida útil, em função da tensão no topo da plataforma e das características do material 

empregue. O gráfico da figura 4.2 representa a variação do período de vida útil desta estrutura 
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em função da tensão vertical no topo na mesma, para os valores característicos de módulos de 

elasticidade neste tipo de materiais. 

  

Figura 4.2 Representação gráfica da relação 4.5 

Este gráfico demonstra que, quanto mais rígida for a plataforma e menor a tensão no topo em 

cada ciclo, maior será a sua duração. 

 

4.2.2 Plataformas com solos argilosos 
Para avaliação dos mecanismos de deterioração estrutural de plataformas constituídas por 

solos argilosos, optou-se por utilizar um método que contemplasse, tanto a rotura por 

deformação plástica como a rotura por deformação de corte, sendo o fenómeno de contracção 

desprezável neste tipo de material. 

Os autores Li e Selig. (1998a) desenvolveram um método de dimensionamento obedecendo 

aos requisitos de rotura estabelecidos e, num estudo semelhante, catalogaram este tipo de 

solos sobre o ponto de vista da sua utilização em plataformas ferroviárias. Irá ser efectuada 

através deste catálogo de solos argilosos (Li e Selig, 1996) uma aproximação ao solo de 

fundação argiloso QS1, definido segundo classificação da UIC. 
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Este método consiste em estimar uma altura útil de material granular (equivalente à camada de 

balastro, camada de coroamento e à camada de sub-balastro) a colocar sobre a plataforma, de 

modo a evitar qualquer tipo de rotura. A figura 4.3 define os parâmetros a estimar, neste 

modelo. 

 

Figura 4.3 Dimensionamento de plataformas de solos argilosos. Fonte: Li e Selig. (1998a). 

em que, 

        

        

  ó          

  ó       (MPa) 

ê  à ã     (kPa) 

 

As cargas dinâmicas são definidas majorando as cargas estáticas, através de coeficientes de 

majoração expressos pelos autores. A espessura da camada granular é obtida através da 

análise de dois factores de influência, respectivos ao tipo de rotura: o factor de influência de 

deformação por corte (prevenindo a deformação por corte) e o factor de influência de 

deformação vertical (prevenindo a rotura por deformações plásticas).  
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4.2.2.1 Definição dos factores de influência 
Os factores de influência caracterizam-se através de expressões e ábacos definidos pelo 

método. Estes ábacos permitem estimar uma relação entre a espessura da plataforma e a do 

material granular, sendo seleccionados de acordo com os solos usados no dimensionamento. 

A tabela 4.1 demonstra, de forma simplificada, a determinação dos factores de influência. 

Tabela 4.1 Determinação dos factores de influência. Fonte: (Li e Selig,1998b) 

Factor de influência de deformação por corte Factor de influência de deformação vertical 

   

 –    ê   çã
   ã  ó  à í  

     Á      
      â  

 

ê çã   
çã á   

       ê    
, ,     â     

      â  
       Á   ê    

ê ã     
ú çõ  é  

 
Figura 4.4 Determinação do factor de influência de 

deformação por corte. Fonte: Li e Selig (1998b) 

 
Figura 4.5 Determinação do factor de influência de 

deformação vertical. Fonte: Li e Selig (1998b) 
 

4.2.2.2 Definição das propriedades dos materiais 
Para aplicação deste método torna-se necessário caracterizar os materiais em função das 

características definidas pelos autores nos seus estudos. O solo QS1, de acordo com as 

características determinadas pela UIC, aproxima-se de um solo argiloso CH (fat clay). Para o 

material granular adoptaram-se as propriedades definidas no método, diferindo apenas o 

modulo de elasticidade na aplicação em modelos de elementos finitos. A tabela 4.2 define as 

características dos materiais segundo Li e Selig (1998b). 
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Tabela 4.2 Propriedades do solo de fundação argiloso e do material granular. Li e Selig (1998b) 

Solo de Fundação (CH) 
 90  

 14  

Material Granular 
 276  
 2% 

 25  
 

em que, 

   ê  à ã     (kPa) 

 ó       (MPa) 

 ó          

 ã  á    

çã  á    

 

 

4.3 Métodos de avaliação de deterioração estrutural na camada de sub-
balastro e coroamento 

Dados os diferentes tipos de materiais aplicados na camada de sub-balastro e na camada de 

coroamento, a avaliação destas estruturas quanto ao processo de deterioração estrutural, 

requer um estudo específico para cada caso. Em seguida, serão resumidas as várias relações 

elegidas para análise das camadas da sub-estrutura, de acordo com o respectivo mecanismo 

de rotura do material constituinte.  

 

4.3.1 Materiais granulares 
A deterioração das camadas de sub-balastro e de coroamento, quando constituídas por 

materiais ou solos granulares, é analisada segundo o mecanismo de rotura por deformação 

plástica. Neste tipo de materiais, também é possível a ocorrência de roturas por deformação de 

corte, contudo, devido à pouca quantidade de materiais argilosos na sua matriz, este fenómeno 

torna-se desprezável. 

Para caracterização deste tipo de rotura recorre-se a modelos de deformação controlada, 

caracterizados segundo a relação 4.1. Serão utilizadas para estudo os modelos usuais da 

engenharia rodoviária, devido ao pobre estudo deste tipo de relações na área da engenharia 

ferroviária. A tabela 4.3 resume os parâmetros, das várias relações encontradas, de acordo 

com o respectivo autor. 
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Tabela 4.3 Parâmetros dos modelos de rotura controlada em solos granulares 

Modelos de rotura de deformação plástica k c 
Dormon e Metcalf (1965) 1  6,07E-10 4,76 

Método de Shell (85% fiabilidade) (JAE, 1995) 1,94E-07 4,00 

Método de Shell (90% fiabilidade) (JAE, 1995) 1,05E-07 4,00 

Belga (Izquierto et al., 1990) 2 3,05E-09 4,35 

Francesa (Izquierto et al., 1990) 2 1,02E-07 4,16 

Inglesa (Izquierto et al., 1990) 2 4,14E-10 4,16 

Brown y Pell  (Izquierto et al., 1990) 2 4,14E-06 3,57 
        1Esta relação foi referenciada pelos autores Suzuki e Domingues (1993) 
        2Esta relação foi referenciada pelos autores Rodríguez et al.(2002) 

            

 

Para a correcta análise deste tipo de material é importante caracterizar a extensão vertical no 

topo das camadas. A extensão vertical máxima teórica dá-se no ponto coincidente com o plano 

de actuação de carga. 

 

4.3.2 Misturas betuminosas 
As camadas constituídas por misturas betuminosas são caracterizadas através de um processo 

de rotura por fadiga, ocorrendo acumulação de deformações permanentes horizontais na sua 

base. Na aplicação da carga ocorre uma deformação elástica instantânea e uma deformação 

plástica, que só é mobilizada a longo prazo devido às propriedades viscoelásticas do betume.  

Os modelos aplicados neste caso são definidos através de deformação controlada, expressos 

através da relação 4.2. Dado à sua vasta aplicação na engenharia rodoviária, na bibliografia 

existente, há um grande número de formulações de cálculo da fadiga em misturas 

betuminosas. Como tal, apenas se optou por aplicar as mais utilizadas, sendo resumidos os 

respectivos parâmetros na seguinte tabela: 

Tabela 4.4 Parâmetros dos modelos de rotura em misturas betuminosas 

Modelos de rotura de fadiga k c 
Shell – CEDEX (1986)1  1,02E-13 5,00 

Shell – ESPAS (1990) 1 1,89E-13 5,00 

CEDEX – COST3241   9,06E-09 3,67 

Illinois Department of Transportation (Carpenter, 2006) 5,00E-06 3,00 

ACESA (AEPO, 2001) 9,49E-14 5,00 

BOE (2003) 1,18E-08 3,67 
                              1Esta relação foi referenciada pelos autores Rodríguez et al.(2002)   
 

De forma a tornar a análise mais completa, optou-se também por analisar o processo de 

deterioração através de leis que contemplassem as propriedades mecânicas das misturas 
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betuminosas. As três seguintes expressões incorporam na sua formulação o módulo de 

elasticidade. 

Tabela 4.5 Modelos alternativos de rotura em misturas betuminosas  

Modelos de rotura de fadiga 

Asphalt Institute (1982)1 1.1386. . .  

Mulungye (2006) 10 . . . . .   
Shell Pavement Design Manual (1978)2 0.0685. . .  

                   1Esta relação foi referenciada pelos pelo Pita et al.(2004) 

                                     2Esta relação foi referenciada pelos autores Sharp et al. (2006) 
           

 

Nas misturas betuminosas também é possível a ocorrência de rotura por retracção térmica, 

contudo, este fenómeno só se gera para temperaturas muito baixas, sendo necessário tomar 

as devidas precauções quando aplicáveis.  

 

4.3.3 Materiais estabilizados com cal ou cimento 
Os materiais tratados com cal e cimento tendem a romper através do processo de fadiga 

devido às ligações cristalinas formadas durante a estabilização, sendo também comum o 

aparecimento de fissuras longitudinais devido aos fenómenos de retracção hidráulica e térmica. 

A ocorrência de rotura por deformações permanentes, só é considerada para avançados 

estados de ruína, não sendo contemplada no presente estudo. A análise deste tipo de 

materiais é geralmente caracterizada através de modelos de tensão controlada, definidos na 

relação 4.3. A definição destas leis de fadiga requer o conhecimento dos respectivos 

parâmetros e o valor da resistência à tracção na flexão. O fenómeno de retracção hidráulica 

pode ser evitado efectuando uma correcta cura. O fenómeno de retracção térmica, comum em 

materiais com elevada rigidez, é circunscrito através da execução de juntas de dilatação, no 

caso comum da utilização como pavimento em estruturas rodoviárias. 

 

4.3.3.1 Solos estabilizados com cal 
O solo estabilizado com cal é uma técnica pouco utilizada na engenharia de transportes, como 

tal, apenas foi possível definir uma lei de fadiga. Os autores Swanson e Thompson (1967), 

citados por Little (1999), testando vários provetes, a diferentes níveis de tensão, estabeleceram 

o modelo definido na equação 4.6: 

 10 , / ,  [4.6]
 

Esta relação representa uma “expressão média” para quatro tipos de solos argilosos 

estabilizados com cal, traçados pelos mesmos autores no gráfico da figura 4.6. Após cinco 
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milhões de ciclos, as misturas haviam atingido 41 a 66% da resistência à tracção na flexão 

máxima. 

 
Figura 4.6 Análise de quatro solos estabilizados com cal ao processo de fadiga.  

Fonte: (Swanson e Thompson, 1967) apud (Mallela et al., 2004) 

 

4.3.3.2 Solos estabilizados com cimento 
Na caracterização do comportamento à fadiga dos solos estabilizados com cimento, já com um 

uso mais comum na engenharia de transportes, foram encontradas cinco leis de fadiga, 

apresentadas na seguinte tabela: 

Tabela 4.6 Modelos de rotura em solos estabilizados com cimento 

Modelos de rotura de fadiga 
Ceratti (1991)1  10 . / .    
Tompshom (1986) 10 . / .    
Mollenar (2007) 10 . .             

BOE (2003) 10 / .            
Crespo et al. (1986) e Izquierdo et al. (1990)2 10 / .            

                            1Esta relação foi referenciada pelos pelo autor Balbo (2002)   
                                       2Esta relação foi referenciada pelos autores Rodríguez et al.(2002)   
 
Estas leis de fadiga são válidas tanto para o solo tratado com cimento, como para o solo-

cimento, diferindo apenas o valor da resistência da tracção na flexão. 

