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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. PANORAMA GERAL 

 

 

A origem das ferrovias está ligada ao trabalho de extração de minério de carvão nas 

minas subterrâneas inglesas do século XVII. Naquela época, o transporte por 

vagões passou a ser realizado utilizando-se vias orientadas por trilhos com tração 

animal. Posteriormente, com o desenvolvimento da máquina a vapor e dos motores, 

a tração passou a ser mecânica (CASTELLO BRANCO, 2008). 

Nas primeiras ferrovias, os trilhos, que constituíam a via, eram apoiados em uma 

base rígida formada por maciços rochosos ou grandes blocos de rocha e 

apresentavam graves problemas, dentre os quais se destacavam a falta de 

nivelamento e a durabilidade da própria via e dos equipamentos. Rapidamente 

percebeu-se a necessidade de uma base resiliente, capaz de absorver os impactos 

decorrentes das solicitações dos veículos, que permitisse a manutenção do 

nivelamento da via, a transmissão dos esforços e de cargas de forma homogênea ao 

solo e permitisse uma drenagem eficiente do sistema (CLAISSE; CALLA, 2006). 

No Brasil, a primeira ferrovia, inaugurada em 1854, com 14,5 km de extensão, ligava 

o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, a Petrópolis no estado do Rio de Janeiro. 

Foi construída por concessão do Imperador ao Barão de Mauá, sob cuja 

responsabilidade operava (DNIT, 2010). 

Com o advento dos ciclos econômicos agro-exportadores como a borracha em 

Rondônia e o café em São Paulo, na primeira metade do século XX, houve uma 

expressiva expansão da malha ferroviária brasileira, sendo que, no ano de 1953, a 

extensão ferroviária do nosso país já atingia 37.200 km (IPEA, 2010). 

Com o final desses ciclos econômicos, as ferrovias perderam a viabilidade 

econômica, o que obrigou o Governo Federal a encampá-las para propiciar a sua 

melhoria operacional e para evitar a falência do sistema, que teria por consequências 

a brusca interrupção do tráfego e o desemprego (DNIT, 2010).  

Dado o vulto dos sucessivos prejuízos que enfrentavam muitas das ferrovias 

brasileiras, criou-se, em 1957, a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima 
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(RFFSA), que ao centralizar o comando das ferrovias federais tinha por objetivo 

torná-las mais econômicas (DNIT, 2010). Nesta mesma época, durante o governo de 

Juscelino Kubitschek (1955-1960), foi implementada uma política de atração de 

indústrias automobilísticas (DE PAULA, 2010), que favoreceu a consolidação do 

modo rodoviário, iniciada durante o governo de Washington Luís, e que levou a uma 

progressiva desativação de vias férreas. 

Sucessivas crises econômicas que atingiram o país a partir da década de 70 fizeram 

com que a RFFSA se tornasse insustentável. Para promover uma revitalização da 

administração estatal, foi concebido o processo de privatização que, iniciado em 

1992, teve como resultado a divisão da malha ferroviária. 

Atualmente a malha ferroviária brasileira conta com a extensão de 29.637km (ANTT, 

2010), operados e mantidos por 11 empresas privadas através de concessões, pela 

Ferroeste, que ainda é estatal, e por operadoras que se destinam ou para o 

transporte industrial local, como a Jarí e a Trombetas, ou para o transporte de 

passageiro, como a CBTU, CPTM, Supervia, Trensurb, Central, Corcovado e 

Campos do Jordão (ANTT, 2010), conforme dados apresentados na Tabela 1.1. 

Destaca-se que 1420 km do total são operados por estatais, o que perfaz apenas 

cerca de 5% da malha total.  

