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Resumo: O projeto tem como objetivo realizar um 

estudo comparativo entre os modelos clássicos e de 

pavimento ferroviário aplicados à determinação de 

esforços, deformações e espessuras na superestrutura 

ferroviária, submetidos a carregamentos estáticos. 

 

1. Introdução 
Pavimentos rodoviários têm a função de oferecer 

uma superfície regular visando o conforto de tráfego, 

bem como aderência e geometria a garantir a segurança 

do mesmo. Sua estrutura deve ser estável 

suficientemente para suportar as cargas rodoviárias 

durante pelo menos o período de vida útil de estudo e 

tendo como fator fundamental a capacidade de suporte 

do subleito (superfície inferior do pavimento).  

Neste trabalho, a adoção de modelos de estudo de 

espessuras, tensões e deformações em pavimentos 

rodoviários para análise de sistemas de infraestrutura 

ferroviária se denomina pavimento ferroviário. 

Os elementos que compõe o pavimento ferroviário 

estão descritos na Figura 1, abaixo, e cada um destes 

com suas funções e especificações. 

 

Figura 1 – Representação do pavimento ferroviário. 

 
 

Para o dimensionamento do pavimento ferroviário, 

inicialmente deve-se determinar a força de reação do 

lastro devido às cargas provenientes dos elementos 

superiores e, para isso, iniciam-se os estudos analisando 

os métodos e hipóteses criadas por Winkler e 

aperfeiçoadas por Zimmermann [1]. Em seguida, a 

tensão gerada no contato dormente-lastro é “espraiada” 

para as camadas inferiores de acordo com métodos 

teóricos (estudados pelas escolas americanas e 

europeias) e, principalmente, pelo método experimental 

de Talbot [1], método este que relaciona a tensão 𝑃 na 

superfície do sistema com a tensão 𝑃ℎ a uma certa 

profundidade ℎ do conjunto. 

Por fim, estes valores finais de tensões já propagadas 

por todo o pavimento, devem ser menores do que a 

capacidade de suporte de carga dos solos utilizados para 

compor o mesmo, visto que os valores de tensões 

admissíveis de cada camada já foram levados em conta 

quando se utilizou o método de Talbot. 

 

2. Metodologia 

A metodologia do projeto consta, primeiramente, em 

criar modelos experimentais que se baseiam em todo o 

processo de dimensionamento detalhado na introdução 

acima e, também, em pesquisas propostas e estudadas 

por terceiros [2], variando as características físicas dos 

componentes de cada camada de acordo com o CBR das 

mesmas. Também será estudada a influência de reforço 

do subleito com solo-cimento, solo melhorado com 

cimento e solo não tratado de forma cimentícia. 

 Posteriormente, utiliza-se do software ELSYM5® 

para determinação das deformações no pavimento 

ferroviário, com base na Teoria da Elasticidade aplicada 

em pavimentos rodoviários.  

Para a utilização do software, a área de contato 

dormente-lastro (retangular) terá sua forma aproximada 

a um círculo pelo modo de propagação de tensões em 

pavimentos rodoviários, porém seu valor não será 

alterado. 

 

3. Resultados 
Através da análise matemática dos modelos 

propostos, foram encontrados valores reais e possíveis 

para a comparação entre métodos de análise de ferrovias 

e rodovias. Sendo assim, um estudo de caso será 

realizado, obtendo-se medições reais de deformações, 

utilizando as ferramentas mais atuais, para a verificação 

prática deste estudo comparativo. 

 

4. Conclusões 
A metodologia resultou, até o presente momento, no 

conhecimento abrangente de todo o processo de 

dimensionamento da infraestrutura ferroviária, 

utilizando modelos de cálculo como ferramenta de 

estudo para a determinação de tensões e projeto de 

espessuras de camadas de lastro e sublastro ferroviário e 

utilizando, também, o software ELSYM5® para a 

determinação das deformações em tais modelos. 

 

5. Referências Bibliográficas 
[1] PEIXOTO JÚNIOR, Thales de Lorena. Elementos 

gerais da superestrutura ferroviária. Ribeirão 

Preto: CUML, 1983. 213p. 

[2] REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, 44., 

2015, Foz do Iguaçu. Análise de tensões e 

deformações de pavimento ferroviário submetido 

a carregamento estático. [s. L.]: Anais, 2015. 13 p. 

 

Agradecimentos 
À instituição Centro Universitário da FEI pelo 

financiamento do projeto. 

1
 Aluno de Iniciação Científica do Centro Universitário 

da FEI. 


