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RESUMO 

 
 
É usual a utilização de critérios tradicionais na seleção de materiais em projetos de 
pavimentação ferroviária tais como granulometria, Índice de Suporte Califórnia (California 
Bearing Ratio - CBR) e limites de Atterberg. No entanto as variações do clima podem alterar 
as condições do pavimento ao longo do tempo, sobretudo das plataformas ferroviárias haja vista 
que não possuem revestimento e, desta forma, ficam expostas às intempéries. Esses critérios, 
baseados no comportamento mecânico dos materiais, não são adequados para avaliar os solos 
tropicais  e seu comportamento hidráulico, desse modo, solos com bom desempenho podem ser 
descartados caso não sejam adotados critérios de análise mais eficientes. Diante disso o 
principal objetivo desta pesquisa é avaliar a variação da umidade ao longo do tempo na 
plataforma ferroviária quando submetida à ação da água da chuva para seis tipos de solo 
distintos quando empregados na camada de sublastro, a partir de uma análise numérico-
experimental, considerando como referência a infraestrutura da Estrada de Ferro Carajás. Para 
tal realizou-se ensaios nos equipamentos HYPROP e WP4-C no intuito de obter as curvas de 
retenção e de condutividade dos solos de estudo. De posse das funções hidráulicas foram 
realizadas simulações com auxílio do programa IVFlow, com base no método dos elementos 
finitos e nos parâmetros de entrada como seção tipo, precipitação da região, curvas de retenção 
e de condutividade hidráulica do solo em questão, bem como foi definido o modelo hidráulico 
de Van Genuchten como modelo constitutivo. Os resultados apontaram a amostra 1 (LA) como 
de melhor desempenho na presença de água e apta para emprego na camada de sublastro. As 
demais amostras apresentaram resultados insatisfatórios para uso em pavimentos ferroviários.  
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ABSTRACT 

 
 
It is usual to use traditional criteria in the selection of materials in railway paving projects as 
well as the use of optimum moisture in pavement design through the California Bearing Ratio 
(CBR) empirical method. However, variations in the weather can change the conditions of the 
pavement over time, especially of the railway platforms since they have no coating and thus are 
exposed to the elements. These criteria, based only on the mechanical behavior of the materials, 
are not adequate to evaluate the tropical soils and their hydraulic behavior so that soils with 
good performance can be discarded if more efficient criteria of analysis are not adopted. 
Therefore, the main objective of this research is to evaluate the variation of humidity over time 
in the railroad platform when subjected to the action of rainwater for six different soil types 
when used in the sublast layer, from a numerical-experimental analysis, considering as 
reference the infrastructure of the Carajás Railroad. For this purpose, tests were carried out on 
the HYPROP and WP4-C equipments in order to obtain the retention and conductivity curves 
of the study soils. The hydraulic functions were performed with the help of the IVFlow 
program, based on the finite element method and the input parameters such as section type, 
precipitation of the region, retention curves and hydraulic conductivity of the soil in question, 
as well as or the Van Genuchten hydraulic model as a constitutive model. The results pointed 
to sample 1 (LA) as the best performance in the presence of water and suitable for employment 
in the sublast layer. The other samples presented unsatisfactory results for use in railway 
pavements. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

O modal ferroviário possui grande importância na Matriz de Transportes uma vez que 

apresenta o diferencial da capacidade de transportar grandes volumes por longas distâncias. 

Entretanto essa atividade acarreta impactos tanto ambientais quanto econômicos. A crescente 

demanda por aumento da capacidade de transporte por maiores velocidades exige um 

aprimoramento da plataforma ferroviária e da seleção de seus materiais constituintes de modo 

a minimizar custos de manutenção e um dimensionamento mais adequado. 

Em agosto de 2012 foi lançado o Programa de Investimentos em Logística (PIL) pelo 

Governo Federal, no qual um de seus objetivos foi a ampliação de investimentos públicos e 

privados na infraestrutura de transporte ferroviário. Essencialmente o Programa buscou resgatar 

a ferrovia como alternativa logística da modernizando a malha ferroviária nacional por meio de 

aumento de capacidade de carga e redução de gargalos logísticos. Em junho de 2015 foi iniciada 

a segunda etapa do Programa e foram priorizadas pelo Governo Federal concessões de novas 

ferrovias e novos investimentos em concessões já existentes totalizando 86,4 bilhões em 

investimentos (ANTT,2017). 

Diante desse cenário, percebe-se que existe uma tendência de se desenvolver soluções no 

intuito de atender às necessidades atuais de modo a garantir a vida útil do pavimento conforme 

projetado. Para tal, faz-se necessário o acompanhamento adequado na seleção de materiais que 

irão constituir a plataforma ferroviária já no seu dimensionamento.   

As camadas do pavimento ferroviário são constituídas por solos não-saturados que são 

expostos a ações térmicas, hidráulicas e mecânicas. Isso posto, uma modelagem adequada da 

subestrutura ferroviária deve integrar todos esses fenômenos em uma análise hidromecânica 

uma vez que seu desempenho é afetado pelas condições ambientais tais como a precipitação, a 

infiltração e a evapotranspiração. 

Além da intensidade da chuva, sua distribuição espacial e temporal desempenha um papel 

significativo em relação aos efeitos globais que a infiltração da água pode causar dentro da 

subestrutura.  
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A deterioração da plataforma ferroviária devido a ações ambientais é causada por 

mudanças de pressão de água dos poros e forças de infiltração pelas quais diferentes 

mecanismos hidráulicos podem ser responsáveis, principalmente relacionados à perda de 

sucção matricial devido à infiltração da água na sua superfície.  

Atualmente essa seleção de materiais é feita por meio de ensaios de granulometria, Índice 

de Suporte Califórnia (ISC) e índices físicos que não são critérios suficientes para avaliação de 

desempenho quando se trata de solos tropicais uma vez que eles poderiam ser descartados caso 

esses critérios tradicionais fossem os únicos a serem utilizados e, no entanto, apresentam bom 

comportamento quando aplicados no pavimento. 

Fatores climáticos, tais como a precipitação, influenciam o comportamento mecânico dos 

solos, uma vez que ocasiona a variação de umidade e, por conseguinte, afetam sua resistência 

bem como seu módulo de resiliência.  

Tal parâmetro é primordial no dimensionamento mecanístico, ou seja, baseado no módulo de 

resiliência dos materiais que compõem o pavimento, conforme recomendado pela AASHTO 

desde 1986 e na avaliação estrutural de pavimentos. Atualmente, existe a tendência em se 

utilizar o método mecanístico em substituição aos métodos empíricos, tornando-se maior a 

relevância do conhecimento do comportamento de parâmetros que influenciem o módulo de 

resiliência, como a umidade. 

Contudo, projetos usuais ainda avaliam as propriedades mecânicas dos solos constituintes 

da plataforma considerando a umidade ótima, porém essa condicionante é altamente 

questionável haja vista que a plataforma fica exposta às intempéries. Assim, apesar de admitidas 

as condições originais na avaliação estrutural do pavimento, após a compactação ocorre uma 

variação transiente da umidade que influencia na capacidade de suporte desse solo. 

Nesse sentido, as solicitações admissíveis muitas vezes não condizem com a realidade em 

campo de uma plataforma exposta ao longo do tempo, o que pode ocasionar a degradação 

precoce desse pavimento, uma vez que a via pode ser submetida a solicitações acima de sua 

capacidade. 
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1.2 Objetivo 

 

Esta pesquisa teve como objetivo principal avaliar a variação da umidade ao longo do 

tempo na plataforma ferroviária quando submetida à ação da água da chuva para seis tipos de 

solo distintos quando empregados na camada de sublastro, a partir de uma análise numérico-

experimental, considerando como referência a infraestrutura da Estrada de Ferro Carajás. 

 

Dentre os objetivos específicos citam-se: 

• Obter as curvas de retenção para cada tipo de solo a ser analisado; 

• Modelar a variação da umidade do sublastro da plataforma ferroviária ao longo do 

tempo para os solos estudados; e 

• Comparar o comportamento dos diferentes tipos de solo quanto à percolação da água 

infiltrada. 