 

Tabela 1.1 -Extensão em quilômetros por operadora e por bitola da malha ferroviária brasileira em 
2009 (ANTT, 2010) 

Operadoras Tipo 
Bitola (m) Total 

(km) 1,6 1 1.435 Mista
ALLMO – América Latina Logística Malha Oeste Privada - 1.945 - - 1.945 

FCA – Ferrovia Centro-Atlântica Privada - 7.910 - 156 8.066 
MRS – MRS Logística Privada 1.632 - - 42 1.674 

FTC – Ferrovia Tereza Cristina Privada - 164 - - 164 
ALLMS – América Latina Logística Malha Sul Privada - 7.293 - 11 7.304 

EFVM – Estrada de Ferro Vitória a Minas Privada - 905 - - 905 
EFC – Estrada de Ferro Carajás Privada 892 - - - 892 
TNL - Transnordestina Logística Privada - 4.189 - 18 4.207 

ALLMP - América Latina Logística Malha Paulista Privada 1.463 243 - 283 1.989 
ALLMN - América Latina Logística Malha Norte Privada 500 - - - 500 

VALEC/Subconcessão: Ferrovia Norte-Sul - FNS Privada 571 - - - 571 
FERROESTE – Estrada de Ferro Paraná Oeste Estatal - 248 - - 248 

CBTU Estatal 63 149 - - 212 
CPTM/Supervia/Trensurb/Central Estatal 537 75 - - 612 

Trombetas/Jarí Estatal 68 35 - - 103 
Corcovado/Campos do Jordão Estatal - 51 - - 51 

E.F.Amapá Estatal - - 194 - 194 
TOTAL - 5.726 23.20 194 510 29.637
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Observando-se a Tabela 1.1 constata-se que um dos grandes problemas para a 

integração operacional entre ferrovias e, consequentemente, para o 

desenvolvimento do transporte ferroviário, é a diversidade de bitolas. 

Quanto à composição da carga transportada, em termos de TKU (tonelada X km 

útil), nota-se na Figura 1.1 que o minério de ferro é o principal produto transportado 

(72%), seguido pelos produtos agrícolas e de extração vegetal (16%). 

   

16%

10% 1%

72%

Carvão/Coque - TKU = 3.152.364.922
Minério de Ferro - TKU = 177.327.402.414
Setor Agrícola, Extração Vegetal e Celulose - TKU = 39.967.449.975
Outros - TKU = 24.868.234.292  

Figura 1.1 – Toneladas quilômetro útil (TKU) em 2009 (ANTT, 2010) 

 

Por outro lado, ao comparar a matriz de transportes de carga do Brasil com a de 

outros países de dimensões territoriais semelhantes (Figura 1.2), verifica-se que a 

participação do modo ferroviário no Brasil é de apenas 25%, bastante inferior à 

participação dos demais países. De todos os países listados nessa tabela, o Brasil é 

o que apresenta a menor densidade de malha ferroviária (quilometragem de 

ferrovias por área). A densidade de rodovias, por outro lado, apesar de também não 

ser muito elevada, é equiparável a países como Canadá, México e Austrália.  
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Figura 1.2 - Matriz de transporte de carga de países de grandes dimensões territoriais (COSTA, 2009) 
 

Tabela 1.2 - Densidade de rodovias e ferrovias em diversos países 

País 
Área do 

Território (km²)

Rede 
Rodoviária 

(km) 

Rede 
Ferroviária 

(km) R/A F/A 

(A) (R) (F) 
França 551.000 1.000.960 32.579 1,817 0,059 
Itália 301.262 293.799 15.942 0,975 0,053 

EUA 9.363.398 6.303.770 330.000 0,673 0,035 

Índia 3.244.354 1.604.110 62.486 0,494 0,019 

México 1.969.269 213.192 26.445 0,108 0,013 
China 9.618.486 3.583.715 86.000 0,373 0,009 

Canadá 9.220.970 1.409.000 64.994 0,153 0,007 
Rússia 17.098.242 933.000 87.157 0,055 0,005 

Austrália 7.617.930 913.000 33.819 0,12 0,004 

Brasil 8.514.877 1.495.087 29.637 0,176 0,003 

 

A comparação entre os modos ferroviário e rodoviário, quanto aos custos da 

tonelada transportada por quilômetro e à quantidade de combustível consumida 

(Tabela 1.3), mostra que os demais países de grandes extensões territoriais 

aproveitam as vantagens relacionadas ao menor consumo de combustível e aos 

custos mais baixos do transporte ferroviário para a movimentação de carga. 

Ressalta-se que o menor consumo de energia causa também a vantagem de menor 

emissão de poluentes. 