 

4.3.3.3 Brita graduada tratada com cimento 
A brita graduada tratada com cimento é um material muito resistente, sendo muito frágil 

relativamente ao comportamento à fadiga. A sua elevada rigidez implicará uma grande 

absorção de esforços nas camadas de estruturas de transportes. Dado o mecanismo de 

estabilização brita-cimento, onde o cimento assume um preenchimento total dos vazios e 

garante toda a matriz resistente através das ligações cristalinas, ao atingir a rotura, estas 

ligações quebrar-se-ão rapidamente, gerando a desagregação imediata da camada. Como tal, 
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é um material privado de especial cuidado na sua utilização e conservação. As leis de fadiga 

adoptadas para este estudo são definidas através das seguintes relações: 

Tabela 4.7 Modelos de rotura em brita graduada tratada com cimento 

Modelos de rotura de fadiga 

Balbo (1997)1 10 , ,  

BOE (2003) 10 / .  
                     1Esta relação foi referenciada pelos pelo autor Balbo (2002)   
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5 MODELAÇÃO ESTRUTURAL DE UMA VIA-FÉRREA 
A modelação estrutural da via-férrea de estudo foi desenvolvida de acordo com a normativa 

espanhola, “Recomendaciones para el proyecto de plataformas ferroviárias” do Ministério do 

Fomento de Espanha e modelada através do programa comercial de elementos finitos ANSYS. 

Em seguida, serão apresentados os métodos de análise e as respectivas simplificações 

adoptadas na aproximação de uma via-férrea, no âmbito dos elementos finitos. 

 

5.1 Domínio de análise 
Numa análise de elementos finitos torna-se necessário definir uma zona de influência das 

cargas existentes de modo a poderem criar-se modelos simplificados para análise. Desta forma 

limita-se o domínio nas direcções transversal, longitudinal e vertical. 

 

5.1.1 Zona de influência na direcção longitudinal (Ly) 
A zona de influência, considerada na direcção longitudinal, é um valor fixo, correspondente a 

uma distância de no máximo 4 travessas desde o ponto de aplicação da carga. Para valores 

superiores estes denota-se uma tendência decrescente (cerca de 0,5 a 2,5%) do valor de 

influência da carga, devido às características geométricas e mecânicas das plataformas 

ferroviárias. Considerou-se uma separação entre os eixos de travessas de 60 cm, sendo a 

largura de influência dada pela seguinte expressão: 

 0,3 4 0,3 4 ç 0,15
1
2 2,55  [5.1] 

 

5.1.2 Zona de influência na direcção transversal da via (Lx) 
A zona de influência na direcção transversal é equivale a uma vez e meia o comprimento da 

travessa, sendo este valor correspondente a 2,6 metros.  

 1,5 1,5 2,6 3,9  [5.2]
 

Idealmente, esta distância deveria ser da mesma ordem que a existente entre o ponto de 

aplicação de cargas e o limite inferior do modelo, contudo, a adopção de valores inferiores 

conduz a resultados satisfatórios.  
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5.1.3 Zona de influência na direcção vertical (Lz) 
A zona de influência considerada na direcção vertical, corresponde à soma das espessuras de 

todos os elementos da super-estrutura e da sub-estrutura, sendo a primeira de valor constante. 

A figura 5.1 ilustra novamente as várias camadas existentes numa via-férrea. 

 

Figura 5.1 Representação alternativa de uma via-férrea. Fonte: (Teixeira, 2005) 

Sendo a super-estrutura constituída pelos carris, as fixações, as travessas e o balastro, a 

espessura equivalente à mesma é calculada através da seguinte expressão: 

 
0,15 0,124 çõ 0,22  

0,35 0.844  
 

[5.3] 

A espessura da sub-estrutura varia de acordo com os materiais empregues, sendo analisados 

três tipos de casos: o modelo-padrão, representando o modelo tradicional da via-férrea 

destinada à alta velocidade com aplicação de material granular na camada de sub-balastro; os 

modelos recorrendo ao uso de materiais tratados com cal e cimento na camada de 

coroamento; e os modelos onde é realizada a substituição do sub-balastro granular por 

betuminoso. 

O modelo-padrão consistirá na execução de um modelo com 30 cm de sub-balastro granular, 

uma plataforma com 3 metros de espessura em solo de fundação QS3, coroada com uma 

camada do mesmo material. Em seguida, será efectuada uma análise utilizando um solo de 

fundação de pior qualidade (QS1 e QS2). Esta medida requer o aumento das espessuras das 

camadas subjacentes, de modo a tornar o período de vida útil da plataforma de pior qualidade 

igual ao do modelo-padrão. Será mantida uma camada de 30 cm de sub-balastro variando 

apenas a espessura da camada de coroamento em solo QS3, até se atingir a equivalência em 

termos de período de vida útil.  

Nos modelos que recorrem ao uso de materiais tratados com cal ou cimento, na execução da 

camada de coroamento, variar-se-á a espessura da mesma de modo a obter equivalência ao 
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período de vida útil da plataforma do modelo-padrão, para todos os tipos de materiais 

adoptados. A espessura do sub-balastro granular será constante, de com valor de 30 cm. 

Por fim, será efectuada uma análise com modelos recorrendo ao uso de misturas betuminosas. 

Este material é usado como substituição da camada de sub-balastro granular, a sua elevada 

impermeabilidade, rigidez e a redução dos problemas de deterioração estrutural da plataforma 

são mais-valias na sua aplicação (Ferreira, 2007). É já de utilização comum este tipo de 

solução em plataformas de boa qualidade, com solo QS3, sendo na presente análise não só 

simulado o seu uso neste tipo de plataformas, como também efectuado um estudo sobre a 

viabilidade deste tipo de material em plataformas de pior qualidade. O elevado custo deste tipo 

de solução é um factor limitativo para camadas de espessuras elevadas, não sendo 

economicamente viável o uso de valores superiores a 15 cm.  

 

5.2 Tipo de elementos utilizados 
O programa ANSYS dispõe de uma vasta gama de elementos finitos susceptíveis de utilização. 

Recomenda-se o uso de elementos hexagonais de 20 nós, tendo sido adoptado para 

modelação o elemento 20 node 95 do programa ANSYS. Este elemento pertence à família dos 

serendipianos, correspondente ao elemento de 20 nós representado na figura 5.2. 

 

Figura 5.2 Elemento serendipiano de 20 nós.  

A malha foi definida manualmente, de acordo com as malhas apresentadas por Fomento 

(1999). Foi dividida em vários paralelepípedos, correspondendo cada volume a um elemento 

de 20 nós, como representado na figura 5.3. 
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Figura 5.3 Malha adoptada para o dimensionamento do modelo-padrão.  

 

5.3 Modelação dos elementos da via-férrea 
Os elementos de uma via-férrea, devido à sua complexidade de formas, tornam-se difíceis de 

modelar segundo o método dos elementos finitos. São aconselhados a adopção de elementos 

de formas simples, garantindo a compatibilidade do modelo. 

 

5.3.1 Carril 
O carril utilizado na alta velocidade corresponde ao Vignole de 60kg/m. A sua secção é 

aproximada a um rectângulo, sendo a largura correspondente à largura real do patim (150mm), 

e a altura, o suficiente para garantir que o momento de inércia seja igual ao do carril real 

(135mm). 

 

5.3.2 Fixações 
As fixações são elementos de geometria variada, aproximando-se neste caso a elementos 

quadráticos simples, com a largura igual à do carril de modo a garantir a continuidade dos 

deslocamentos. A dimensão vertical e o módulo de elasticidade devem garantir que a rigidez 

vertical seja coincidente com a rigidez indicada pelo fabricante. A altura adoptada é de 0,124 

para uma rigidez de 244 kN/m. 

 

5.3.3 Travessas 
As travessas são modeladas segundo paralelepípedos, respeitando as suas dimensões reais. 

Apenas é efectuado um pequeno ajuste no módulo de elasticidade para garantir que a rigidez 

de flexão dos elementos seja o mais aproximado possível da real. As travessas adoptadas para 

o modelo são travessas monobloco em betão. 
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5.3.4 Camadas 
As camadas são modeladas segundo volumes contínuos, assumindo comportamentos de 

elementos esbeltos. Cada camada comportar-se-á de acordo com o tipo de relação constituída 

associada ao material. Serão recolhidas as tensões e as extensões geradas nas suas faces 

inferiores e superiores, geradas da aplicação da carga, essenciais para o dimensionamento da 

sub-estrutura.  

 

5.4 Condições de fronteira 
Sendo Lx, Ly e Lz as direcções do domínio real consideradas referentes à travessa, ao carril e 

à direcção vertical, respectivamente. O domínio de cálculo deverá reduzir-se à quarta parte do 

total, em função de simetrias estabelecidas nas direcções transversais e longitudinais. A tabela 

5.1 resume as condições de fronteira adoptadas. 

 

Tabela 5.1 Condições de fronteira adoptadas na modelação. Fonte: (Fomento, 1999) 

Plano Restrição 
x=0 ux=0 

y=o uy=0 

x=L/2 ux=0 

y=L/2 Condições de simetria 

z=0 Condições de simetria 

 

Deste modo, através do programa ANSYS, irão estabelecer-se as restrições mencionadas no 

quadro anterior ao longo dos respectivos planos. 

 

5.5 Cargas aplicadas 
Uma plataforma ferroviária está submetida a cargas devidas ao seu peso próprio e a uma 

sobrecarga correspondente aos efeitos dinâmicos provocado pela passagem do comboio de 

alta velocidade. Segundo os dados de Fomento (1999), é aconselhada a definição da carga a 

aplicar segundo a velocidade de dimensionamento. Esta relação é estabelecida através da 

tabela 5.2. 
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Tabela 5.2 Cargas verticais dinâmicas - formulação Prud`homme. Fonte: (Fomento, 1999) 

V (km/h) Qdim2 (kN) 

V ≤ 160 200 

160 < V ≤ 200 190 

200 < V ≤ 250 180 

250< V ≤ 300 170 

V >300 160 
 

O dimensionamento será efectuado para uma velocidade compreendida entre 250 e 300 km/h, 

sendo a carga a optar por roda de 170kN. Dadas as condições de simetria do modelo, apenas 

se aplicará metade da carga, adoptando-se um valor de 85kN. 

Devido à não linearidade do material em estudo gera-se a necessidade de se determinarem as 

tensões existentes através de etapas de aplicação de carga. Numa primeira fase apenas se 

considera a carga devida ao peso próprio do material até se alcançar um equilíbrio de tensões. 

Na fase seguinte, repete-se o procedimento mas com actuação simultânea do peso próprio e 

das cargas devidas ao tráfego. As tensões e os deslocamentos são obtidos através da 

diferença das duas etapas, alcançando-se assim uma solução mais rigorosa. 
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5.6 Características dos materiais 
Numa análise de elementos finitos devem definir-se correctamente todos os materiais de 

acordo com as equações constitutivas associadas. Na tabela 5.3 resumem-se as 

características dos materiais adoptados para o dimensionamento, tendo sido as suas 

propriedades definidas no capítulo terceiro e as restantes adoptadas consoante os dados 

fornecidos por Fomento (1999). 

Tabela 5.3 Propriedades dos materiais a utilizar na modelação. Fonte: (Fomento, 1999) e resultados 
obtidos anteriormente 

Materiais E (MPa) MR (MPa) v (-) p (kg/m3) Φ(º) k (kN/mm) c(kPa) (MPa)

Aço dos Carris 200000 - 0,30 7800 - - - - 

Fixações - - 0,35 1100 - 244 - - 

Travessa monobloco 50000 - 0,25 1830 - - - - 

Balastro - 130 0,20 1450 45º - - - 

M
at

er
ia

is
 

A
lte

rn
at

iv
os

 

Granular - 200 0,30 1800 35º - - - 

STC 1600 - 
0,25 1760 

- - - 0,24 

SC 4800 - - - - 0,95 

SCA 250 - 0,20 1690 - - - 0,24 

MB 6000 - 0,35 2300 - - - - 

BGTC 15000 - 0,20 2300 - - - 1.32 

Pl
at

af
or

m
a1  QS1 (12,5) - 12,5 0,40

1800 

10º - 15 - 

QS2 (25) - 25 0,30 20º - 10 - 

QS2 (50) - 50 0,30 20º 10 - 

QS3 (80) - 80 0,30 35º - - - 
1Nos solos considerado na plataforma foi acrescentado um solo com características de QS2, mas com 50 MPa, dado 

que a bibliografia apenas contempla o caso de 25 MPa. 

em que, 

E  ó    
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Como já foi referido, os materiais tratados com cal e cimento e as misturas betuminosas serão 

alvos de uma análise elástica linear. Também o aço, as fixações e as travessas serão 

analisados como materiais totalmente elástico lineares. Os restantes materiais, serão 

estudados segundo modelos elastoplásticos, mais concretamente, segundo o modelo de 

Drucker-Praguer. 
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5.7 Validação do modelo 
O método de aproximação de estruturas reais a estruturas de elementos finitos origina sempre 

a um erro associado. De modo a diminuir este valor, foi efectuado um processo de validação 

consistindo na comparação de valores obtidos pelo programa computacional utilizado neste 

âmbito, com modelos semelhantes efectuados por outros autores e com outros programas 

computacionais. Como tal, adoptou-se um caso descrito no documento do Fomento (1999), 

construindo-se um modelo igual e nele se simulando os mesmos casos de carga e condições 

de fronteira. Foi definida, apenas para validação de resultados, a nomenclatura utilizada na 

bibliografia. Os modelos de referência serão denominados Simb00, onde i se refere à secção 

tipo (1,2,3 e 4), mb referente à utilização de travessas monobloco e os dígitos 00 indicam a 

espessura da camada de sub-balastro utilizada (0 cm, 15 cm e 30cm).  