 

1.3 Justificativa e Relevância 

 

Sabe-se que para alcançar um bom desenvolvimento em projetos de pavimentos bem como 

uma análise mecanística consistente, deve-se levar em consideração, dentre outros fatores 

climáticos, a temperatura e a pluviosidade. Diferentes precipitações acarretam variação da 

umidade in situ que, por conseguinte, afetam a resistência e módulo do pavimento. 

O módulo dos materiais é afetado pelo seu estado físico, logo é influenciado pelo teor de 

umidade do material. Diversas pesquisas mostraram que variações de umidade pós-

compactação promovem alterações relevantes no módulo de resiliência. Pode-se citar entre 

elas: (MOTTA et al, 1990, SELIG & WATERS, 1994, BERNUCCI, 1997, SILVA, 2003, 

TAKEDA, 2006). 

O estudo em questão tem aplicação relevante no setor ferroviário haja vista que as vias não 

possuem a proteção do revestimento ficando assim mais suscetíveis à ação da precipitação. Seu 

efeito na degradação das vias é observado in loco porém pouco se conhece à respeito da forma 

como ocorre a variação de umidade proveniente das precipitações.  

Atualmente, a via ferroviária com maior volume transportado é a Estrada de Ferro Carajás 

(EFC), que está localizada em uma região de alta pluviosidade e elevadas temperaturas, ou seja, 

a plataforma fica constantemente exposta às intempéries o que provoca o desgaste precoce da 

via, uma vez que a água acelera o processo de degradação da via permanente. 
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Tendo em vista que em regiões tropicais é usual a aplicação de solo laterítico como material 

de sublastro devido à sua ocorrência nessas regiões e que a norma que norteia o 

dimensionamento dos pavimentos ferroviários, AREMA, não preconiza critérios voltados para 

esse tipo de material  e sim para sublastros compostos por materiais pétreos de acordo com as 

características das vias ferroviárias estrangeiras, faz-se necessária a inclusão de novos critérios 

de escolha mais adequados a realidade das regiões tropicais.  

Diferentemente dos materiais pétreos, o solo laterítico é sensível à ação da água e sua 

percolação pode comprometer a plataforma ferroviária causando decréscimo do módulo 

resiliente bem como aumento das deformações permanentes. Portanto é relevante que a análise 

do comportamento hídrico do solo, levando em consideração sua permeabilidade, componha o 

conjunto de critérios para a seleção de materiais a serem empregados nos pavimentos 

ferroviários brasileiros em obras novas ou duplicações. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

Esta dissertação está estruturada em 5 capítulos, assim distribuídos: 

 

• Capítulo 1 - Introdução 

São descritos os aspectos gerais que nortearam os estudos, a justificativa, os objetivos geral 

e específicos da pesquisa e, também, apresenta como a pesquisa está exposta e organizada. 

 

• Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica 

É apresentada uma revisão de literatura sobre os assuntos abordados no decorrer do 

trabalho como o conceito de infraestrutura ferroviária, sublastro, mecânica dos solos não-

saturados, curvas de retenção, equipamentos e software utilizados.  

 

• Capítulo 3 - Materiais e Métodos 

É feita inicialmente uma descrição da região de estudo e em seguida a apresentação das 

etapas adotadas na pesquisa. Na etapa experimental são descritos os processos de coleta dos 

materiais estudados, moldagem dos corpos de prova, detalhamento e descrição dos ensaios para 

obtenção das funções hidráulicas dos solos analisados bem como os principais resultados 

obtidos nesta primeira fase. Posteriormente discorreu-se sobre a segunda etapa na qual realizou-

se a modelagem numérica a partir dos resultados encontrados em laboratório.  
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• Capítulo 4 - Análise dos Resultados 

Neste capítulo são apresentadas as principais análises realizadas com base nos resultados 

dos ensaios realizados e na modelagem numérica, tendo por base a fundamentação teórica do 

Capítulo 2. 

• Capítulo 5 – Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros  

São apresentadas as considerações finais acerca dos resultados, conclusões obtidas em 

relação ao objetivo proposto pela pesquisa e recomendações para trabalhos futuros. 

• Capítulo 6 - Referências Bibliográficas 

É apresentada uma lista dos trabalhos utilizados como base para elaboração desta pesquisa. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 
 

Neste capítulo, apresenta-se o embasamento teórico referente ao tema da pesquisa, no qual 

aborda-se conceitos essenciais para o seu entendimento, equipamentos e softwares utilizados e 

aplicação no campo da infraestrutura de transportes. 

 
2.1 Infraestrutura Ferroviária 

 
Segundo NABAIS (2014) a ferrovia pode ser divida em dois subsistemas básicos: o de material 

rodante e o de via permanente do qual fazem parte a infraestrutura e a superestrutura ferroviária.  

A infraestrutura ferroviária, onde se concentra este estudo, é composta pela plataforma 

ferroviária que é constituída por terraplenagem, sistemas de drenagem, obras de arte correntes 

e especiais e túneis.  

A plataforma ferroviária é composta por trilho, dormente, aparelhos de fixação dos trilhos 

aos dormentes, lastro, sublastro, reforço do subleito e subleito (FIG.2.1). Tais camadas, segundo 

MEDINA (1997), compõem o pavimento ferroviário (FIG.2.2). O termo "pavimento 

ferroviário" foi utilizado pela primeira vez pelo professor Jacques de Medina, da COPPE/UFRJ, 

para distinguir as sucessivas camadas que constituem a via permanente ferroviária, e que 

trabalham de maneira integrada (GUIMARÃES & SANTANA, 2014). Sua função é receber as 

cargas provenientes do tráfego ferroviário de modo a limitar as deformações a níveis aceitáveis.  

 

 

FIG. 2.1 – Seção transversal da plataforma ferroviária (NABAIS, 2014). 
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FIG. 2.2 – Componentes da Via Férrea (KLINCEVICIUS, 2011). 

 

2.1.1 Sublastro 

O sublastro, foco do estudo desta pesquisa, é a camada localizada entre o lastro e o subleito 

e tem a finalidade de absorver os esforços transmitidos pelo lastro e transferir às camadas 

subjacentes. Sua espessura varia entre 200mm e 300mm. É composto por material de 

granulometria bem-graduada e pode ser composto por materiais pétreos, mais comum nas 

regiões temperadas, ou por solo, como no caso da EFC no Brasil. Suas principais funções foram 

estudadas por diversos autores dentre os quais pode-se destacar: 

 

 Segundo BRINA (1988): 

a)  Aumentar a capacidade de suporte da plataforma;   

b)  Permitir redução da altura do lastro;   

c)  Evitar penetração do lastro na plataforma;   

d) Aumentar a resistência do leito à erosão e à penetração da água, permitindo uma  boa 

drenagem da via;   

e)  Permitir elasticidade ao apoio do lastro, para que a via permanente não seja rígida.  

STOPATTO (1987) considera o sublastro como a camada de material que completa a 

plataforma e que recebe o lastro. Sua função é absorver os esforços transmitidos pelo lastro e 
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transferi-los para a camada subjacente, na taxa adequada a capacidade de suporte da camada 

referida, não devendo permitir a penetração dos agregados situados na parte inferior do lastro. 

Para o autor as principais funções do sublastro são:  

Aumentar a camada de suporte da plataforma, permitindo elevar a taxa de trabalho no 

terreno, ao serem transmitidas as cargas através do lastro e, por conseguinte, permitir menor 

altura do lastro;  

Evitar a penetração do lastro na plataforma;  

Aumentar a resistência do leito a erosão e a penetração da água, preservando assim as 

propriedades do subleito;  

De acordo com SELIG & WATERS (1994): 

a) Absorver parcialmente os esforços transmitidos pelo lastro e transmiti-los de modo que 

possam ser tolerados pelo subleito;   

b)  Aumentar a capacidade de suporte do subleito; 

c)  Impedir a interpenetração do lastro e do subleito;   

d)  Impedir o bombeamento de finos provenientes do subleito;   

e)  Permitir a drenagem de água que ascenda por capilaridade do subleito;  

d) Dissipar a água da chuva, direcionado a água infiltrada pelo lastro até os dispositivos de 

drenagem laterais; 

e) Impedir o bombeamento de finos devido ao atrito entre duas camadas quando sujeitas à  

presença de água. 	