No caso brasileiro, tanto a Figura 1.2, quanto à Tabela 1.2 mostram a predominância 

do modo rodoviário e a baixíssima participação do modo ferroviário. Esta situação 

pode ser associada a fatores como a indisponibilidade de rotas, a reduzida 

flexibilidade das operações e a baixa velocidade (FLEURY, 2007). 
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Tabela 1.3 - Comparação entre os modos ferroviário e rodoviário quanto ao combustível consumido e 
quanto aos custos por tonelada transportada 

  
Litros de combustível para transportar 

10t em 10km (ANTT,2010) 
US$ centavos/t.km (dados mundiais)  

(COSTA; PADULA, 2007) 

Ferrovias  0,681  0,3 a 1,0 

Rodovias  2,18  4,0 a 5,0 

 

Esses fatores poderiam ser evitados ou reduzidos com investimentos na infra-

estrutura. A construção de novas linhas e de terminais eficientes de transbordo 

(rodo-ferroviário e entre ferrovias com bitolas distintas) disponibilizaria novas 

estratégias operacionais quanto às rotas (IPEA, 2010). A manutenção da via 

permanente, como nivelamento e limpeza do lastro, aliada à tração dos veículos, 

permitiria a operação em velocidades mais elevadas. A disponibilidade de vagões e 

terminais mais produtivos também contribuiriam para a redução de custos (IPEA, 

2010).   

Sensível a essas questões vitais para sociedade, o Governo Brasileiro, através do 

Ministério dos Transportes e do Ministério da Defesa, elaborou o Plano Nacional de 

Logística e Transportes (PNLT), em 2009, cuja finalidade é retomar o planejamento 

de longo prazo para o setor de transportes por meio de uma proposta que identifica 

os projetos prioritários em matéria de transportes, e orienta a elaboração dos 

próximos Planos Plurianuais (PPAs) no processo de orçamentação do Estado 

Brasileiro.   

Um dos objetivos ressaltados naquele documento é a necessidade de mudança da 

atual matriz de transportes de cargas do país (Figura 1.3). Este plano propõe a 

adequação e expansão dos sistemas ferroviário e aquaviário, além de destacar a 

necessidade de integração multimodal com o sistema rodoviário.  

As mudanças previstas para a matriz de transporte, no sentido de ampliar a 

participação do modo ferroviário, implicam na necessidade de desenvolvimento de 

conhecimentos relativos ao planejamento, implantação, manutenção e estudo dos 

fatores que contribuem para a otimização e o bom funcionamento de ferrovias.  

O comportamento de ferrovias depende principalmente das características 

tecnológicas da via, dos veículos que nela trafegam, da interação entre a via e os 

veículos, das condições de operação e das condições ambientais (ESVELD, 2001). 

O aumento das cargas transportadas por eixo e da velocidade em que os trens 

trafegam acarretam em uma degradação mais rápida da geometria e um desgaste 
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maior dos componentes da via. Isto causa o aumento da freqüência de intervenções 

para manutenção e diminui a vida útil da via (ESVELD,2001).  

 

 
 

Figura 1.3 - Matriz de transportes atual e prevista para 2025 (PNLT, 2009) 
 

O comportamento mecânico da via, ligado à rigidez vertical, é fortemente 

influenciado pelas propriedades mecânicas do lastro. Essas propriedades alteram-se 

ao longo do tempo, com os vazios entre as partículas sendo preenchidos com 

materiais mais finos. Consequentemente, o módulo de resiliência do lastro é 

alterado, e a porosidade e a capacidade de drenagem diminuem (SELIG; WATERS, 

1994). Por esses motivos, a compreensão do comportamento mecânico do lastro e 

dos fatores que contribuem para sua degradação é essencial para a redução de 

operações de manutenção e do nivelamento. 

Além dos problemas mencionados, os elementos finos que contaminam o lastro 

absorvem umidade, podendo ocorrer a cimentação da camada ou a formação de 

uma lama que age como lubrificante entre as partículas nas épocas de chuva. Desta 

forma, sob carga, a movimentação do lastro é facilitada devido ao atrito reduzido e, 

consequentemente, a capacidade de carga da camada de lastro fica reduzida. 

Deformações permanentes podem ocorrer alterando a geometria da via. 

A presença dos elementos finos altera também a graduação do lastro, que passa a 

ser menos uniforme. A redução dos vazios, resultante deste processo, implica em 

uma maior rigidez da camada, principalmente em épocas mais secas. A diminuição 
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consequente da elasticidade da via impede a absorção de choques provocados pelo 

impacto das rodas nos trilhos (SELIG; WATERS, 1994).    