A tabela 5.4 indica os resultados obtidos por Fomento (1999), a tabela 5.5 os valores obtidos 

através da simulação efectuada pelo programa ANSYS. Por fim, os erros associados à 

simulação efectuada face aos dados da bibliografia são indicados na tabela 5.6. 

 
Tabela 5.4 Valores de deslocamentos e tensões indicados na bibliografia. Fonte: (Fomento, 1999) 

Deslocamentos (mm) - Ministério do Fomento Tensões na plataforma (N)- Ministério do Fomento 

dmm S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
mb00 -0,00434 -0,0046 -0,00449 -0,00438 mb00 -14029 -18115 -16041 -14441 

mb15 -0,00413 -0,00447 -0,00426 -0,00416 mb15 -10357 -15681 -11518 -10629 

mb30 -0,00386 -0,00415 -0,00415 -0,00388 mb30 -9260 -13655 -10206 -9486 
 
Tabela 5.5 Valores de deslocamentos e tensões obtidos através do programa ANSYS 

Deslocamentos (mm) - ANSYS Tensões na plataforma (N)- ANSYS 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
mb00 -0,00394 -0,00395 -0,00385 -0,00375 mb00 -16187,7 -16190,7 -14489 -13008 

mb15 -0,00342 -0,00361 -0,00352 -0,00345 mb15 -10656,5 -13895 -12395,5 -11088 

mb30 -0,00322 -0,00333 -0,00328 -0,00328 mb30 -9430 -11823 -10919 -10109,5 
 
Tabela 5.6 Erros associados à comparação dos dois tipos diferentes de modelação 

Erro associado aos deslocamentos Erro associado às tensões 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
mb00 7% 14% 14% 14% mb00 15% 11% 10% 10% 

mb15 17% 19% 17% 17% mb15 3% 11% 8% 4% 

mb30 17% 20% 21% 15% mb30 2% 13% 7% 7% 
 

O valor dos desvios entre os resultados obtidos pelos modelos existentes na bibliografia os do 

programa ANSYS situam-se entre os 9 e os 21%, para os deslocamentos, e entre 2 e 15% 

para as tensões. Face às diferenças entre os programas, considera-se que estes valores estão 

dentro de um intervalo aceitável, sendo por isso considerado como válido o modelo de 

elementos finitos desenvolvido para o presente estudo.  
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6 DIMENSIONAMENTO DE UMA VIA-FÉRREA INCLUINDO MATERIAIS ALTERNATIVOS E 

CONSIDERANDO O PROCESSO DE DETERIORAÇÃO DA SUB-ESTRUTURA 
Neste capítulo será efectuado o dimensionamento da sub-estrutura ferroviária baseando-se 

nas metodologias e valores definidos nos capítulos anteriores. Serão projectadas as camadas 

de sub-balastro e de coroamento com materiais tradicionais e alternativos, em função da 

qualidade da plataforma adoptada. Deste modo, serão definidos 3 capítulos relativos a cada 

tipo de solo de fundação e um capítulo final, contendo os resultados obtidos, permitindo ao 

utilizador uma fácil leitura na decisão dos tipos de materiais a adoptar nas camadas de sub-

estrutura. 

As variadas solicitações às quais a via-férrea está sujeita levam à necessidade caracterização 

dos seus elementos ao processo de deterioração estrutural. Em todos os modelos serão 

analisadas respectivas camadas de sub-estrutura e determinados os números de ciclos 

teóricos, aos quais cada camada pode estar sujeita até atingir a rotura. Os valores 

condicionantes do dimensionamento serão definidos através do modelo tradicional de alta 

velocidade, correspondente a uma plataforma de boa qualidade com um sub-balastro granular. 

Assim, todos os modelos terão características estruturais e de duração semelhantes aos 

tradicionais. 

 

6.1 Plataformas com solos de fundação QS3 
As plataformas executadas com solos de fundação QS3, dada a qualidade superior do solo, 

são consideradas de boa qualidade. A ficha UIC 719R classifica as plataformas como P3, 

sendo de utilização viável em estruturas de alta velocidade. Neste estudo apenas se analisarão 

duas hipóteses, a primeira referente ao uso tradicional de material granular de boa qualidade 

na camada de sub-balastro, e a segunda, substituindo esta última por uma mistura betuminosa 

própria para o efeito. No caso deste tipo de solos de fundação, não existe interesse no uso de 

métodos de estabilização de materiais, sendo a adopção deste tipo de soluções associada à 

melhoria de solos de qualidade inferior.   

 

6.1.1 Modelo com camada de sub-balastro granular 
O modelo com uma camada de sub-balastro granular é considerada a solução tradicional na 

alta velocidade e será denominado como modelo-padrão. Todo o dimensionamento de sub-

estruturas em plataformas de qualidade inferior será efectuando em função destes valores. 

Neste caso específico, foi considerada uma sub-estrutura constituída por 3 metros de 

plataforma de QS3, 35 cm de camada de coroamento em solo QS3 e 30 cm de sub-balastro 

granular de boa qualidade. A tabela 6.1 indica a tensão vertical no topo da plataforma QS3, 

após a primeira simulação deste modelo. 
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Tabela 6.1 Simulação do modelo-padrão – Plataforma QS3  

Solo Tensão vertical topo da 
plataforma (kPa) 

QS3 44,5 
 

A partir deste valor será possível analisar a substituição do sub-balastro granular por um sub-

balastro betuminoso, através de uma simples equivalência estrutural, como também definir o 

período de vida útil mínimo ao qual todas as plataformas, mesmo de solos de qualidade 

inferior, devem estar sujeitas. 

6.1.2 Modelo com camada de sub-balastro betuminoso 
A utilização de misturas betuminosas em substituição da camada de sub-balastro granular 

remete à execução de um processo de equivalência estrutural. Este método consiste em variar 

a espessura do sub-balastro traçando um gráfico em função da tensão vertical no topo da 

plataforma. Deste modo, é possível determinar a espessura mínima da camada de sub-balastro 

betuminoso até se observar uma tensão na plataforma igual ao valor de referência do modelo-

padrão. O elevado custo deste tipo de misturas leva a uma análise minuciosa, sendo 

considerada uma escala de espessuras com unidades em centímetros. O gráfico da figura 6.1 

reflecte esse processo de equivalência estrutural. 

 

Figura 6.1 Processo de equivalência estrutural para obtenção da espessura do sub-balastro 
betuminoso – Plataforma QS3  

No gráfico da figura anterior, denota-se uma diminuição na tensão da plataforma com o 

aumento da espessura do sub-balastro. A tabela 6.2 define a espessura mínima a adoptar no 

dimensionamento deste tipo de solução. 
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Tabela 6.2 Espessura mínima do sub-balastro betuminoso – Plataforma QS3  

Material camada de sub-balastro Espessura mínima (cm) 

MB 11 
 

6.1.3 Avaliação da sub-estrutura ao processo de deterioração 
De modo a definir o período de vida útil de referência, ao qual todos os modelos de via-férrea 

devem obedecer independentemente do material, é necessário avaliar a plataforma do modelo-

padrão ao processo de deterioração estrutural. Serão também analisadas as restantes 

camadas da sub-estrutura. 

 

6.1.3.1 Modelo com camada de sub-balastro granular 
Para se estimar o período de vida útil do modelo-padrão será necessário analisar 

separadamente a plataforma e a camada de sub-balastro. Na primeira, o número de ciclos à 

rotura será determinado através da relação 4.5, na qual é estimado este valor através da 

tensão vertical no topo da plataforma e do seu módulo de elasticidade. A tabela 6.3 apresenta 

o número de ciclos , admissível durante todo o período de vida útil da plataforma para este 

modelo. 

Tabela 6.3 Determinação do período de vida útil de referência - Plataforma QS3  

Solo Tensão vertical topo da 
plataforma (kPa) 

Módulo de elasticidade da 
plataforma (MPa) N 

QS3 44,5 80 1,67E+07 
  

O valor obtido do período de vida útil da plataforma do modelo-padrão é de 1,67E+07, sendo 

este considerado o valor de referência, ou seja, o adoptado para o dimensionamento de todas 

as plataformas de qualidade inferior.  

Em seguida, foi efectuada uma verificação à deterioração da camada de sub-balastro granular 

constituinte deste modelo. Esta análise foi executada recorrendo a modelos de deformação 

controlada definidos na tabela 4.3 do capítulo quarto, que permitem determinar o período de 

vida útil de camadas constituídas por solos granulares. Os resultados obtidos, para cada autor, 

são expressos na tabela 6.4. 
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Tabela 6.4 Determinação do período de vida útil da camada de sub-balastro granular –     
Plataforma QS3 

  Solo de Plataforma 

Modelos de extensão controlada N - QS3 (80MPa) 

Dormon e Metcalf (1965) 1  4,99E+13 

Método de Shell (85% fiabilidade) (JAE, 1995) 3,18E+13 

Método de Shell (90% fiabilidade) (JAE, 1995) 1,72E+13 

Belga (Izquierto et al., 1990) 2 8,76E+12 

Francesa (Izquierto et al., 1990) 2 6,19E+13 

Inglesa (Izquierto et al., 1990) 2 2,51E+11 

Brown y Pell  (Izquierto et al., 1990) 2 2,01E+13 

Deformação de compressão 2,79E-04 
            1Esta relação foi referenciada pelos autores Suzuki e Domingues (1993) 
              2Esta relação foi referenciada pelos autores Rodríguez et al.(2002)   
           

Analisando a tabela anterior pode notar-se o facto do período de vida útil desta camada ser, em 

média, bastante superior ao da plataforma. Deste modo, confirma-se que no modelo-padrão, a 

camada da sub-estrutura mais condicionante para o dimensionamento é a plataforma. 

6.1.3.2 Modelo com camada de sub-balastro betuminoso 
Tendo em conta o método de determinação da espessura da camada de sub-balastro 

betuminoso, através da equivalência em termos de tensões no topo da plataforma, esta 

solução tem obrigatoriamente, um período de vida útil igual ou superior relativamente ao 

modelo-padrão. Neste caso apenas será necessário analisar o comportamento às acções 

cíclicas da camada de sub-balastro betuminoso. Aplicando os modelos de fadiga já 

referenciados nas tabelas 4.4 e 4.5 do capítulo quarto, é possível determinar facilmente o 

número de ciclos admissíveis até à rotura desta camada, definido na tabela 6.5. 