 Segundo INDRARATNA (2011): 

 a)  Ser permeável de modo a permitir o escoamento da água e a conduzi-la para os dispositivos 

de drenagem laterais;  

b)  Permitir a ascensão da água do subleito dissipando suas poropressões excessivas quando 
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saturado. Para tal é necessário que o sublastro atenda ao critério de filtro de Terzaghi, que são 

os seguintes: 

D15 (filtro) ≤ 5.D85 (solo protegido)  

D50 (filtro) ≤ 25.D50 (solo protegido)  

Onde, Di é o diâmetro da partícula que passa na porcentagem i no ensaio de granulometria. 

Citando ainda AREMA (2013): 

a)  Deve ser impermeável de modo a impedir a saturação do subleito;  

b)  Deve ser suficientemente permeável de modo a permitir a capilaridade da água impedindo 

a saturação do subleito.   

A função drenante do sublastro é ainda uma questão controversa entre diversos autores. 

Uma vertente, compartilhada por FORTUNATO (1996), afirma que ele deve obedecer ao 

critério de filtro de Terzaghi, com uma certa permeabilidade que viabilize a drenagem, contudo 

ela deve impedir o bombeamento de finos pelas camadas subjacentes.  

Outro posicionamento é que a camada funcione como bloqueio para a água proveniente do 

lastro por meio do uso de geossintéticos, areia ou imprimação com inclinações de forma a 

encaminhar adequadamente a drenagem conforme orienta STOPATTO (1987).  

Posteriormente, PAULA (2008) apud SILVA FILHO (2013) indica que o sublastro deve 

ser impermeável com a finalidade de proteção do subleito de modo a prevenir erosões apoiaso 

no que indicam SELIG e WATERS (1994) que a camada deve ser como um meio de separação 

física entre o lastro e o subleito. 

Contudo esta pesquisa trata de solos tropicais finos e, portanto, podem não atender tais 

critérios. Em contrapartida tais solos quando classificados como lateríticos, segundo a 

classificação MCT, apresentam característica cimentante formando blocos rijos de alta 

resistência mecânica, o que evita que não bombeamento de finos. 

Conforme relata SILVA FILHO (2013) o critério de filtro não tem sido adotado na prática 

na duplicação EFC.  
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2.1.2 A Água e o Pavimento Ferroviário 

O pavimento está sujeito às intempéries o que acaba por afetar seu desempenho. MEDINA 

(1997) afirma que a precipitação atmosférica é um elemento que pode influenciar no 

desempenho do pavimento enquanto estrutura. 

O desempenho de um pavimento depende de sua condição estrutural que é representada 

por meio do módulo de resiliência de suas camadas. Tal parâmetro depende do tipo do material 

e de suas condições. Considerando-se camadas compostas por solo, estas, serão sensíveis a 

variações de umidade. 

O clima influencia o comportamento do pavimento ferroviário e em particular do sublastro 

quando a água atinge esta camada seja por infiltração da água da chuva ou por variações do 

lençol freático. 

O pavimento ferroviário diferentemente do rodoviário está mais suscetível à ação da água 

uma vez que não tem o auxílio do revestimento e fica exposto às intempéries, em particular à 

ação da chuva. Essa exposição pode ocasionar graves problemas decorrentes da perda de 

resistência e possíveis deformações permanentes oriundas da ação do clima sobre a plataforma. 

Em geral esses materiais são compactados próximo à umidade ótima. Com o tempo e de 

acordo com as condições de drenagem e climáticas a que estiver submetido tal camada sofrerá 

variação de umidade até atingir uma umidade de equilíbrio. Em rodovias, esta umidade de 

equilíbrio pode ser definida como um valor médio entre as variações de umidade do solo ao 

longo do ano após a fase de acomodação dos primeiros meses de serviço e é quase sempre 

inferior em relação à ótima (MEDINA, 1997). 

Diante disso é de extrema importância para o projeto de pavimentos ferroviários o 

conhecimento da relação de dependência das propriedades dos materiais com as condições 

ambientais. 

 

2.2 Solos Tropicais e seu Emprego na Pavimentação 

 
Devido ao seu clima tropical úmido o Brasil apresenta grande ocorrência de solos tropicais 

e segundo NOGAMI & VILLIBOR (1995) esse tipo de solo apresenta peculiaridades de 

propriedade e comportamento relativamente distintas dos solos não tropicais em decorrência da 

atuação de processos geológicos e/ou pedológicos, típicos das regiões tropicais úmidas. 

Adotou-se nesta pesquisa o conceito de solos tropicais considerado pelo (COMMITTEE ON 
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TROPICAL SOILS OF ISSFME, 1985, apud NOGAMI & VILLIBOR, 1995), descrito a 

seguir. 

A formação dos solos é influenciada por diversos fatores entre os quais pode-se citar o 

material de origem, o clima e o tempo e que afetam as características mineralógicas do solo 

(TEIXEIRA, 2003). Todavia o clima, ou seja, a pluviosidade e temperatura são os mais 

relevantes no processo de intemperismo. Segundo COELHO (2016) solos de regiões tropicais 

e de clima úmido, que reúnem as condições de abundância de água e altas temperaturas ao 

longo do ano, apresentam perfis de solo mais desenvolvidos em termos de diferenciação em 

horizontes, sendo mais intemperizados e lixiviados quando comparados aos solos de regiões de 

clima frio e temperado.  

Os solos tropicais, grupo em que se incluem os solos brasileiros, diferem dos temperados 

em muitos aspectos como textura, estrutura e mineralogia e ainda apresentam tendência á 

formação de agregados. Tais diferenças influenciam no comportamento desses materiais, por 

exemplo, na retenção de água e consequentemente na forma como a água percola nesses solos. 

Outro fato relevante é que nos solos tropicais a diferença de textura é causada por um arranjo 

diferente das partículas o que influencia as funções hidráulicas desse solo quando na condição 

não-saturada fato que por sua vez influencia o comportamento hidráulico do solo. 

 De acordo com NOGAMI & VILLIBOR (1995) os solos tropicais podem ser divididos 

em dois grupos a saber: solos de comportamento não-laterítico e solos de comportamento 

laterítico. O primeiro grupo apresenta características como comportamento heterogêneo, baixa 

capacidade de suporte, alta erodibilidade e plasticidade e são ainda muito expansivos 

diferentemente do segundo grupo que exibe potencial interessante para o emprego na 

pavimentação pois possuem alta resistência e baixa permeabilidade, características de interesse 

em projetos de vias permanentes.  

NOGAMI E VILLIBOR (1995) referem-se ao início da aplicação dos solos tropicais como 

material de construção rodoviária no início da década de 30, a partir da introdução da Mecânica 

dos Solos, uma importante especialidade da Engenharia Civil.  

Os mesmos autores citam o desempenho satifatório de vários trechos experimentais 

executados com solos arenosos finos lateríticos, antes considerados inapropriados pelos 

critérios tradicionais. Esses sucessos acarretaram na comprovação das limitações dos 
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procedimentos tradicionais para a escolha de solos para bases estabilizadas 

granulometricamente para rodovias. Isso levou à necessidade de se desenvolverem critérios 

mais apropriados, não relacionados demasiadamente a fatores pedológicos e nem a 

propriedades índices tradicionais, porém mais ligados a propriedades mecânicas e hidráulicas 

dos solos compactados. Tal fato propiciou o desenvolvimento de uma nova metodologia, no 

início da década de 80, que passou a ser denominada MCT e que inclui também uma nova 

classificação de solos tropicais.  

Diversos autores comprovaram em suas pesquisas a aplicabilidade dos solos tropicais na 

pavimentação rodoviária como, por exemplo, GUIMARÃES (2009) em seu estudo sobre a 

utilização de lateritas.  

Quanto ao emprego dos solos tropicais na pavimentação ferroviária DELGADO (2012) 

apresenta um estudo com utilização de materiais finos lateríticos coletados no oeste do 

maranhão, onde obteve excelentes resultados validando inclusive a utilização deste material 

para sublastro, uma vez que se observou uma tendência de acomodamento das deformações 

permanentes da camada considerando assim o material classificado como LG` como apto a ser 

empregado na camada de estudo.  

OSTEN (2012) avaliou o desempenho de solos tropicais também da região da EFC, 

reprovados para utilização no pavimento ferroviário segundo critérios tradicionais, 

comprovando seu bom comportamento no emprego em camada de sublastro quanto aos 

aspectos mecânicos.  