Esses elementos finos podem ser decorrentes de vários processos diferentes. As 

principais origens relacionadas à degradação e à contaminação da camada de lastro 

são listadas a seguir: 

 

 Esforços provenientes dos veículos 

 

A passagem de veículos provoca esforços verticais elevados que podem degradar o 

material de lastro por abrasão ou ruptura. Esses esforços são amplificados pelo 

efeito dinâmico das cargas, caso a via não esteja nivelada. 

Além disso, o rolamento da roda gera tensões verticais que empurram os trilhos 

contra os dormentes. A parte do trilho à frente do contato entre trilhos e dormentes 

tende a se levantar. Se as forças decorrentes dos pesos do trilho e do dormente 

adicionadas às forças de atrito, que surgem na interface entre o dormente e o lastro, 

não forem suficientes para compensar as forças de levantamento, o dormente 

levanta-se momentaneamente. Com o avanço da roda o dormente é empurrado para 

baixo, o que gera um impacto sobre o lastro (SELIG; WATERS, 1994). Esse 

fenômeno, chamado de sub-pressão, faz com que forças elevadas de atrito se 

desenvolvam no contato entre grãos. Essas forças quebram e lascam as partículas 

do lastro, gerando finos que contribuem para o preenchimento dos vazios. 

 

 Socaria - Operações de manutenção  

 

A socaria é um procedimento de manutenção para o nivelamento da via onde o 

lastro é empurrado para baixo do dormente por meio da ação vibratória energética 

realizada por equipamentos manuais ou mecânicos. As pontas destes equipamentos 

aplicam tensões elevadas que quebram e lascam o lastro, promovendo novamente o 

efeito de produção de partículas finas. Além disso, após a socaria, as partículas 

ficam rearranjadas em um estado menos compacto, com algumas das acículas dos 

agregados no contato direto com os dormentes, submetidas à elevada tensão sob as 

passagens de carga, podendo ser rompidas e gerando novamente finos. 
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 Bombeamento de finos 

 

O bombeamento de finos ocorre quando o material do subleito sobe para a camada 

de lastro em decorrência do efeito das cargas de serviço associadas à presença de 

água no subleito, este material fino é alojado entre os vazios da camada de lastro 

alterando a rigidez da estrutura. O bombeamento torna-se cada vez mais intenso e a 

via entra em um ciclo acelerado de deterioração (PORTO,1984). 

 

 Queda de materiais transportados 

 

Ao transportar materiais soltos, como o minério de ferro, carvão e outros, uma parte 

desses materiais cai constantemente na via. Eles contaminam o lastro, alterando sua 

graduação. A quantidade de finos se eleva e, às vezes, até a quantidade de 

partículas maiores aumenta. Vias permanentes destinadas a transporte de cargas, 

como as brasileiras, podem sofrer severamente com esse resíduo de carga.   

 

 Outros fatores 

  

Fatores como o crescimento de vegetação, a queda de folhas de árvores, solos 

transportados pelo vento podem provocar a contaminação do lastro e a deterioração 

das propriedades mecânicas e hidráulicas.  

 

Um estudo realizado em 35 ferrovias nos Estados Unidos investigou as possíveis 

origens de material fino (inferior a 9,5mm) existentes em lastros colmatados. Os 

resultados revelaram que 73% do material fino tinha como origem a quebra dos 

próprios grãos, 14% correspondia a materiais do sublastro e apenas 5% era causado 

pelo bombeamento de finos do subleito (CHRISMER, 1986).  

Os dados relatados por Selig e Waters (1994), referentes à ferrovia de Derby na 

Inglaterra, são diferentes.  Entre as partículas finas (inferiores a 14mm) 48% 

originavam-se da quebra do próprio lastro, dos quais 20% resultavam das operações 

de socaria, 21% eram provocados pelo atrito entre grãos e entre grãos e dormente, 

e, 7% eram materiais pulverulentos presentes em materiais novos, descarregados 

durante o desguarnecimento da via. Os 52% restantes foram considerados como 

provenientes de fontes externas de contaminantes. A baixa participação da abrasão 



9 

 

foi explicada pela maior resistência ao desgaste dos grãos indicada pela 

permanência de formas angulares das partículas mesmo após 15 anos de serviço. 