Tabela 6.5 Determinação do período de vida útil da camada de sub-balastro betuminoso – 
Plataforma QS3  

Solo de Plataforma 
Modelos de extensão controlada QS3 (80MPa) 

Shell – CEDEX (1986)1  1,29E+14 

Shell – ESPAS (1990) 1 2,39E+14 

CEDEX – COST3241   2,79E+13 

Illinois Department of Transportation (Carpenter, 2006) 2,29E+13 

ACESA (AEPO, 2001) 1,21E+14 

BOE (2003) 3,64E+13 

Asphalt Institute (1982) 2 5,28E+10 

Mulungye (2006) 3,81E+07 

Shell Pavement Design Manual (1978)3 2,09E+14 

Extensão Horizontal Tracção 6,02E-05 
           1Esta relação foi referenciada pelos autores Rodríguez et al.(2002)   
             2Esta relação foi referenciada pelos pelo Pita et al.(2004) 

             3Esta relação foi referenciada pelos autores Sharp et al. (2006) 
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Este tipo de material apresenta um excelente comportamento face ao processo de degradação 

estrutural. Apenas se deve realçar o facto dos modelos resultantes de análises, nos quais se 

tem em consideração o módulo de elasticidade da mistura, apresentarem resultados bastante 

inferiores aos demais. Estes modelos reflectiram, em média, um número de ciclos admissível 

bastante superior ao de plataforma, considerando-se aceitável a utilização deste tipo de 

solução em plataformas constituídas por solos QS3. 

6.2 Plataformas com solos de fundação QS2 
As plataformas executadas com solos de fundação QS2, dada a qualidade razoável do solo, 

são consideradas de média qualidade. A ficha UIC 719R define-as como P2, defendendo que 

para utilização em plataformas de alta velocidade é necessário colocar-se uma camada de solo 

QS3 no mínimo de 35 cm, passando esta a ser considerada de classe P3. 

Para a análise deste tipo de plataformas foram definidos dois tipos de solos, diferenciando-se 

apenas o módulo de elasticidade (50 e 25 MPa). Primeiramente, será efectuada uma 

equivalência ao período de vida útil do modelo-padrão, definindo-se as tensões máximas a que 

a plataforma pode estar sujeita para os dois tipos de solos de fundação. Em seguida, serão 

determinadas as espessuras mínimas da camada de coroamento para cada material adoptado, 

de modo a que as tensões na plataforma não ultrapassem as máximas, obrigando assim a que 

a plataforma tenha um o período de vida útil igual ou superior ao do modelo-padrão. A camada 

de sub-balastro granular será constante em todas as simulações, contudo, será analisada a 

viabilidade de colocação de sub-balastro betuminoso. Por fim, serão avaliadas ao processo de 

deterioração estrutural as camadas de coroamento e sub-balastro, podendo validar-se o uso 

dos materiais alternativos assim como definir as vantagens e desvantagens da escolha de cada 

solução. 

 

6.2.1 Determinação das tensões mínimas na plataforma 
A determinação da tensão máxima nas plataformas de solos granulares foi efectuada 

novamente com a relação 4.5, contudo, através de um processo inverso. Recorrendo ao 

período de vida útil de referência e às características mecânicas dos solos de fundação, 

determinou-se a tensão máxima à qual cada plataforma deve estar sujeita para se cumprir os 

requisitos definidos. A tabela 6.6 estabelece os cálculos efectuados para determinação dessas 

tensões máximas. 

Tabela 6.6 Determinação da tensão máxima de dimensionamento em plataformas granulares – 
Plataforma QS2 

Solo Período de vida útil de 
referência - N 

Módulo de elasticidade da 
plataforma (MPa) 

Tensão vertical topo 
da plataforma (kPa) 

QS2 (50 MPa) 1,67E+07 50 28,35 

QS2 (25 MPa) 1,67E+07 25 14,58 
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A partir da tabela anterior pode concluir-se que, para as plataformas de solos referentes ao 

material QS2, de 50 e 25 MPa, a tensão máxima à qual o material pode estar sujeito, de modo 

a manter o mesmo período de vida útil do modelo-padrão, é 28.35 e 14.58 kPa, 

respectivamente. Através destes valores serão, em seguida, determinadas as espessuras das 

restantes camadas da sub-estrutura dos vários modelos.  

6.2.2 Determinação das espessuras das camadas de sub-estrutura  
A determinação das espessuras das camadas de sub-estrutura é efectuada segundo um 

processo semelhante ao utilizado para a obtenção no sub-balastro betuminoso em plataformas 

de boa qualidade. Será variada a camada de coroamento e traçado um gráfico em função da 

tensão no topo da plataforma, diferindo os vários tipos de materiais da camada de coroamento 

e mantendo uma sub-balastro granular constante de 30cm. Por fim, será efectuada uma 

verificação acerca da viabilidade do uso de sub-balastro betuminoso neste tipo de plataformas. 

 

6.2.2.1 Modelo de tratamento da camada de coroamento - Plataforma 50 MPa 
Após o dimensionamento e simulação dos vários tipos de modelos efectuados, foram traçados 

vários gráficos para a leitura das espessuras mínimas. De modo a simplificar-se a análise, o 

gráfico da figura 6.2 condensa todos os resultados obtidos. A linha denominada por 

“equivalência” define as tensões máximas admissíveis na plataforma, sendo as restantes 

representações das variações da tensão no topo de plataforma de acordo com o material 

definido na camada de coroamento. 

 

Figura 6.2 Determinação da espessura da camada de coroamento, de acordo com os vários 
materiais adoptados – Plataforma QS2 (50MPa) 
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A tabela 6.7 resume os valores mínimos adoptados na camada de coroamento para o 

dimensionamento deste tipo de plataformas. Percebe-se facilmente que os materiais mais 

rígidos necessitam de uma menor espessura para se cumprir o critério de tensão máxima na 

plataforma, restando apenas verificar o seu comportamento face à deterioração estrutural. 

Tabela 6.7 Espessura mínima da camada de coroamento - Plataformas QS2 (50 MPa) 

Material camada de coroamento Espessura mínima (cm) 

QS3 40 

SCA 25 

STC 15 

SC 10 

BGTC 10 
 

6.2.2.2 Modelo de tratamento da camada de coroamento - Plataforma 25 MPa 
De forma semelhante, foi efectuada uma análise para o segundo solo de fundação adoptado, o 

QS2 de 25 MPa, de onde se pode notar um aumento significativo da espessura da camada de 

coroamento, independentemente do tipo de material adoptado, ocorrido com a redução de 

qualidade do solo de plataforma. O gráfico da figura 6.3 descreve essa mesma análise. 

 

Figura 6.3 Determinação da espessura da camada de coroamento, de acordo com os vários 
materiais adoptados – Plataforma QS2 (25MPa) 

Dado o mesmo tipo de análise, os resultados expressos na tabela 6.8, referentes à espessura 

mínima a adoptar na camada de coroamento, foram semelhantes ao caso anterior. A 

abrangência ao processo de deterioração estrutural de cada camada será estudada no próximo 
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Tabela 6.8 Espessura mínima da camada de coroamento – Plataforma QS2 (25MPa) 

Material camada de coroamento Espessura mínima (cm) 

QS3 110 

SCA 90 

STC 55 

SC 40 

BGTC 30 
 

6.2.2.3 Modelo com camada de sub-balastro betuminoso 
A análise sobre a viabilidade da utilização de sub-balastro betuminoso em plataformas de pior 

qualidade deve-se exclusivamente a factores económicos. Será efectuado o mesmo processo, 

fazendo variar a camada de sub-balastro betuminoso e mantendo-se uma camada de 

coroamento fixa de 35 cm em solo QS3. O gráfico da figura 6.4 ilustra os valores das 

simulações efectuadas. 

 

Figura 6.4 Determinação da espessura da camada de sub-balastro betuminoso – Plataforma QS2 
(50MPa) 

Tal como nos casos anteriores, a tabela 6.9 define a espessura mínima a adoptar para se 

manter um período de vida útil igual ao da plataforma do modelo-padrão. 

Tabela 6.9 Espessura mínima do sub-balastro betuminoso - Plataforma QS2 (50MPa) 
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Sendo a espessura de sub-balastro betuminoso obtida no caso de plataformas de QS2, de 50 

MPa, já um valor considerado como limite neste tipo de camadas, seria de esperar que a 

avaliação de plataformas de pior qualidade gerasse espessuras muito elevadas deste material. 

Como solução manteve-se uma espessura de 15 cm de sub-balastro betuminoso e variou-se a 

camada de coroamento em solo QS3. O processo de determinação da espessura dessa 

camada é idêntico aos anteriores e é expresso no gráfico da figura 6.5. 

 

Figura 6.5 Determinação da espessura da camada de coroamento em solo QS3 - Plataforma QS2 
(25MPa) 

Por fim, a tabela 6.10 define a espessura mínima a adoptar na camada de coroamento em solo 

QS3, na utilização de um solo de fundação QS2 de 25MPa com um sub-balastro betuminoso 

de 15 cm. 

Tabela 6.10 Espessura mínima do sub-balastro betuminoso – Plataforma de QS2 (25 MPa) 

Material camada de sub-balastro Espessura mínima (cm) 

QS3 130 
 

Para a aplicação de um sub-balastro betuminoso de 15 cm, em solos desta qualidade, é 

necessário colocar 130 cm de solo QS3 na camada de coroamento para se cumprirem os 

requisitos definidos. Face às demais alternativas, considera-se que esta hipótese não é 

economicamente viável pelos grandes movimentos de terras implicados, contudo, será 

contemplada nas análises para comparação. 
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6.2.3 Avaliação da sub-estrutura ao processo de deterioração 
Uma correcta avaliação ao processo de deterioração destas camadas remeteria à 

determinação do período de vida útil de todas as camadas da sub-estrutura, contudo, dado o 

dimensionamento da plataforma em função do período de vida útil do modelo-padrão, e pelo 

facto das tensões máximas no topo da plataforma nunca serem ultrapassadas, o período 

mínimo de ciclos mínimo considerou-se indirectamente assegurado. Resta apenas verificar a 

camada de sub-balastro e a camada de coroamento. É de notar que o uso de materiais 

granulares na camada de sub-balastro é de utilização tradicional neste tipo de estruturas, 

apresentando sempre um bom comportamento ao processo de deterioração estrutural, sendo 

então dada uma maior ênfase à verificação ao nível dos materiais alternativos. Como tal, serão 

analisados e tabelados somente os materiais utilizados na camada de coroamento e a camada 

de sub-balastro betuminoso, estando os restantes disponíveis no anexo VI e V. 

 

6.2.3.1 Verificação à deterioração estrutural - Modelos de tratamento da camada de 
coroamento  

Para verificação dos modelos analisados ao longo deste subcapítulo foram novamente 

aplicadas as relações estabelecidas no capítulo quarto. Esta análise permitirá que se possam 

distinguir as vantagens da aplicação vários tipos de materiais eleitos na via-férrea. 

 

6.2.3.1.1 Camada de coroamento em solo QS3 
A avaliação da camada de coroamento em solo QS3, tratando-se este de um solo granular, é 

definida de uma forma análoga ao caso da camada de sub-balastro nas plataformas de boa 

qualidade. Através das relações estabelecidas na tabela 4.3. É possível efectuar a 

determinação do período de vida útil ao qual esta camada está sujeita para os dois tipos de 

plataforma definidos. A tabela 6.11 relata os valores em questão. 

Tabela 6.11 Determinação do período de vida útil da camada de coroamento em solo QS3 – 
Plataforma QS2 

Solo de Plataforma 

Autor N - QS2 (50 MPa) N - QS2 (25 MPa) 

Dormon e Metcalf (1965) 1  1,16E+13 1,12E+14 

Método de Shell (85% fiabilidade) (JAE, 1995) 9,33E+12 6,28E+13 

Método de Shell (90% fiabilidade) (JAE, 1995) 5,05E+12 3,40E+13 

Belga (Izquierto et al., 1990) 2 2,31E+12 1,84E+13 

Francesa (Izquierto et al., 1990) 2 1,73E+13 1,26E+14 

Inglesa (Izquierto et al., 1990) 2 7,02E+10 5,10E+11 

Brown y Pell  (Izquierto et al., 1990) 2 6,73E+12 3,69E+13 

Deformação de compressão 3,80E-04 2,36E-04 
 1Esta relação foi referenciada pelos autores Suzuki e Domingues (1993) 
 2Esta relação foi referenciada pelos autores Rodríguez et al.(2002) 
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6.2.3.1.2 Camada de coroamento em solo estabilizado com cal 
O solo estabilizado com cal é o material com menos estudo face ao processo de deterioração 

estrutural. Caracteriza-se através de apenas um modelo de tensão controlada, expresso pela 

relação 4.6, e a sua formulação implica a utilização de uma relação de tensões, entre a tensão 

na camada de coroamento e a resistência máxima de tracção na flexão. A tabela 6.12 

caracteriza o valor da tensão verificada na face inferior da camada de coroamento para os dois 

tipos de plataformas QS2 em estudo. 