LOPES (2017) relata que SILVA FILHO et al. (ainda não publicado) analisou o 

comportamento de um solo arenoso fino laterítico como camada de sublastro de um trecho 

executado no município de Açailândia/MA, parte de um projeto de ampliação de um pátio 

ferroviário compartilhado pela VLI e a Vale S.A. A autora verificou um bom desempenho do 

material analisado tanto no aspecto mecânico quanto hidráulico. 

Porém, embora já se note o potencial de empregabilidade desses solos na pavimentação 

ferroviária, cresce a importância uma análise complementar do ponto de vista hidráulico para 

uma melhor avaliação do comportamento desses materiais. Ainda são escassos os estudos 

voltados para esse aspecto. 
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2.2.1 A Umidade e o Pavimento em Regiões Tropicais 

Há tempos a variação de umidade e suas consequências para o pavimento são uma 

preocupação na engenharia civil. Diversos estudos a respeito desse tema tem sido 

desenvolvidos até hoje e, entre eles existem estudos voltados para a pavimentação com solos 

tropicais. 

TAKEDA (2006) cita em seu trabalho um estudo feito na Austrália no qual verificou-se 

que nos trechos rodoviários pavimentados analisados a variação de umidade era independente 

das condições climáticas. 

Em 1979 o Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR) realizou um estudo com a finalidade 

de avaliar estruturalmente vários pavimentos rodoviários no qual se buscava uma correlação da 

deflexão com a umidade. Em uma das regiões estudadas foi verificado que quanto maior a 

deflexão maior era a umidade média do trecho. Porém para as outras regiões não se observou 

alteração da umidade in situ na estação chuvosa em relação ao período seco.  

VILLIBOR (1981) desenvolveu sua pesquisa em São Paulo cujo objetivo era analisar as 

variações de umidade em camadas de base de pavimentos compostas por solo arenoso fino 

laterítico. Foram realizadas medições em diversos trechos parte ainda na fase de construção e 

posteriormente no pavimento submetido ao tráfego durante os períodos de chuva e de seca. O 

referido autor verificou que o teor de umidade da camada analisada variou de 55% a 110% em 

relação à umidade ótima, relatando ainda, que em 90% dos trechos analisados na faixa de 0 a 5 

cm do topo da base a umidade era inferior a 80% da ótima. Na faixa de 5 a 15 cm o teor variou 

de 80% a 100% da umidade ótima, ou seja, os teores não extrapolavam a umidade mesmo em 

períodos de chuva. 

MEDINA (1997) relata que a umidade natural era em geral inferior à umidade ótima de 

compactação. Entre os estudos analisados pelo autor destaca-se uma pesquisa sobre o emprego 

de lateritas como material de pavimentação rodoviária em regiões tropicais, entre elas o Brasil 

no qual foi verificado que pavimentos que utilizaram laterita como camadas de base e sub-base 

apresentaram umidade natural também inferior à umidade ótima. Cita o autor também a 

referência Road Note 31, no qual seus autores afirmam que em regiões tropicais caso a 

drenagem seja adequada, via de regra o teor de umidade do subleito será inferior ao teor ótimo 

de compactação. Complementam, também, que o subleito nessas regiões é mais seco e 

resistente do que nos países de clima temperado. 
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Em pesquisa sobre os efeitos da sucção e temperatura em pavimentos rodoviários 

constituídos por solos lateríticos no interior de São Paulo (BERNUCCI et al, 1995) cita que os 

efeitos do clima tropical associados às condições hidrológicas resultam em umidades da base 

inferiores à umidade de compactação. 

 

2.3 Solos Não-Saturados 

 
Para um melhor entendimento desta pesquisa serão abordados conceitos acerca dos solos 

não- saturados e suas características básicas em relação ao seu comportamento hidráulico e 

mecânico.  

2.3.1 Mecânica dos Solos Não-Saturados 

Pode-se referir a um solo não-saturado como um material poroso, multifásico e 

multiespécies constituído por partículas sólidas e poros que variam em forma e tamanho. A fase 

denota uma porção de matéria com propriedades físicas e composição química suavemente 

variáveis que são separadas umas das outras por limites bem definidos (FIG.2.3). Em geral, 

cada fase pode ser uma mistura de diferentes constituintes identificáveis. 

 
FIG. 2.3 – Representação esquemática de um solo não-saturado e seu diagrama de fases 

(FERREIRA, 2015). 
 

 A fase sólida no solo pode consistir em diferentes minerais e a fase gasosa pode incluir ar 

seco, bem como vapor de água. Além disso, o solo é chamado de saturado, sempre que o líquido 

preenche todo o espaço dos poros, ou não-saturado, desde que o espaço dos poros seja 
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parcialmente preenchido por líquido e parcialmente por gás. Na prática, os estados secos e 

saturados são apenas duas condições extremas e limitantes de um solo não saturado. Em muitos 

problemas geotécnicos (por exemplo, análise de subestruturas ferroviárias), o solo geralmente 

não está saturado nem em estado seco e seu comportamento apenas é descrito adequadamente 

quando se utilizam os conceitos de mecânica dos solos não-saturados. 

O volume de vazios em um solo geralmente é representado por um dos seguintes 

parâmetros: porosidade (𝑛) definida como a proporção do volume vazio sobre o volume total 

do solo; índice de vazios (𝑒) definida como a proporção do volume vazio sobre o volume de 

partículas sólidas; ou volume específico (𝑣), que é o volume total de solo que contém volume 

unitário de partículas sólidas. A partir dessas definições, pode-se representar tais parâmetros da 

seguinte forma: 

 
𝑛 = %

&'%
 ;   𝜈 = 1 + 	e         (2.1) 

 

Quanto à proporção relativa de líquido e gás dentro dos poros, sua quantificação é feita 

pelo grau de saturação. O grau de saturação de líquido (𝑆𝑙) - comumente referido simplesmente 

como grau de saturação (𝑆𝑟) - e o grau de saturação da fase gasosa (𝑆𝑔) são definidos como a 

relação entre o volume de líquido (𝑉𝑙) e o gás (𝑉𝑔) sobre o volume de vazios (𝑉𝑣), 

respectivamente: 

 

Sl = 45
46

 ;   Sg = 48
46
	                    (2.2) 

 

O desempenho mecânico de um solo não-saturado é significativamente influenciado pela 

proporção relativa de líquido e gás que ocupa o espaço de poros que é representado pelo 

parâmetro de grau de saturação.  

O potencial líquido é a energia potencial termodinâmica de um líquido presente num solo 

não-saturado em relação à água pura e num estado de referência. Quantifica a tendência do 

líquido de se mover de uma área para outra por osmose, gravidade, pressão mecânica ou ação 

capilar. Um elemento de solo não-saturado, quando em contato com um reservatório hipotético 

de referência de água livre, é capaz de extrair água através da fase líquida e gasosa. A 

capacidade de um solo para absorver água adicional, seja totalmente saturado ou não-saturado, 

é denominada sucção do solo e pode ser definida como o estado de energia livre da água do 

solo. A pressão de vapor parcial da água do solo pode ser usada para medir o estado de energia 
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livre da água do solo e existe a seguinte relação termodinâmica entre a sucção do solo (ψ) e a 

pressão parcial do vapor: 

 

ψ = −𝑅𝑇 =>
?6
ln	 A B6

B6C
D         (2.3) 

 

onde 𝑅 é a constante de gás universal, 𝑇 é temperatura absoluta, 𝑢𝑣 é a pressão parcial do vapor 

de água dos poros, 𝑢𝑣0 é a pressão de saturação da água dos poros sobre uma superfície plana 

de água pura à mesma temperatura (𝑢𝑣/𝑢𝑣0 é a umidade relativa , 𝑅𝐻) e ω𝑣 é a massa molecular 

do vapor de água. 

A importância relativa dos mecanismos físicos e físico-químicos individuais responsáveis 

pela sucção do solo depende do teor de água do sistema não-saturado de solo-gás-líquido. Em 

níveis de saturação relativamente baixos, onde a água dos poros é principalmente na forma de 

filmes finos nas superfícies das partículas, os mecanismos dominantes que contribuem para a 

sucção são os efeitos de adsorção de curto alcance regidos pelas propriedades superficiais do 

solo sólidos. Por outro lado, com graus de saturação relativamente altos e valores de sucção 

correspondentemente baixos, o mecanismo de retenção de água dos poros dominantes torna-se 

capilaridade, que origina potenciais de pressão diferencial governados principalmente pela 

estrutura de poros de partículas e distribuição de tamanho de poro. 