Dos estudos acima é possível perceber que a degradação do lastro, seja pelas 

operações de socaria, ou pela abrasão e quebra de grãos tem uma participação 

significativa na modificação do comportamento mecânico da camada.  

Desse modo, para compreender o funcionamento da camada deve-se determinar as 

características, tanto do material (das partículas e conjunto de partículas) como do 

carregamento, que influenciam o comportamento mecânico da camada. É preciso 

também conseguir avaliar a evolução das propriedades com o tempo e com o 

acúmulo das repetições de carga do tráfego.  

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

 

Esta dissertação tem por objetivo contribuir para a compreensão do comportamento 

mecânico da camada de lastro de pavimentos ferroviários, com enfoque 

principalmente na caracterização das partículas, da granulometria e de outros 

requisitos normalizados, de modo a verificar-se a importância destes parâmetros no 

comportamento mecânico quanto às deformações resilientes e permanentes 

resultantes da repetição de cargas dos trens. 

Para atingir os objetivos propostos, realizou-se (i) uma caracterização de dois 

materiais de lastro de mesma origem geológica e da mesma frente de lavra, porém 

obtidos por diferentes processos de britagem, enfocando alterações de forma e 

granulometria dentre outras características decorrentes deste processo; (ii) ensaios 

de comportamento mecânico com estes dois materiais, englobando módulo de 

resiliência e de deformação permanente, sob a ação de tensões repetidas nesta 

camada de lastro devido à passagem de cargas, calculadas a partir de soluções 

analíticas clássicas e de modelos numéricos; e (iii) uma análise comparativa destes 

dois materiais de modo a avaliar a importância do processo de britagem no 

comportamento mecânico final. 

Para compreender as tensões que atuam no lastro é necessário conhecer o 

comportamento mecânico da via permanente. Uma análise paramétrica da equação 

que resulta do modelo que considera o trilho como uma viga com apoio contínuo e 
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elástico mostra como cada um dos parâmetros influencia as resultantes que atuam 

nos dormentes. Além disso, a comparação de diferentes modelos de transmissão de 

tensões em solos contribui para a compreensão das tensões que atuam no lastro e 

no subleito. 

Ensaios laboratoriais foram realizados para verificar a influência do processo de 

britagem nas: (i) propriedades individuais da partícula (como forma, textura e 

resistência); (ii) e no desempenho da camada de lastro frente a solicitações 

dinâmicas.  
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1.3. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos. 

O Capítulo 1 apresentou um panorama geral do transporte de carga por via férrea, 

destacando o problema da matriz de transporte de carga brasileira baseada 

principalmente no modo rodoviário e as perspectivas de mudança foram 

evidenciados. Apresentou-se também a participação do lastro no nivelamento, no 

alinhamento e nas propriedades resilientes da via permanente. Em seguida, 

apresentou-se a importância de estudo do comportamento mecânico do lastro em 

conjunto com o estudo da quebra das partículas. O Capítulo encerrou-se com a 

definição dos objetivos e organização da dissertação. 

O Capítulo 2 traz a revisão bibliográfica dos elementos e materiais das vias 

permanentes. São apresentadas as funções dos componentes da via, a natureza 

das cargas, e a distribuição de esforços na via permanente. 

O Capítulo 3 trata das características dos materiais de lastros ferroviários que 

influenciam o comportamento mecânico da via. São mostrados os ensaios existentes 

para a caracterização, verificação das características físicas e propriedades 

mecânicas. Apresentam-se, complementarmente, as possibilidades de ensaios de 

laboratório em escala real e ensaios em escala reduzida. 

O Capítulo 4 mostra uma análise dos parâmetros que influem nos modelos 

tradicionalmente utilizados para a determinação de tensões em ferrovias e uma 

modelagem computacional simplificada para a determinação dos esforços no lastro. 

As soluções obtidas pelo modelo numérico são comparadas às soluções analíticas 

tradicionais. 

No Capítulo 5 é mostrado o programa experimental, por meio de resultados de 

caracterização e de comportamento mecânico do material. Estes resultados são 

analisados criticamente e embasados nas teorias apresentadas no Capítulo 3. 

O Capítulo 6 apresenta a conclusão da dissertação e as sugestões para 

prosseguimento da pesquisa.  

 

 

 