Tabela 6.12 Tensão de tracção na camada de SCA - Plataforma QS2 

Solo de Plataforma 
QS2 (50 MPa) QS2 (25 MPa)

Tensão tracção (kPa) 43,3 29,9 
 

Através deste valor pode definir-se a relação de tensões necessária à determinação do número 

de ciclos admissíveis até à rotura. O valor da resistência à tracção de flexão foi definido no 

capítulo terceiro e corresponde a 0,24 MPa para este tipo de material. A tabela 6.13 expressa 

essa relação de tensões e o período de vida útil para as duas plataformas de solos QS2 

adoptadas. 

Tabela 6.13 Determinação do período de vida útil da camada de coroamento em SCA – Plataforma 
QS2 

Solo de Plataforma 
Autores N - QS2 (50 MPa) N - QS2 (25 MPa) 

Swanson e Thompson (1967) 1 1,58E+13 1,10E+14 

Relação de Tensões (SR) 16% 11% 
                                          1Esta relação foi referenciada pelos pelo autor Little (1999)   

 

 

6.2.3.1.3 Camada de coroamento em solo tratado com cimento 
A análise dos materiais estabilizados com cimento é efectuada em separado, de acordo com o 

tipo de material e a sua quantidade em cimento. O solo tratado com cimento é um material com 

pouca resistência à tracção na flexão, apresentando um valor de 0,24 MPa, semelhante ao 

estabilizado com cal. Da mesma forma que o anterior, sendo o mecanismo de rotura 

semelhante, é definido na tabela 6.14 o valor da tracção na face inferior da camada de 

coroamento de solo tratado com cimento, de acordo com o tipo de solo de fundação. 

Tabela 6.14 Tensão de tracção na camada de coroamento em STC - Plataforma QS2 

Solo de Plataforma 
QS2 (50 MPa) QS2 (25 MPa)

Tensão tracção (kPa) 169,6 152,6 
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De acordo com os valores da tabela anterior é possível estabelecer a relação de tensões 

necessária à aplicação das expressões referenciadas na tabela 4.6, definidas para solos 

estabilizados com cimento, estabelecendo a tabela 6.15 esse valor e o número de ciclos à 

rotura de cada camada. 

Tabela 6.15 Determinação do período de vida útil da camada de coroamento em STC –     
Plataforma QS2 

Solo de Plataforma 

Autor QS2 - 50 MPa QS2 - 25 MPa 

Ceratti (1991)1 2,36E+08 2,39E+08 

Tompshom (1986) 6,25E+03 1,07E+05 

Molenaar (2007) 1,17E+09 1,18E+09 

DOE297(2003) 4,66E+03 3,57E+04 

Crespo et al. (1986) e Izquierdo et al. (1990)2 4,01E+05 3,28E+04 

Relação de Tensões (SR) 71% 64% 
                       1Esta relação foi referenciada pelos pelo autor Balbo (2002)   

                       2Esta relação foi referenciada pelos autores Rodríguez et al.(2002)   
 

 

6.2.3.1.4 Camada de coroamento em solo-cimento 
A análise do solo-cimento é de um modo semelhante ao solo tratado com cimento, diferindo 

apenas o valor da resistência à tracção na flexão. Este material, devido à sua elevada rigidez e 

quantidade de cimento, apresenta um valor de 0,95 MPa de resistência. A tabela 6.16 define os 

valores determinados nas análises de elementos finitos para ambas as plataformas de QS2. 

Tabela 6.16 Tensão tracção na camada de coroamento em SC - Plataforma QS2 

Solo de Plataforma 
QS2 (50 MPa) QS2 (25 MPa)

Tensão tracção (kPa) 327,7 316,8 
 

Do mesmo modo, aplicando novamente as expressões da tabela 4.6, é possível estabelecer 

uma relação entre tensões e avaliar o número de ciclos à rotura associado a cada modelo de 

tensão controlada. Estes valores vêm expressos na tabela 6.17. 
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Tabela 6.17 Determinação do período de vida útil da camada de coroamento em SC –       
Plataforma QS2 

Plataforma 
 Autor QS2 (50 MPa) QS2 (25 MPa) 

Ceratti (1991)1 2,50E+08 2,50E+08 

Tompshom (1986) 1,27E+10 2,02E+10 

Molenaar (2007) 1,23E+09 1,23E+09 

DOE297 (2003) 1,54E+08 2,14E+08 

Crespo et al. (1986) e Izquierdo et al. (1990)2 1,19E+10 7,44E+10 

Relação de Tensões (SR) 34% 33% 
                        1Esta relação foi referenciada pelos pelo autor Balbo (2002)   

                      2Esta relação foi referenciada pelos autores Rodríguez et al.(2002)   
 

6.2.3.1.5 Camada de coroamento em brita graduada tratada com cimento 
A brita graduada tratada com cimento é, entre os materiais alternativos estudados, o que 

carece de maior preocupação na sua aplicação devido à sua fragilidade. Embora seja muito 

resistente, ao atingir a rotura começará a degradar-se rapidamente. De forma análoga, definiu-

se a tabela 6.18, com as tensões observadas nas fibras inferiores da camada de coroamento. 

Tabela 6.18 Tensão de tracção na camada de coroamento em BGTC - Plataforma QS2 

Solo de Plataforma 
QS2 (50 MPa) QS2 (25 MPa) 

Tensão Máxima Tracção (kPa) 609,7 617,0 
 

Este material, devido à sua elevada resistência, apresentou um valor de resistência à tracção 

na flexão de cerca de 1,32 MPa. Através das relações da tabela 4.7, pode-se determinar 

facilmente o número de ciclos à rotura destas camadas, expressas na seguinte tabela: 

Tabela 6.19 Determinação do período de vida útil da camada de coroamento em BGTC – Plataforma 
QS2 

Plataforma 

Autor N - QS2 (25 MPa) N - QS2 (50 MPa) 
Balbo (1997)1 9,35E+07 1,20E+08 

BOE (2003) 1,56E+08 1,90E+08 

Relação de Tensões (SR) 47% 46% 
   1Esta relação foi referenciada pelos pelo autor Balbo (2002)   

 

6.2.3.2 Verificação à deterioração - modelos de uso de misturas betuminosas no sub-
balastro  

De modo a verificar a viabilidade da aplicação de um sub-balastro betuminoso nas plataformas 

de solo QS2, resta apenas avaliar este material ao processo de deterioração estrutural. 

Segundo as leis de fadiga já mencionadas, para o caso de solos de boa qualidade, estimou-se 

o número de ciclos admissível até à sua rotura quando empregue na camada de sub-balastro. 
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Note-se que, devido ao seu elevado custo, ambas as camadas têm 15 cm de espessura. A 

tabela 6.20 reflecte a estimativa efectuada de acordo com as respectivas expressões 

supracitadas. 

Tabela 6.20 Determinação do período de vida útil da camada de sub-balastro betuminoso – 
Plataforma QS2 

Solo de Plataforma 
Autor N - QS2 (50 MPa) N - QS2 (25 MPa) 

Shell – CEDEX (1986)1  8,34E+13 1,06E+14 

Shell – ESPAS (1990) 1 1,54E+14 1,96E+14 

CEDEX – COST3241   2,03E+13 2,41E+13 

Illinois Department of Transportation (Carpenter, 2006) 1,76E+13 2,03E+13 

ACESA (AEPO, 2001) 7,82E+13 9,90E+13 

BOE (2003) 2,64E+13 3,14E+13 

Asphalt Institute (1982) 2 3,96E+10 4,63E+10 

Mulungye (2006) 2,86E+07 3,34E+07 

Shell Pavement Design Manual (1978)3 1,27E+14 1,67E+14 

Extensão Horizontal Tracção 6,57E-05 6,27E-05 
             1Esta relação foi referenciada pelos autores Rodríguez et al.(2002)   
                2Esta relação foi referenciada pelos pelo Pita et al.(2004) 

                3Esta relação foi referenciada pelos autores Sharp et al. (2006) 
 

6.3 Plataformas com solos de fundação QS1 
A utilização de plataformas com solos de fundação QS1 é considerada, pela ficha UIC 719R, 

como uma solução de qualidade medíocre, devendo ser eleita apenas em ambiente argiloso. A 

mesma norma define a colocação de uma camada de coroamento com um mínimo de 50 cm 

de solo QS3, tornando-a numa plataforma de classe P3, apta para alta velocidade. Os solos 

QS1 são maioritariamente argilosos, pelo que neste âmbito se analisará este tipo de estrutura 

segundo modelos próprios. O uso de materiais tratados com cimento levaria à necessidade de 

aquisição de materiais, para posterior tratamento, deixando de ser economicamente viável. No 

presente estudo, apenas será analisada a hipótese tradicional de utilização de uma camada de 

coroamento em solo QS3 e o tratamento de solos com cal, dado o ambiente argiloso. Excluem-

se também desta análise o uso de misturas betuminosas, devido à má qualidade da 

plataforma.O estudo da aplicação destas soluções será efectuado de forma semelhante aos 

demais. Em primeiro lugar, serão determinadas as tensões máximas admissíveis no topo da 

plataforma, para esta ter o mesmo período de vida útil que o modelo-padrão. Esta análise será 

efectuada com o método definido no capítulo quarto, para avaliação do processo de 

deterioração, tendo em conta os tipos de rotura das plataformas argilosas. Em seguida serão 

determinadas as espessuras mínimas das camadas de coroamento com os materiais elegidos, 

de modo a cumprir os requisitos definidos. Por fim, será efectuada uma verificação à 

deterioração estrutural das camadas da sub-estrutura de uma forma também idêntica ao caso 

anterior. 
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6.3.1 Determinação das tensões mínimas na plataforma 
O dimensionamento deste tipo de plataformas procura, através do método definido por Li et 

Selig (1998a), determinar uma altura equivalente de areia de modo a não ocorrer nenhum dos 

fenómenos de rotura supracitados para as plataformas argilosas. A tabela 6.21 mostra a altura 

de material granular equivalente, de modo a prevenir fenómenos de rotura por corte e 

deformação plástica. 

Tabela 6.21 Determinação da altura de areia equivalente – Plataforma QS1  

Tipo de rotura Espessura mínima (cm) 

Deformação por corte 41 

Deformação plástica 80 
 

Segundo os cálculos efectuados, em plataformas de alta velocidade argilosas, a rotura por 

acumulação de deformações plásticas torna-se condicionante no seu dimensionamento, sendo 

necessário adoptar uma altura mínima de 80 cm de material granular para que esta não ocorra. 

De forma a compatibilizar os dois métodos distintos em análise foi criado um modelo com uma 

plataforma QS1 de 3 metros, uma camada granular de 80 cm e os restantes elementos da 

super-estrutura. Deste modo, foi possível retirar uma tensão vertical no topo da plataforma e, 

uma vez que o método contempla nos seus cálculos o período de vida útil da plataforma (ao 

qual foi utilizado o do modelo-padrão), este valor cumpre todos os requisitos adoptados nesta 

análise. A tabela 6.22 define os valores determinados para a análise de plataformas argilosas. 

Tabela 6.22 Determinação da tensão vertical mínima no topo da plataforma – Plataforma QS1 

Solo Módulo de elasticidade da 
plataforma (MPa) 

Tensão vertical topo 
da plataforma (kPa) 

QS1 (12,5 MPa) 12,5 15,2 
 

A tensão obtida foi de 15,2 kPa no topo de plataforma. Seria de esperar que este valor fosse 

muito inferior aos obtidos nas plataformas de média qualidade, contudo, devido aos diferentes 

comportamentos face à deterioração estrutural e aos distintos métodos de análise, obtiveram-

se valores bastante próximos. É de referir novamente que a relação destes resultados se deve 

ao facto de a análise ser efectuada para uma equivalência em termos de período de vida útil e 

não a nivel estrutural, como é tradicional neste tipo de procedimento. 