2.3.2 Fluxo da Água em Solos Não-Saturados 

A primeira experiência que possibilitou a quantificação da densidade de fluxo num 

meio poroso saturado foi desenvolvida por Darcy em 1856 (FIG.2.4). 
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FIG. 2.4 – Experiência de Darcy (apud Vasconcellos, 2008) 

 

Porém, em condições de não-saturação, os primeiros argumentos foram considerados 

por Buckingham em 1907. Alguns anos mais tarde, em 1921, Gardner e Windston 

escreveram a equação de densidade de fluxo em solo não-saturado sendo denominada Lei 

de Buckingham-Darcy em reconhecimento a ambos (apud, Vasconcellos, 2001). 

A combinação da equação de conservação da massa com a lei de Darcy-Buckingham 

resulta na equação de Richards, que descreve o fluxo de água em meios porosos não-

saturado que, na forma unidimensional, pode ser escrita como: 
 

  (2.4) 

 

onde y é a pressão de sucção nos vazios do solo [L]; θ(y) é o conteúdo volumétrico de água 

[L3L-3]; t é o tempo [T]; z é a coordenada espacial na direção vertical [L] (positiva para 

cima); S é o termo sumidouro [T-1] e K(y) é a condutividade hidráulica não-saturada [LT-

1]. Devido à sua composição fortemente não-linear, apenas um número relativamente 

pequeno e simplificado de soluções analíticas pode ser obtido. A maioria das aplicações 

práticas requer uma solução numérica como Diferenças Finitas ou Elementos Finitos. Em 

particular os algoritmos que utilizam Diferenças Finitas possuem três vantagens relevantes: 

maior facilidade na programação, dados de entrada mais simples e maior aceitação por ser 
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um método mais difundido quando comparado ao método dos Elementos Finitos.  

As aproximações por diferenças finitas tem sido largamente utilizadas em diversos 

estudos dos problemas unidimensionais (verticais) do fluxo da água na zona não-saturada 

do solo. Poucos pesquisadores utilizaram Diferenças Finitas para resolver problemas de 

fluxo na zona não-saturada para um número maior de dimensões e a maioria dos modelos 

bidimensionais existentes possuem limitações.   

Tanto o teor de água quanto a condutividade hidráulica não-saturada são funções não-

lineares da carga de pressão ou do conteúdo de umidade. O programa Hydrus, muito 

utilizado no estudo da percolação da água na zona não-saturada, apresenta apenas três delas: 

BROOKS E COREY (1966), VAN GENUCHTEN (1980) e VOGEL E CISLEROVA 

(1988). Destas, as de VAN GENUCHTEN são mais empregadas na literatura. São elas:  
 

  (2.5)  

 

onde θr é o conteúdo residual de água [L3L-3]; θs é o conteúdo saturado de água [L3L-3], α é 

a função densidade do tamanho dos poros [L-1], n e m (sendo que m = 1 – 1/n) são  

parâmetros de forma [-], l é o parâmetro de poro conectividade [-], normalmente tomado 

como 1/2, Ks é a condutividade hidráulica saturada [LT-1] e Se é o grau de saturação efetiva, 

definido como Se = (θ - θr)/(θs - θr). 

Estes parâmetros podem ser obtidos por medição direta das relações θ-y (curva de 

retenção do solo) ou K-y do solo ou por estimativa indireta do solo com base em 

propriedades texturais a partir de funções de pedotransferência. A última abordagem no 

Hydrus-1D utiliza previsões de rede neural a partir de dados texturais como implementado 

no programa Rosetta. 

A princípio, o problema físico era resolvido através de soluções analíticas, as quais 

geralmente exigiam considerações que simplificavam o modelo e nem sempre correspondiam 

à realidade de campo. Foram propostas, então, soluções por métodos numéricos, as quais podem 

ser trabalhosas e demoradas. Dessa forma, um grande impulsionador do avanço no estudo do 

comportamento do fluxo da água foi o advento do computador, que permitiu a resolução destes 

métodos de maneira rápida e eficiente. Com isso começaram a ser cada vez mais adotados 
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modelos matemáticos que se utilizam do método dos elementos finitos e diferenças finitas para 

solucionar as equações que governam o fenômeno físico (FIG.2.6).  

 

 

 
FIG. 2.5 – Esquema de análise do fenômeno físico (apud VASCONCELOS, 2008). 

 

2.4 Curvas de Retenção 

 

A curva característica, curva de retenção ou ainda curva de sucção de um solo é descrita 

pela relação da sucção em função do grau de saturação, teor de umidade volumétrica ou teor de 

umidade gravimétrica. As equações matemáticas geralmente utilizadas para as curvas de 

retenção são as equações de VAN GENUCHTEN (1980). Os coeficientes desta curva se 

relacionam com diferentes propriedades do solo. O conhecimento prévio da curva de retenção 

é de fundamental importância para a análise do comportamento do solo não saturado. Uma vez 

conhecida a curva de retenção de um determinado solo é possível derivar a curva de 

condutividade do material.  

Quando expostos às ações atmosféricas os solos perdem água durante os períodos secos, 

dado que os processos de evaporação predominam sobre a infiltração. Assumindo condições 

inicialmente saturadas, o solo começa a perder água no contato com a atmosfera sem que o ar 
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entre no espaço dos poros. A retirada da água leva à formação de meniscos capilares entre a 

fase aquosa e a atmosfera e uma diminuição da pressão da água dos poros responsável pelo 

aumento da sucção matricial no solo saturado. Devido à baixa pressão da água dos poros, 

cavidades de ar isoladas se formam e o solo é considerado quase saturado (umidade 

volumétrica> 0,85 - 0,9 dependendo do tipo de solo). No ponto em que os meniscos capilares 

dos maiores poros são incapazes de sustentar a tensão superficial, eles são deslocados e o ar 

entra no espaço dos poros. A sucção de entrada de ar varia entre valores baixos típicos de areias 

e altos níveis associados a argilas. Com este nível de sucção matricial, o solo está em um estado 

parcialmente saturado. Em um solo que apresenta uma distribuição contínua de tamanho de 

poro, o processo de dessaturação evolui progressivamente de acordo com o mesmo mecanismo, 

desde os poros maiores até os menores, à medida que aumenta a sucção matricial. Após a 

dessaturação adicional, o solo atinge finalmente um estado residual, no qual a água permanece 

como filmes finos em contato com grãos de solo sob a ação de efeitos de adsorção. Os modelos 

de retenção de água do solo usam o grau residual de saturação 𝑆𝑟𝑒𝑠 como parâmetro para 

descrever o estado residual. Esse processo encontra-se ilustrado na FIG.2.6. 

 

 
FIG. 2.6 – Características das curvas de retenção solo-água (CCSA) (Adapatado de 

Vanapalli et al., 1999). 
 

Geralmente, o grau de saturação diminui com a sucção. No entanto, observações 

experimentais mostraram que o grau de saturação para uma determinada sucção não é idêntico 
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no caminho de secagem e molhante. Este fenômeno corresponde à histerese hidráulica, que 

pode ser atribuída ao tecido do solo e aos diferentes efeitos dos entupimentos dos poros nos 

caminhos de secagem e molhagem. Assim, mesmo em um solo rígido, a ocorrência de "histerese 

hidráulica" durante a saída e entrada de água para vazios individuais significa que as curvas de 

retenção seguidas durante a secagem e a molhagem são diferentes (FIG.2.7). Para uma análise 

mais precisa seria recomendada a obtenção das duas curvas, porém por questões práticas a curva 

de secagem é comumente empregada. Nesta pesquisa o efeito de histerese foi desconsiderado. 

 

FIG. 2.7 – Descrição esquemática da histerese na curva de retenção de água do solo 
(Adaptado de Tarantino, 2010). 

 
A forma da CCSA está ligada à distribuição granulométrica e classificação do material. A 

FIG.2.8 exemplifica a tendência da CCSA para três tipos diferentes de solos. Pode-se observar 

que a forma da CCSA depende fortemente do tipo de solo. Em geral, o aumento do teor de 

argila representa maior valor de entrada de ar, maior capacidade de retenção de água em uma 

determinada sucção matricial e transição mais gradual da inclinação da curva de retenção 

apresentando uma taxa menor de dessaturação. Em um solo uniformemente graduado (por 

exemplo, solo arenoso), a maioria dos poros são relativamente grandes, e uma vez que estes 

poros maiores são esvaziados em uma determinada sucção, apenas uma pequena quantidade de 

água permanece. Em um solo de poros pequenos, como por exemplo os argilosos, a distribuição 

dos poros é mais uniforme, com mais água adsorvida, de modo que o aumento da sucção 

matricial provoca uma diminuição mais suave do teor de umidade. 
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FIG. 2.8 – Diferentes formatos de curva de sucção de solos (Adapatado de Fredlung e 

Xing, 1994). 
 

Dentre os diversos fatores que podem influenciar a forma da CCSA destaca-se o histórico 

de tensões e umidade do solo pois exercem maior influência na estrutura do solo (VANAPALLI 

et al., 1999). Pode-se citar ainda como fator relevante o modelo hidráulico escolhido para ajuste 

da CCSA, deve-se selecionar aquele que melhor se adeque aos dados, tipos de solo e viabilidade 

de obtenção dos parâmetros exigidos pelo modelo. A FIG.2.10 ilustra o ajuste de diferentes 

modelos hidráulicos para a CCSA de um solo arenoso siltoso. Pode-se observar que o modelo 

de Fredlung e Xing apresenta um bom ajuste em relação ao modelo de Van Genuchten em 

contrapartida exige um número maior de parâmetros. 
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FIG. 2.9 – Ajuste das CCSA para alguns modelos (FERREIRA, 2015). 

 

Diversos pesquisadores propuseram modelos de ajuste das CCSA (TAB.2.1): 

 

TAB. 2.1 –Alguns modelos para curvas de retenção de água em solos (FERREIRA, 
2015). 

 

 
 

Nesta pesquisa foi adotado o modelo de VAN GENUCHTEN (1980), amplamente 

utilizado na mecânica dos solos não-saturados devido ao seu bom ajuste para diferentes tipos 

de solo e o número relativamente pequeno de parâmetros quando comparado a outros modelos. 

Na sua forma original, a equação de Van Genuchten foi apresentada da seguinte forma: 
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1H𝜃 = 𝜃𝑟𝑒𝑠 + (𝜃𝑠𝑎𝑡 − 𝜃𝑟𝑒𝑠) A &
&NOPQ

D
H

      (2.6) 

 

onde 𝑠 é a sucção, θ é o teor de água volumétrica (definido como a proporção do volume de 

líquido para o volume total do solo), θ𝑟𝑒𝑠 é o teor de água volumétrica residual, θ𝑠𝑎𝑡 é o teor 

de água volumétrica saturada e α, 𝑚 e 𝑛 são parâmetros do modelo. O parâmetro α é 

principalmente uma função do valor de entrada de ar do solo (kPa), o parâmetro 𝑛 é função da 

taxa de extração de água do solo quando o valor de entrada de ar foi excedido e 𝑚 é função do 

teor de água residual.  

2.4.1 Métodos de Obtenção da Curva de Retenção de Água no Solo 

A curva de retenção de água é muito dependente da distribuição do tamanho das partículas, 

que determina a textura do solo, e do arranjo das partículas de solo, referido como estrutura do 

solo. Dessa forma, sua contribuição é importante para a caracterização do tipo de solo visto 

que, em parte, permite que a distribuição do tamanho de poros dela seja derivada.  

Um grande número de metodologias experimentais foi desenvolvido e testado ao longo dos 

anos, para estimar a retenção de água no solo e também a condutividade hidráulica do solo 

saturado (KLUTE, 1986; DANE e HOPMANS, 2002 apud COELHO, 2016). Uma abordagem 

direta para a função de retenção de água no solo é medir uma série de pares de teor de água (θ) 

e de pressão (h) e, em seguida, ajustar os dados a uma função específica. As técnicas diretas de 

medição incluem métodos utilizando Funil de Buchner, células de pressão, extratores de placa 

de pressão, mesas de sucção, e muitas outras. Uma vez que os pares de θ e h são obtidos, os 

resultados podem ser analisados em termos de funções analíticas segundo VAN GENUCHTEN 

(1980) e FREDLUND e XING (1994). 

Para melhor precisão nos dados de retenção de água, o uso de diferentes equipamentos 

possibilita a determinação a baixas, intermediárias e altas pressões de forma mais adequada e 

se associados englobam extensa amplitude de tensão. (SCHELLE et al., 2013). Apesar do largo 

uso da placa porosa ser como método padrão para obtenção de resultados analíticos de retenção 

de água no solo, esses aparelhos foram desenvolvidos para quantificar a retenção de água na 

faixa disponível para as plantas. Tanto o extrator de placa porosa de Richards, como o aparato 

Funil de Buchner, apresentam limitações para medições a baixas pressões, pois requerem que 
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a água do solo esteja em equilíbrio hidrostático, e essa condição, muitas vezes, não é alcançada. 

Alguns psicrômetros, como o WP4-C, permitem determinar a relação (h) em uma ampla faixa 

de pressão (> 1500 kPa) (SCALON et al., 2002). Entretanto apresentam limitação para 

determinação de baixos potenciais de água (100 - 1000 kPa) (SCHELLE et al., 2013).  

Em seu estudo SCHELLE et al. (2013) compararam quatro métodos de laboratório (Funil 

de Buchner, Evaporação, placas de pressão e psicrômetro de termopar) para caracterização da 

retenção de água de solos. Os autores concluíram que os métodos de Funil de Buchner e 

Evaporação fornecem resultados de retenção compatíveis com a faixa de umidade de saturado 

a moderadamente úmido. O método do psicrômetro de termopar (WP4-C) forneceu dados 

compatíveis com a faixa seca, enquanto que os métodos utilizando placa de pressão, algumas 

vezes, demonstraram tendência em superestimar os conteúdos de água. A FIG.2.11 compara os 

diferentes métodos citados de acordo com suas faixas de medições e detalha vantagens e 

desvantagens do uso de cada um. 

TAB. 2.2 – Comparação dos métodos utilizados para caracterização da curva de 
retenção de água no solo (COELHO, 2016). 

 

 

 

2.4.1.1 HYPROP 

No equipamento HYPROP (SMH) (FIG.2.10) a sucção matricial é monitorada pelos 

tensiômetros posicionados em 1,25 e 3,75 cm, tendo as medidas das sucções dadas a cada 

minuto durante a primeira hora, seguidos de intervalos de 10 minutos até o final do ensaio; o 
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mesmo para o peso registrado pela balança de precisão. Foram utilizados anéis de 250 mL de 8 

cm de diâmetro por 5 cm de altura; e as amostras saturadas da base para o topo. A avaliação de 

medição HYPROP segue o método de evaporação simplificado (SCHINDLER, 1980). O 

método usa as mudanças de peso de amostras e as medições de potencial matricial nas amostras 

durante um processo de secagem, causada pela evaporação, para derivar as funções hidráulicas 

dos solos. A FIG. 2.10 traz uma representação esquemática desse equipamento, constituído por 

uma unidade sensora onde se encontram os transdutores de pressões nos quais são acoplados 

os dois tensiômetros.  

Após a saturação, dois tensiômetros acoplados à base de uma unidade sensora provida de 

transdutores de pressão, são cravados ao anel contendo o solo. Estes tensiômetros permanecem 

na amostra de solo em alturas de 1,25 cm e 3,75 cm, tendo como ponto de referência a base do 

anel. A saturação, tanto dos tensiômetros quanto da unidade sensora, é feita com água 

deionizada e degaseificada envolvendo o uso de bomba a vácuo por 24 horas.  

Os dados obtidos são trabalhados pelo programa HYPROP-FIT que, além de estimar os 

parâmetros da curva de retenção de água no solo, permite o cálculo e previsão das curvas de 

condutividade hidráulica não-saturada.  

Estas análises foram realizadas na seção de geotecnia ambiental do Laboratório de 

Geotecnia Prof. Jacques de Medina do Programa de Engenharia Civil COPPE/UFRJ, localizada 

na cidade do Rio de Janeiro-RJ. 
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FIG. 2.10 – Representação esquemática do HYPROP (Modificado de Schindler et al, 

2010). 
 