6.3.2 Determinação das espessuras das camadas de sub-estrutura 
Para a determinação das espessuras das camadas de sub-estrutura utilizou-se o mesmo 

método aplicado nas plataformas de QS2, diferindo apenas a qualidade da plataforma. A 

espessura da camada de sub-balastro granular foi de 30 cm, variando a de coroamento. As 

simulações foram novamente condensadas num gráfico, permitindo uma fácil leitura e uma 
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rápida comparação dos valores obtidos. O gráfico da figura 6.6 ilustra o método de obtenção 

das espessuras mínimas em plataformas argilosas. 

 

Figura 6.6 Determinação da espessura da camada de coroamento, de acordo com os vários 
materiais adoptados – Plataformas QS1  

Por fim, a tabela 6.23, resume os valores mínimos adoptados para o dimensionamento das 

plataformas de solos argilosos, dotando-as de um período de vida útil igual ao modelo-padrão. 

Tabela 6.23 Espessura mínima da camada de coroamento – Plataforma QS1 

Material camada de coroamento Espessura mínima (cm) 

QS3 75 

SCA 45 

 

6.3.3 Avaliação da sub-estrutura ao processo de deterioração 
Nas plataformas constituídas por solo QS1 o processo de avaliação, dos materiais às acções 

cíclicas é semelhante aos restantes. Os materiais utilizados na camada de coroamento, foram 

como já referido o solo QS3 e o solo tratado com cal, tendo sido utilizados os modelos 

definidos no capítulo quarto para avaliação do processo de deterioração estrutural. A avaliação 

do deste processo das respectivas camadas de sub-balastro granular é exposta no anexo V. 

6.3.3.1.1 Camada de coroamento em solo QS3 
O solo QS3 é um solo de boa qualidade de natureza granular, sendo novamente avaliado 

segundo os modelos de deformação controlada definidos para este material. A obtenção do 

número de ciclos à rotura da camada de coroamento deste material é efectuada na tabela 6.24, 

de acordo com os diversos autores estudado. 

14,50

14,60

14,70

14,80

14,90

15,00

15,10

15,20

15,30

15,40

15,50

40 50 60 70 80

Te
ns

ão
 n

a 
pl

at
af

or
m

a 
(k

Pa
)

Espessura da Camada (cm)

Plataforma de QS1 - Solo de fundação 12,5 MPa 

Equivalência 

SCA

QS3



77 
 

Tabela 6.24 Determinação do período de vida útil da camada de coroamento em solo QS3 – 
Plataforma QS1 

 
Solo de 

Plataforma 

Autor N - QS1 (12,5 
MPa) 

Dormon e Metcalf (1965) 1  7,83E+13 

Método de Shell (85% fiabilidade) (JAE, 1995) 4,64E+13 

Método de Shell (90% fiabilidade) (JAE, 1995) 2,51E+13 

Belga (Izquierto et al., 1990) 2 1,32E+13 

Francesa (Izquierto et al., 1990) 2 9,17E+13 

Inglesa (Izquierto et al., 1990) 2 3,72E+11 

Brown y Pell  (Izquierto et al., 1990) 2 2,82E+13 

Deformação de compressão 3,35E-04 
1Esta relação foi referenciada pelos autores Suzuki e Domingues (1993) 
2Esta relação foi referenciada pelos autores Rodríguez et al.(2002) 

 

6.3.3.1.2 Camada de coroamento em solo estabilizado com cal 
Para terminar a análise ao processo de deterioração dos modelos resta apenas examinar a 

camada de coroamento em solo estabilizado com cal. Este material é novamente estudado 

pelo mesmo processo que o caso anterior, recorrendo á relação 4.7 estabelecida no capitulo 4. 

A tabela 6.25 define o valor de tensão na tracção, retirado deste modelo de elementos finitos, 

correspondente a um ciclo de carga. 

Tabela 6.25 Tensão de tracção na camada de coroamento em SCA - Plataforma QS1 

Solo de Plataforma 
QS2 (50 MPa) 

Tensão Máxima Tracção (kPa) 60,2 
 

Repetindo-se o caso anterior e sabendo que um solo estabilizado com cal tem 

aproximadamente uma resistência à tracção na flexão de 0,24, determinou-se a relação de 

tensões existente em cada passo de carga e, consequentemente, o número de ciclos à rotura 

desta camada neste tipo de plataformas. A tabela 6.26 caracteriza esta análise. 

Tabela 6.26 Determinação do período de vida útil da camada de coroamento em SCA –     
Plataforma QS1 

Solo de plataforma
 Autor QS1 (12,5 MPa) 

Swanson e Thompson (1967) 1 3,90E+11 

Relação de Tensões (SR) 25 % 
                       1Esta relação foi referenciada pelo autor Little (1999) 
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6.4 Catálogo de secções-tipo com recurso a materiais alternativos 
Com o objectivo de se resumir todo o estudo efectuado, de uma forma prática e de fácil leitura, 

foi efectuado um catálogo de secções-tipo onde são explanadas todas as hipóteses dos perfis 

analisados, de acordo com o tipo de solo de plataforma.  

Neste catálogo as linhas diferenciarão os solos de plataforma e as colunas, o tipo de material 

adoptado na camada de sub-balastro ou coroamento. A plataforma, como já definido, tem uma 

espessura constante de 3 metros, enquanto as demais camadas da sub-estrutura, variam de 

acordo com o material empregue na respectiva camada. A figura 6.7 explica o modo de leitura 

deste catálogo, sendo as camadas definidas através de cores e texturas e as respectivas 

espessuras legendadas do lado direito de cada camada. 

 

Figura 6.7 Definição de um perfil tipo do catálogo de secções 

Uma forma simples de analisar a tabela é a análise linha a linha. A figura 6.8 mostra que para o 

caso de uma plataforma de boa qualidade, em solo QS3, 30 cm de sub-balastro granular 

equivale a 11 cm de sub-balastro betuminoso. Nas restantes linhas pode ser efectuada uma 

leitura semelhante. 

 

Figura 6.8 Exemplo de equivalência de perfis do catálogo de secções 

Deste modo, na tabela 6.27, apresenta-se o catálogo completo das simulações efectuadas 

para o caso de plataforma granular, tendo em conta todos os materiais adoptados para este 

caso. 
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Do mesmo modo, a figura 6.9 mostra as simulações efectuadas para o caso da plataforma 

argilosa. Diferindo este método do anterior, definiu-se esta equivalência de um modo isolado. 

Na sua aplicação, devido às várias aproximações efectuadas ao material, é de referir o uso de 

forma cuidada e cautelosa. 

 

Figura 6.9 Definição das secções obtidas para plataformas argilosas 

A análise dos resultados foi interpretada linha a linha através do tipo de plataforma utilizado no 

respectivo modelo, tentando ao mesmo tempo efectuar uma análise tendo em vista não só, o 

método de execução, mas também os benefícios económicos associados. É de notar que este 

processo de avaliação é apenas qualitativo, não se dispondo de métodos para determinar os 

custos de forma exacta. 

No caso das plataformas de boa qualidade, será coerente dizer que ambos os modelos são de 

fácil execução e apresentam um bom comportamento ao processo de deterioração estrutural, 

sendo o associado ao uso de misturas betuminosas relativamente mais caro. As principais 

vantagens garantidas com a adopção do modelo com um sub-balastro betuminoso são a 

impermeabilidade e protecção da sub-estrutura ao desgaste. 

As plataformas de média qualidade foram analisadas segundo o solo adoptado. Em 

plataformas com solo QS2 50 MPa pode afirmar-se que a utilização da tradicional camada de 

coroamento em solo QS3 ou do sub-balastro betuminoso definiu perfis de fácil execução, tendo 

sido concluído através da avaliação ao processo de deterioração estrutural, o excelente 

comportamento ao desgaste das mesmas. O uso materiais tratados com cal ou cimento levou a 

concluir o facto de tanto o solo estabilizado com cal como o solo tratado com cimento serem 

opções viáveis de utilização, apresentando o segundo um ciclo médio de vida semelhante ao 

da plataforma, sendo considerado um material que carece de especial cuidado na sua 

aplicação. Foram também simuladas hipóteses recorrendo ao uso de solo-cimento e de brita 

graduada tratada com cimento, contudo, devido à sua elevada rigidez, foram obtidas camadas 

muito pouco espessas, de difícil execução e havendo o risco de não manifestarem as suas 

propriedades definidas assim como podendo apresentar um comportamento esbelto. 

Na análise de solos QS2 25 MPa, devido à qualidade inferior relativamente ao anterior, foram 

verificadas todas as opções de estudo. É sensato afirmar que nas soluções mais comuns, 
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camada de coroamento em solo QS3 e sub-balastro betuminoso (também com camada de 

coroamento em solo QS3), foram obtidas espessuras muito elevadas de camada de 

coroamento deste material, podendo originar gastos excessivos relativos a movimentos de 

terras e à aquisição de manchas de empréstimo. São soluções viáveis relativamente ao 

processo de deterioração estrutural mas de difícil execução. A utilização de materiais 

estabilizados assume especial relevância neste caso, especialmente no uso de cimento. No 

solo tratado com cimento, no solo-cimento ou, ainda, na brita graduada tratada com cimento 

obtiveram-se espessuras aceitáveis, tanto em termos construtivos, como também vantajosos 

em termos económicos. O material com maior índice de durabilidade é o solo-cimento, tendo 

os restantes um período de vida útil semelhante ao da plataforma. A aplicação de solo 

estabilizado com cal é viável, se existir abundância de solos argilosos in situ, apresentando um 

excelente comportamento ao processo de deterioração. Apenas se deve demarcar o valor 

elevado da espessura neste caso, podendo levar a um aumento de custo associado ao 

movimento de terra necessário. 

Por fim, resta analisar o caso das plataformas argilosas. Considerando, à partida, a 

mediocridade deste tipo de solução, sendo a sua utilização associada a um ambiente argiloso, 

apenas se optou pela simulação com os dois materiais indicados. Tanto a adopção de solos 

QS3 como de solo estabilizado com cal apresentaram bons comportamentos ao processo de 

deterioração estrutural. Deve-se apenas ter em conta os custos de operação de cada solução, 

dependendo fortemente da presença de solos da qualidade QS3 in situ ou em terrenos 

próximos. Refere-se novamente o estudo efectuado por Fortunato (2008) e descrito na tabela 

3.1 do capítulo terceiro. 
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7 CONCLUSÕES 
 

O presente estudo pretendeu averiguar a viabilidade de utilização de materiais alternativos no 

dimensionamento de vias-férreas de alta velocidade através de uma modelação recorrendo ao 

método dos elementos finitos, tendo em conta os efeitos a longo prazo do processo de 

degradação estrutural. Ao longo do estudo caracterizou-se a via-férrea, definiram-se os 

materiais tradicionais e alternativos, estudou-se o processo de deterioração estrutural e 

estabeleceram-se simplificações associadas ao modelo aproximado de elementos finitos. 

Numa primeira análise foram caracterizados os elementos constituintes de uma via-férrea e os 

seus métodos de dimensionamento. Deste modo foi possível ir ao encontro de conceitos 

fundamentais a este estudo como, por exemplo, a divisão da sub-estrutura em três camadas: a 

camada de sub-balastro, a camada de coroamento e a plataforma. Os demais elementos foram 

introduzidos sendo simultaneamente explicados a sua função e utilidade na via-férrea. 

Em seguida foi efectuada uma caracterização dos materiais alternativos que, devido ao pouco 

estudo efectuado até ao presente, mais especificamente no caso dos materiais estabilizados, 

requereram uma análise profunda através de pesquisa bibliográfica. As misturas betuminosas 

foram relativamente fáceis de caracterizar, contudo, dada a sua vasta utilização, foi necessária 

a definição de material com características próprias de utilização na engenharia ferroviária. Os 

materiais tradicionais foram também classificados segundo as suas propriedades mecânicas 

através de um método semelhante. 