2.4.1.2 WP4-C 

Este equipamento (FIG.2.11) utiliza o método da pressão de vapor, adequado para medir 

sucções na zona mais seca da curva de retenção. A sucção pode ser mensurada quando a pressão 

de vapor acima da amostra atinge o equilíbrio, e o cálculo é realizado através da equação de 

Kelvin. Pesquisas anteriores também se utilizaram desse equipamento (COELHO, 2016 e 

LOPES, 2017)  

Como, nessa faixa da curva de retenção, a influência é exclusivamente devido à textura do 

solo, uma pequena amostra é suficiente para a realização do ensaio. O conteúdo de água 

gravimétrico pode ser convertido para conteúdo de água volumétrico usando a densidade 

aparente seca para que se utilize os dados para eventuais simulações, como foi o caso dessa 

pesquisa. Estas análises foram realizadas na Embrapa Solos – CNPS, localizada na cidade do 

Rio de Janeiro-RJ.  
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FIG. 2.11 – Representação esquemática do WP4-C (modificado BULUT, et al. 2002) 

 

2.4.1.3 Extrator de Richards 

Neste equipamento, também denominado câmara ou panela de pressão de Richards, uma 

pressão positiva é aplicada à fase gasosa das amostras de solo e determina-se a curva de retenção 

na faixa compreendida entre -100 e -20.000 cm. A fase aquosa permanece em contato com a 

pressão atmosférica através de uma placa porosa de poros finos, sobre a qual as amostras de 

solo são drenadas (SCHELLE et al., 2013). As amostras, preparadas utilizando anéis de 3 cm 

de altura por 4,89 cm de diâmetro, após as etapas realizadas na Mesa de Tensão, foram drenadas 

em pressões de 100, 300, 500, 1000, 5000 e 15000 cm de coluna d’água.  

2.4.1.4 Papel Filtro 

Segundo MARINHO (1994), no método do papel filtro considera-se que o solo quando em 

contato com um material poroso que possua capacidade de absorver água, esta passará então 

do solo para o material até que o equilíbrio seja alcançado. De posse da relação entre sucção e 

umidade do material poroso em questão a sucção pode ser obtida por meio dessa relação 

também chamada de curva de calibração. No equilíbrio o solo e o material apresentarão a 

mesma sucção porém em umidades diferentes. Essa metodologia tem sido amplamente utilizada 

por sua simplicidade e baixo custo porém ela se mostra eficiente na determinação de altos 

valores de tensão mas não apresenta bons resultados para valores de sucção próximos da 

saturação.  
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2.5 Condutividade Hidráulica 

 
A permeabilidade é uma propriedade, de valor constante, intrínseca a todo solo pois a água 

possui a capacidade de fluir em meio aos seus poros. Quando esse solo não está em sua condição 

saturada e parte dos seus vazios é preenchida com ar, essa permeabilidade se torna dependente 

da poropressão ou do teor de umidade e, consequentemente, não-linear passando a representar 

o meio não-saturado. Ao se tornar variável passa a ser denominada por condutividade 

hidráulica.  

Esse parâmetro tem influência sobre a capacidade do solo de permitir o fluxo de água 

através de seus poros. É um coeficiente que leva em conta as características do meio, incluindo 

a porosidade, tamanho, distribuição, forma e arranjo das partículas, bem como as características 

do fluido que está escoando (viscosidade dinâmica e massa específica). Pode ser definida como 

a taxa de escoamento da água através do solo sob um gradiente hidráulico unitário e é 

dependente da umidade do solo.  

BUCKINHAM (1907) introduziu o conceito de condutividade hidráulica do solo e teorizou 

a equação de Darcy-Buckinham que desconsiderava os efeitos da gravidade. 

Mais tarde RICHARDS (1931) combinou a equação de Darcy-Buckinham com a equação 

da continuidade originando a equação de fluxo conhecida com seu nome. O autor foi o primeiro 

a apresentar um método de determinação da condutividade hidráulica. 

Essa função hidráulica é de difícil estimativa haja vista que é influenciada por diversos 

fatores. Contudo é um parâmetro essencial para o entendimento do fluxo da água no solo. 

REICHARDT (1988) observou que a condutividade hidráulica dos solos é o fator principal na 

redução do fluxo de drenagem.  A aplicação do conceito de fluxo da água no solo não saturado 

requer, portanto, o conhecimento da condutividade hidráulica e das características de retenção 

de água no solo (KLUTE, 1972). 

Nesta pesquisa utilizou-se o equipamento HYPROP para obtenção das curvas de 

condutividade hidráulica não-saturada. O aparato deriva a função hidráulica com base no 

método desenvolvido por PETERS & DURNER (2008) o qual calcula os valores de 

condutividade hidráulica do solo a partir da taxa de evaporação, ou da diferença de peso, da 

amostra. A partir das diferenças de leitura de tensão dos dois tensiômetros deriva-se o valor da 
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condutividade hidráulica naquele instante. 

 

2.6 Modelagem do Fluxo da Água no Solo  

 

Simulações numéricas de escoamentos em meios porosos não-saturados têm uma 

significante história nos campos da ciência dos solos e da hidrologia de águas subterrâneas.  

A quantificação dos processos físicos relativos à movimentação da água no solo tem 

origem nos trabalhos de Buckingham, realizados no início da década de 1900. 

O estudo do tema proposto teve início no século passado, mas melhores resultados foram 

obtidos a partir da década de 1970 com o advento dos computadores e das soluções numéricas.  

Em 1928, Richards formulou as bases teóricas a fim de descrever a percolação da água em 

um meio poroso não-saturado, descrevendo o princípio de Buckingham. Em 1931, utilizando o 

princípio da Conservação da Massa, Richards apresentou a equação geral do movimento da 

água em um meio poroso não-saturado RICHARDS (1931).  

Em 1971, um dos primeiros modelos numéricos que solucionava a equação de Richards foi 

proposto por Freeze. Neste trabalho, a equação do escoamento é resolvida pela técnica “Line 

Sucessive Overrelaxation (LSOR)”. No entanto, o modelo possuía instabilidades numéricas e 

dificuldades de convergência FREEZE (1971).  

A partir daí uma variedade de técnicas de solução utilizando o Método das Diferenças 

Finitas e o Método dos Elementos Finitos tem sido usada com as formas da equação de Richards 

conhecidas como “ψ-based” e “θ-based”, onde as variáveis dependentes são a carga devido à 

pressão (ψ) e o conteúdo de umidade (θ), respectivamente.  

Entretanto, CELIA (1990) e outros concluíram que a formulação conservativa de massa 

não é suficiente para garantir boas soluções numéricas. Por exemplo, para problemas de 

infiltração em solos inicialmente secos, aproximações com elementos finitos produzem 

soluções oscilatórias mesmo enquanto conservam a massa.  
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De acordo com (MENEZES et al., 2011), considerando-se a água como um fluido 

incompressível, o meio poroso sendo isotrópico e homogêneo, tem-se a equação diferencial 

parcial não-linear, conhecida como Equação de Richards, bidimensional. 

 

  (2.7) 

 

onde z é a direção vertical orientada para baixo e x é a direção horizontal. 

 

 Segundo CELIA et al. (1990) e outros, a equação acima é conhecida também como Equação 

de Richards na forma baseada em y. Além disso, esta equação também pode ser escrita na 

forma baseada em q e na forma mista. As três formas são matematicamente equivalentes e 

relações constitutivas do solo entre q e y permitem a conversão de uma forma na outra CELIA 

et al. (1990). 

 Para escrever a forma baseada em q, faz-se necessário definir a função difusividade 

hidráulica não-saturada. Portanto: 

      (2.8)  

 

Logo, a equação de Richards na forma baseada em q e na forma mista são, respectivamente: 

 

  (2.9) 

e 

   (2.10) 

      

As soluções dessas equações são foco desta pesquisa e serão fornecidas por meio do 

programa IVFlow que se baseia no método de elementos finitos para resolver numericamente 

as equações a Equação de Richards bidimensional baseada em y.  
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2.6.1 HYDRUS 

O Hydrus-1D é um software de modelagem numérica desenvolvido por J. Šimůnek, M. 