Foram analisados os fenómenos físicos mais comuns devido aos quais ocorre a rotura nas 

estruturas de transportes, assim como se efectuou uma pesquisa e se tabelou as relações 

matemáticas que exprimem esses processos. Este estudo abrangeu todos os materiais 

utilizados na sub-estrutura da via-férrea, tradicionais e alternativos e teve como objectivo 

fornecer ao projectista uma gama de relações permitindo uma rápida e prática utilização na 

definição de um modelo de elementos finitos. 

O capítulo quinto, no qual foi definido o modelo de elementos finitos, explica ao eventual 

utilizador o processo de dimensionamento de um perfil tipo de uma via-férrea. Todas as 

simplificações efectuadas foram coerentes e permitiram uma aproximação da realidade 

eficiente. Denota-se apenas a excessiva aproximação das fixações que rigorosamente 

deveriam ser um elemento com um dimensionamento mais aproximado. Foi também incluído 

neste capítulo um resumo das características de todos os materiais adoptados. 
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Por fim, o último capítulo fecha todo objectivo desta dissertação. Ali foram dimensionadas as 

plataformas tendo em vista a manutenção de um período de vida útil equivalente a um modelo 

tradicional de alta velocidade e, em seguida, dimensionadas todas as camadas de sub-

estrutura respectivas a cada tipo de solo utilizado. A avaliação ao processo de deterioração 

estrutural destas camadas foi efectuada com sucesso, estando praticamente todos os materiais 

alternativos a cumprir o valor de período de vida útil mínimo de referência necessário para a 

sua aplicação, deixando-se claro a um futuro utilizador que o eventual uso de solo tratado com 

cimento ou brita graduada tratada com cimento requer um especial cuidado. 

O catálogo de secções final resume todos os capítulos, mostrando uma gama de secções tipo 

a adoptar no dimensionamento para plataformas granulares. No caso das argilosas são 

fornecidos dois perfis e é também deixado um aviso, como precaução, referindo o especial 

cuidado na aplicação deste método, dadas as aproximações efectuadas. 

Finalmente, não tendo sido contemplados no dimensionamento os aspectos económicos 

inerentes a cada solução (custos de construção e custos de manutenção), assim como também 

não se tendo considerado qualquer parâmetro relativo à acção do gelo, deixam-se em aberto, 

como futuras linhas de investigação, ambos os campos. 
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9 ANEXOS 
 

9.1 Anexo I – Classificação de solos para fins rodoviários 
 

MOP – Laboratório Nacional de Engenharia Civil – Portugal 

Solos – Classificação para fins rodoviários 

Especificação LNEC E240 – 1970 

1 – Objecto 

A presente especificação destina-se a classificar os solos e as suas misturas em grupos, com 

base nos resultados de ensaios de determinação de algumas das suas características físicas e 

atendendo ao seu comportamento em estradas 

 

2  – Cálculo do índice de grupo 

2.1 – O índice de grupo IG, expresso por um número inteiro, é calculado pela formula empírica 

seguinte: 

0,2 0,005 0,01  

Em que : 

a- Diferença, arredondada à unidade, entre o valor da percentagem do material que passa 

no peneiro de 0,074 mm (nº 200) ASTM e 35; porém, adoptar-se-á 40 se aquela 

percentagem for maior que 75 e 0, se for menor que 35. 

b- Diferença, arredondada à unidade, entre o valor da percentagem do material que passa 

no peneiro de 0,074 mm (nº 200) ASTM e 15; porém, adoptar-se-á 40 se aquela 

percentagem for maior que 55 e 0 se for menor que 15 

c- Diferença entre o valor do limite de liquidez e 40; porém, adoptar-se-á 20 se aquele 

limite for maior que 60 e 0 se for menor que 40. 

d- Diferença, entre o valor do índice de plasticidade e 10; porém, adoptar-se-á 20 se 

aquele índice for maior que 30 e � 0 se for menor que 10. 

2.2 – Exemplos de cálculo do índice de grupo: 

Seja um solo com uma percentagem de material passando no peneiro de 0,074 mm (nº 200) 

ASTM igual a 65, um limite de liquidez de 32/ e um índice de plasticidade de 13%. O seu índice 

de grupo será: 
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0,2 65 35 0,005 65 35 0 0,01 40 13 10 7,2 7 

Seja outro solo com uma percentagem de material passando no peneiro de 0,074 mm (nº 200) 

ASTM igual a 54, um limite de liquidez de 62% e um índice de plasticidade de 33%. O seu 

índice de grupo será: 

0,2 54 35 0,005 54 35 20 0,01 40 54 15 20 13,5 14 

2.3 – O valor do índice de grupo pode ser determinado graficamente por meio de ábacos 

3 - Classificação 

A classificação é feita por meio do quadro apresentado em anexo, procurando a partir da 

esquerda para a direita, o primeiro grupo que satisfaça aos resultados dos ensaios.  

Cada grupo é referenciado pela letra A seguida de um número ou números e de um parêntesis 

encerrando o seu índice de grupo dado pela formula apresentada em 2.1 

Os solos dos exemplos apresentados em 2.2, serão classificados respectivamente, como A6 e 

(7) e A-7-6 (14). 

 

4 – Descrição dos grupos 

4.1 – Materiais granulares – 35% ou menos de partículas passando pelo peneiro de 0,074 mm 

(nº 200) ASTM 

Grupo A-1 – O material característico deste grupo é uma mistura bem graduada de calhau ou 

seixo, areia grossa e fina, e um material aglutinante não plástico ou fracamente plástico. O 

grupo inclui também calhau, seixo, areia grossa, cinzas vulcânicas, etc., sem material 

aglutinante. 

O subgrupo A-1-a é predominantemente constituído por calhau ou seixo, com ou sem material 

aglutinante bem graduado. 

O subgrupo A-1-b é predominantemente constituído por areia grossa, com ou sem aglutinante 

de solo bem graduado. 

Grupo A-3 - O material característico deste grupo é uma areia fina de praia ou de dunas, sem 

silte ou argila ou com uma quantidade muito pequena de silte não plástico. O grupo inclui 

também misturas de areia fina mal graduada e quantidades limitadas de areia grossa e seixo 

existentes em depósitos fluviais. 

Grupo A-2 – Este grupo abrange uma larga variedade de materiais granulares intermediários 

entre os grupos A-1 e A-3 e os grupos A-4, A-5, A-6 e A-7. Inclui todos os materiais contendo 
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até 35% de partículas finas passando pelo peneiro de 0,074 mm (nº200) ASTM que não 

possam ser classificadas como A-1 ou A-3 devido ao elevado teor em finos, do índice de 

plasticidade ou de ambos. 

Os subgrupos A-2-4 e A-2-5 são constituídos por vários materiais granulares contendo até 

35% de partículas passando no peneiro de 0,074 mm (nº200) ASTM e em que a fracção 

passando no peneiro de 0,420 (nº40) ASTM tem as características dos grupos A-4 e A-5.  

Estes subgrupos incluem materiais, como seixo e areia grossa, com quantidades de silte e 

índices de plasticidade excessivos em relação aos valores limite estabelecidos para o grupo A-

1, e areia fina com quantidade de silte não plástico excessiva em relação aos valores limite 

estabelecidos para o grupo A-3. 

Os subgrupos A-2-6 e A-2-7 são constituídos por materiais semelhantes aos descritos nos 

subgrupos A-2-4 e A-2-5, salvo a fracção que passa no peneiro 0,420 mm (nº 40) ASTM, que 

tem as características dos grupos A-6 e A-7. O índice de grupo varia entre 0 e 4, devido ao 

efeito combinado dos valores do índice de plasticidade superiores a 10 e dos valores da 

percentagem passando no peneiro de 0,074 (nº200) ASTM superiores a 15.  

4.2 – Materiais silto-argilosos – mais de 35% de partículas passando no peneiro de 0,074 

mm (nº 200) ASTM. 

Grupo A-4 – O material característico deste grupo é um solto silitoso, não plástico ou 

moderadamente plástico, tendo 75% ou mais de partículas passando no peneiro de 0,074 

mm(nº 200) ASTM. O grupo inclui também misturas de solo silitoso com areia e seixo retidos 

naquele peneiro, desde que estes não excedam 64% da mistura. O índice de grupo pode variar 

de 1 a 8, conforme diminui a percentagem do material mais grosso. 

Grupo A-5 – O material característico deste grupo é semelhante ao descrito no grupo A-4, com 

a diferença de que é geralmente de carácter diatomáceo ou micáceo e pode ser altamente 

elástico (como indica o limite de liquidez alto). O índice de grupo pode variar de 1 a 13, 

segundo a influência combinada do aumento do limite de liquidez e da diminuição da 

percentagem do material mais grosso.  

Grupo A-6 – O material característico é um solo argiloso plástico, tendo usualmente 75% ou 

mais de partículas passando no peneiro 0,074 mm (nº 200) ASTM. O grupo inclui também 

misturas solo argiloso, com areia e seixo retidos naquele peneiro, desde que não excedam 

64% da mistura. Os materiais deste grupo têm usualmente grandes variações de volume entre 

os estados seco e húmido. O índice de grupo pode variar entre 1 a 16, segundo o efeito 

combinado do aumento do índice de plasticidade e da diminuição da percentagem do material 

mais grosso. aumento do índice de plasticidade e da percentagem de material grosso. 

Grupo A-7 – O material característico deste grupo é semelhante ao descrito no grupo A-6, com 

a diferença de possuir limite de liquidez alto e poder ser elástico e estar sujeito a grandes 
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variações de volume. O índice de grupo pode variar de 1 a 20, segundo o efeito combinado do 

aumento do limite de liquidez do índice de plasticidade e da diminuição da percentagem do 

material mais grosso.  

O subgrupo A-7-5 é constituído por materiais com índice de plasticidade moderado em relação 

ao limite de liquidez, a que podem ser muito elásticos e estar sujeitos a variações de volume 

consideráveis. 

O subgrupo A-7-6 é constituído por materiais com índice de plasticidade alto em relação ao 

limite de liquidez, e que estão sujeitos a variações de volume extremamente grandes. 

 

5 – Bases para o estabelecimento da fórmula do índice de grupo 

5.1 – A fórmula empírica do índice de grupo foi deduzida por observações feitas sobre os 

comportamentos de solos em estradas e pretende caracterizar melhor, dentro de cada grupo, 

os materiais granulares argilosos e os materiais silto-argilosos. Baseia-se nas seguintes 

considerações: 

a) Os materiais A-1-a e A-1-b, A-2-4, A-2-5 e A-3 são satisfatórios para a camada sobre o 

pavimento, quando coniventemente drenada e compactada, e suportando uma espessura 

moderada de pavimento de tipo adequado ao tráfego previsto; podem ser melhorados por 

adição de pequenas quantidades de aglutinantes naturais ou artificiais. 

b) Os materiais granulares argilosos A-2-6, A-2-7 e os silto-argilosos A-4, A-5, A-6 e A-7, 

quando aplicados na camada sob o pavimento, têm comportamento variável desde bom 

(sensivelmente idêntico ao A-2-4 e A-2-5) até regular ou mau, requerendo uma sub-base ou 

uma espessura de base adicional, a fim de oferecerem adequada capacidade de suporte para 

as cargas do tráfego 

c) Os valores admitidos para a percentagem de material que passa no peneiro de 0,074 (nº200) 

ASTM estão compreendidos entre 35 e 75, quando desprezada a plasticidade, e entre 15 e 55, 

quando afectados por índice de plasticidade maiores que 10. 

d) Os valores admitidos para o limite de liquidez estão compreendidos entre 40 e 60. 

e) Os valores admitidos para o índice de plasticidade estão compreendidos entre 10 e 30. 

5.2 – A formula do índice de grupo dá valores entre 0 e 20, e estabelece a máxima influencia 

de cada uma das três variáveis, que é de 8 para a percentagem de material que passa no 

peneiro de 0,074 mm (nº200) ASTM, de 4 para o limite de liquidez e de 8 para o índice de 

plasticidade. Estes valores e os limites indicados na alínea c), d) e e) de 5.1 são baseados em 

estudos de solos feitos por diferentes organizações rodoviárias. 
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Em condições de boa drenagem e perfeita compactação, a capacidade de suporte do material 

sob o pavimento pode ser considerada a razão inversa do seu índice de grupo, isto é, o valor 0 

indicará um material excelente e o valor 20 um material muito mau. 

 

6 – Ensaios 

Os ensaios necessários para a classificação dos solos serão efectuados de acordo com os 

documentos normativos seguintes: 

NP-143 
(1969) 

– Solos. Determinação dos limites de consistência 

LNEC E 196 – Solos. Análise granulométrica 
LNEC E 239 – Solos. Análise granulométrica por peneiração húmida 
LNEC E 233 – Agregados. Análise granulométrica 
LNEC E 234 – Agregados. Análise granulométrica de filer 
LNEC E 235 – Agregados. Determinação da quantidade de material que passa no peneiro  

2 0,074 mm (nº200) ASTM. 
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9.2 Anexo II – Análise dos solos estabilizados com cal 
Tabela 9.1 Análise dos ensaios às misturas de solo estabilizado com cal 

Tratamento de solos com cal- 4 semanas 
Autor HRB % Cal fc(kPa)  E(Mpa) ftck (MPa) 

(Cristelo, 2001) A-6 
6 1425 258,68 0,23 

10 1575 383,92 0,24 
(Ingles e Metcalf, 1972)1 A-7 5 2100 330,6 0,29 

(Ferreira e tal., 2005) A-5 
6 720,00 159,48 0,16 

10 890,00 180,56 0,18 

(França. 2003) A-7-5 

2 750 163,2 0,16 
4 1050 200,4 0,19 
6 1500 256,2 0,24 
8 1650 274,8 0,25 

(Arabani e Karami, 2006) 

A-7 
3 1060 201,64 0,19 
6 1110 207,84 0,20 
9 1120 209,08 0,20 

A-7 
3 890 180,56 0,18 
6 910 183,04 0,18 
9 920 184,28 0,18 

(El-Rayes et al., s.d.) A-7 

3 760 164,44 0,17 
4 983 192,092 0,19 
5 1240 223,96 0,21 
6 1328 234,872 0,22 
7 1400 243,8 0,23 
8 1415 245,66 0,23 
9 1735 285,34 0,26 

(Attoh-Okine, 1995) 
 

A-2-7 

2 1125 209,7 0,20 
4 1450 250,0 0,23 
6 1500 256,2 0,24 
8 1570 264,9 0,24 

A-2-7 

2 1000 194,2 0,19 
4 1425 246,9 0,23 
6 1400 243,8 0,23 
8 1395 243,2 0,23 
2 1210 220,24 0,21 

A-7-6 4 1800 293,4 0,27 
6 1900 305,8 0,27 
8 2000 318,2 0,28 

1Esta relação foi referenciada pelo autor Cristelo (2001) 
 

 

 

 



95 
 

 

9.3 Anexo III – Análise dos solos estabilizados com cimento  
Tabela 9.2 Análise dos ensaios às misturas de solo estabilizado com cimento 

Estabilização de solos com cimento - 28 dias 
Autor Tipo Solo % Cimento fc(kPa) E (Mpa) ftck (MPa) 

(Parente et al, 2001) 

A-2-6 
4 1000 1284 0,22 
7 3500 4494 0,77 

10 5100 6548 1,12 

A-2-6 
4 2800 3595 0,62 
7 6500 8346 1,43 

10 8400 10786 1,85 

(França, 2003) A-2-4 

2 1100 1412 0,24 
4 3000 3852 0,66 
6 4700 6035 1,03 
8 6250 8025 1,38 

(Arjona , 2002) A-2 

6 5000 6420 1,10 
7 5200 6677 1,14 
8 5300 6805 1,17 
9 6000 7704 1,32 

10 6600 8474 1,45 
11 6900 8860 1,52 

(Junior, 2007) A-2 

3 1195 1534 0,26 
5 1826 2345 0,40 
7 2749 3530 0,60 
9 4275 5489 0,94 

11 5348 6867 1,18 

(Marques, 2009) A-2 
5 2080 2671 0,46 
6 2355 3024 0,52 
7 2400 3082 0,53 

(França, 2003) A-1 
4 1860 2388 0,41 
5 2080 2671 0,46 
6 2150 2761 0,47 

(PCA,2003) 
 A-1 

6 4400 5650 0,97 
7 4800 6163 1,06 
8 6300 8089 1,39 
9 7000 8988 1,54 

10 7700 9887 1,69 
11 8900 11428 1,96 
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9.4 Anexo IV – Verificação ao processo de deterioração estrutural da 
camada de sub-balastro granular – Modelos que recorrem ao 
tratamento da camada de coroamento  

 

Tabela 9.3 Determinação do ciclo de vida útil da camada de sub-balastro granular, em sub-
estruturas com a camada de coroamento composta por solos QS3 

Solo de Plataforma 

Autor QS1 (12,5) QS2 (25 MPa) QS2 (50 MPa) 

Dormon e Metcalf (1965) 1  7,83E+13 5,30E+13 4,99E+13 

Método de Shell (85% fiabilidade) (JAE, 1995) 4,64E+13 3,34E+13 3,18E+13 

Método de Shell (90% fiabilidade) (JAE, 1995) 2,51E+13 1,81E+13 1,72E+13 

Belga (Izquierto et al., 1990) 2 1,32E+13 9,25E+12 8,76E+12 

Francesa (Izquierto et al., 1990) 2 9,17E+13 6,52E+13 6,19E+13 

Inglesa (Izquierto et al., 1990) 2 3,72E+11 2,65E+11 2,51E+11 

Brown y Pell  (Izquierto et al., 1990) 2 2,82E+13 2,10E+13 2,01E+13 

Deformação de compressão 1,32E+13 9,25E+12 8,76E+12 
                  1Esta relação foi referenciada pelos autores Suzuki e Domingues (1993) 
                  2Esta relação foi referenciada pelos autores Rodríguez et al.(2002) 
 

 

Tabela 9.4 Determinação do ciclo de vida útil da camada de sub-balastro granular, em sub-
estruturas com a camada de coroamento composta por solos estabilizados com cal 

Solo de Plataforma 
Autor QS1 (12,5) QS2 (25 MPa) QS2 (50 MPa) 

Dormon e Metcalf (1965) 1  8,83E+14 2,82E+14 2,70E+14 

Método de Shell (85% fiabilidade) (JAE, 1995) 3,55E+14 1,36E+14 1,31E+14 

Método de Shell (90% fiabilidade) (JAE, 1995) 1,92E+14 7,37E+13 7,11E+13 

Belga (Izquierto et al., 1990) 2 1,21E+14 4,26E+13 4,10E+13 

Francesa (Izquierto et al., 1990) 2 7,62E+14 2,81E+14 2,71E+14 

Inglesa (Izquierto et al., 1990) 2 3,09E+12 1,14E+12 1,10E+12 

Brown y Pell  (Izquierto et al., 1990) 2 1,73E+14 7,37E+13 7,13E+13 

Deformação de compressão -1,53E-04 -1,94E-04 -1,96E-04 
                  1Esta relação foi referenciada pelos autores Suzuki e Domingues (1993) 
                  2Esta relação foi referenciada pelos autores Rodríguez et al.(2002) 
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Tabela 9.5 Determinação do ciclo de vida útil da camada de sub-balastro granular, em sub-
estruturas com a camada de coroamento composta por solos estabilizados com cimento 

Solo de Plataforma 

Autor QS2 (25 MPa) QS2 (50 MPa) 

Dormon e Metcalf (1965) 1  8,43E+14 1,23E+15 

Método de Shell (85% fiabilidade) (JAE, 1995) 3,42E+14 4,71E+14 

Método de Shell (90% fiabilidade) (JAE, 1995) 1,85E+14 2,55E+14 

Belga (Izquierto et al., 1990) 2 1,16E+14 1,64E+14 

Francesa (Izquierto et al., 1990) 2 7,32E+14 1,02E+15 

Inglesa (Izquierto et al., 1990) 2 2,97E+12 4,15E+12 

Brown y Pell  (Izquierto et al., 1990) 2 1,68E+14 2,23E+14 

Deformação de compressão 1,54E-04 -1,42E-04 
                                    1Esta relação foi referenciada pelos autores Suzuki e Domingues (1993) 
                                     2Esta relação foi referenciada pelos autores Rodríguez et al.(2002) 
 

 
Tabela 9.6 Determinação do ciclo de vida útil da camada de sub-balastro granular, em sub-

estruturas com a camada de coroamento composta por solo-cimento 

Solo de Plataforma 

Autor QS2 (25 MPa) QS2 (50 MPa) 

Dormon e Metcalf (1965) 1  6,51E+14 2,27E+15 

Método de Shell (85% fiabilidade) (JAE, 1995) 2,75E+14 7,85E+14 

Método de Shell (90% fiabilidade) (JAE, 1995) 1,49E+14 4,25E+14 

Belga (Izquierto et al., 1990) 2 9,16E+13 2,87E+14 

Francesa (Izquierto et al., 1990) 2 5,84E+14 1,74E+15 

Inglesa (Izquierto et al., 1990) 2 2,37E+12 7,06E+12 

Brown y Pell  (Izquierto et al., 1990) 2 1,38E+14 3,52E+14 

Deformação de compressão 1,63E-04 -1,25E-04 
           1Esta relação foi referenciada pelos autores Suzuki e Domingues (1993) 
           2Esta relação foi referenciada pelos autores Rodríguez et al.(2002) 
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Tabela 9.7 Determinação do ciclo de vida útil da camada de sub-balastro granular, em sub-
estruturas com a camada de coroamento composta por brita graduada tratada com cimento 

Solo de Plataforma 

Autor QS2 (25 MPa) QS2 (50 MPa) 

Dormon e Metcalf (1965) 1  5,01E+14 5,88E+12 

Método de Shell (85% fiabilidade) (JAE, 1995) 2,21E+14 5,27E+12 

Método de Shell (90% fiabilidade) (JAE, 1995) 1,19E+14 2,85E+12 

Belga (Izquierto et al., 1990) 2 7,20E+13 1,24E+12 

Francesa (Izquierto et al., 1990) 2 4,64E+14 9,55E+12 

Inglesa (Izquierto et al., 1990) 2 1,88E+12 3,88E+10 

Brown y Pell  (Izquierto et al., 1990) 2 1,13E+14 4,04E+12 

Deformação de compressão 1,72E-04 -4,38E-04 
           1Esta relação foi referenciada pelos autores Suzuki e Domingues (1993) 
           2Esta relação foi referenciada pelos autores Rodríguez et al.(2002) 
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9.5 Anexo V – Verificação ao processo de deterioração estrutural da 
camada de coroamento – Modelos que recorrem ao uso de misturas 
betuminosas na camada de sub-balastro 

Tabela 9.8 Determinação do ciclo de vida útil da camada de coroamento em solo QS3, em sub-
estruturas com a recorrendo ao uso de misturas betuminosas na camada de sub-balastro 

Solo de Plataforma 

Autor QS2 (25 MPa) QS2 (50 MPa) 

Dormon e Metcalf (1965) 1  1,53E+14 1,82E+13 

Método de Shell (85% fiabilidade) (JAE, 1995) 8,16E+13 1,36E+13 

Método de Shell (90% fiabilidade) (JAE, 1995) 4,41E+13 7,38E+12 

Belga (Izquierto et al., 1990) 2 2,44E+13 3,49E+12 

Francesa (Izquierto et al., 1990) 2 1,65E+14 2,57E+13 

Inglesa (Izquierto et al., 1990) 2 6,69E+11 1,04E+11 

Brown y Pell  (Izquierto et al., 1990) 2 4,66E+13 9,45E+12 

Deformação de compressão -2,21E-04 -3,45E-04 
           1Esta relação foi referenciada pelos autores Suzuki e Domingues (1993) 
           2Esta relação foi referenciada pelos autores Rodríguez et al.(2002) 
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