Šejna, H. Saito, M. Sakai, e M. Th. Van Genuchten, do Departamento de Ciências Ambientais 

da Universidade de Riverside, Califórnia, que utiliza o Método dos Elementos Finitos (MEF) 

para a simulação da dinâmica de água, calor e de soluto em meios porosos. O modelo foi 

desenvolvido com a finalidade de simular o transporte em meios não saturados e saturados 

e permite o uso de cinco modelos analíticos para as propriedades hídricas, entretanto foi 

criado com foco voltado sobretudo para a aplicações na agricultura. 

O referido modelo fornece numericamente soluções para a equação de Richards simulando 

o fluxo de água em meio saturado ou não-saturado e para a equação de convecção-dispersão 

simulando o transporte de calor e/ou soluto. A equação de transporte de calor considera o 

transporte devido à condução e convecção com fluxo de água.  

2.6.2 IVFLOW 

O IVFlow é uma ferramenta computacional desenvolvida em parceria entre a Vale e o IME 

cujo objetivo é modelar computacionalmente a infiltração de água em pavimentos ferroviários. 

Seus idealizadores são: José Carlos Silva Filho (Vale), Antonio Carlos Rodrigues Guimarães 

(IME), Carlos Alexandre Bastos de Vasconcellos (IME) e Gabriel de Carvalho Nascimento 

(Elgayer). O programa calcula a umidade ao longo do tempo resolvendo numericamente 

soluções para a equação de Richards (equação diferencial parcial parabólica não-linear que 

governa o processo de infiltração de água no solo) em meios saturados e não-saturados, 

considerando a geometria, propriedade do meio e as condições de contorno específicas. O 

cálculo é feito em regime transiente por meio de Método dos Elementos Finitos (MEF) pelo 

método iterativo de Picard e critério de convergência de variação absoluta da altura de coluna 

d’água e balanço de massa.   

O software permite o uso de dois modelos hidráulicos, VAN GENUCHTEN (1980) e 

HAVERKAMP (1977), para ajuste das CCSA além da opção multilinear onde interpola 

linearmente os dados obtidos em laboratório (TAB.2.3). 
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TAB. 2.3 –Opções para cálculo das propriedades hidráulicas do solo (Manual do 
IVFlow, 2014). 

 

 
 

Para que se implemente um modelo são exigidos parâmetros quanto à seção tipo do 

pavimento ferroviário: número de camadas, espessura de camada, bitola, largura e altura dos 

trilhos, declividade. É possível o uso de três tipos de seção (singela simples, singela com aterro 

e dupla simétrica com aterro). 

Quanto ao solo a ser estudado, são necessários como dados de entrada os tipos de solos que 

constituirão cada camada, propriedades hidráulicas de cada solo (CCSA, curva de 

condutividade hidráulica) e dados gerais (umidade ótima gravimétrica, umidade de saturação, 

umidade residual, condutividade hidráulica de saturação). 

Em relação ao local da obra são requeridos dados de temperatura (constante ou relação de 

temperatura em função do tempo), regime de chuvas (equação de chuvas intensas e Otto 

Pfastetter) bem como possui opções de entrada para evapotranspiração (constante, tabular e 

Fitzgerald).  

O software exige dados de precipitação, evapotranspiração e temperatura. A chuva de 

projeto pode ser definida pela intensidade máxima da precipitação (equação de chuvas intensas 

e Otto Pfafstetter), altura de chuva em uma dada duração (constante) e tabular, que é a 

interpolação linear entre os pontos do gráfico de chuva. As opções de entrada para a 

evapotranspiração são: constante, tabular e Fitzgerald. A temperatura, por sua vez, pode ser 
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definida como constante ou em uma tabela (temperatura-tempo). O fluxograma (FIG.2.12)  

exemplifica os dados necessários para utilização do programa e os métodos utilizados para obtê-

los.  

 

FIG. 2.12– Fluxograma dos dados requeridos pelo IVFlow.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A presente pesquisa é parte de um convênio denominado “Estudos para Revisão de 

Critérios de Projeto da Via Permanente”, firmado entre o IME (Instituto Militar de Engenharia) 

e a VALE S.A com o intuito de avaliar os critérios de seleção de materiais e premissas de 

dimensionamento praticados atualmente em projetos de engenharia ferroviária. Em geral esses 

critérios são baseados em estudos internacionais e, portanto, não voltados para as condições e 

peculiaridades do Brasil.  

 Para tal foram coletadas 53 amostras ao longo da EFC (Estrada de Ferro Carajás) a fim de 

se realizar uma análise quanto à sua aplicabilidade como camada de pavimento ferroviário. 

Segundo SOUSA (2016), no ato da coleta, buscou-se por materiais que visualmente não 

atenderiam aos critérios de projeto caso fossem consideradas as metodologias de seleção 

tradicionais de seleção. Entretanto, eventualmente, caso fossem utilizadas métodos mais 

modernos poderiam apresentar bom comportamento. 

LOPES (2017) cita um primeiro trecho ferroviário brasileiro executado em que foi 

empregado na camada de sublastro solo arenoso fino laterítico, classificado como LA` segundo 

o método de classificação MCT. O trecho está localizado em um pátio compartilhado entre a 

VLi e Vale S.A em Açailândia no Maranhão e apresentou bom desempenho.  

Os materiais coletados serviram como base para o desenvolvimento de estudos inseridos 

no escopo da pesquisa dentre os quais pode-se citar SILVA (2015), “Utilização do lastro 

ferroviário degradado como material de pavimentação; SOUSA (2016), “Análise geotécnica de 

solos tropicais de ocorrência ao longo da Estrada Ferro para uso como camada de pavimentos 

ferroviários” e LOPES (2017), “Análise experimental do comportamento mecânico de um 

pavimento ferroviário”.  

Para a análise numérico-experimental da presente pesquisa seguiu-se as seguintes etapas: 

Coleta de amostras, etapa experimental e modelagem numérica. Cada etapa seguiu 

desdobramentos conforme o fluxograma apresentado a seguir (FIG.3.1): 
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FIG. 3.1 – Fluxograma do programa desta pesquisa. 

 

3.1 Região de Estudo 

 
A região de estudo localiza-se na Estrada de Ferro Carajás (FIG.3.2), com 972 quilômetros 

de extensão. A EFC liga a maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo, localizada 

em Carajás (Sudeste do Pará) ao Porto de Ponta da Madeira em São Luiz, Maranhão e 

atualmente lidera o ranking das ferrovias mais eficientes do Brasil segundo estudo do instituto 

de Logística e Supply Chain (Ilos) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Atualmente possui capacidade de mais de 120 milhões de toneladas e 350 mil passageiros 

transportados por ano. Circulam por seus trilhos cerca de 35 composições simultaneamente e 

entre elas um dos maiores trens de carga em operação do mundo composto por 330 vagões e 

3,3 quilômetros de extensão. Seu projeto de duplicação que prevê a construção de 559 km que 

ligarão os 54 pátios de manobra da EFC ainda se encontra em execução apesar do prazo de 

conclusão divulgado para 2017. Tal ampliação irá aumentar ainda mais a capacidade da EFC 

exigindo plataformas cada vez mais robustas e eficientes. 
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Quanto ao clima a região onde a ferrovia está localizada caracteriza-se por um clima 

marcado por altas temperaturas e alta pluviosidade típico das regiões tropicais.  

 

 
FIG. 3.2– Mapa da malha da estrada Ferro Carajás (Vale S.A., s.d) 

 

3.2 Materiais Estudados 

 

As amostras dos solos estudados foram coletadas em taludes ao longo da EFC bem como 
em jazidas próximas. Os resultados da caracterização geotécnica desses materias necessários 
ao andamento deste trabalho foram obtidos do estudo de SOUSA (2016). Na caracterização 
física a referida autora seguiu os procedimentos preconizados na norma DNER-ME 051/94 e 
adotando os seguintes critérios em seu ensaio de obtenção das frações granulométrica: 

• Pedregulho – porcentagem de material com diâmetro maior que 4,8 mm.   
• Areia grossa – porcentagem de material com diâmetro entre 4,8 mm e 2,0 mm.   
• Areia média – porcentagem de material com diâmetro entre 2,0 mm e 0,42 mm.   
• Areia fina – porcentagem de material com diâmetro entre 0,42 mm e 0,05 mm.   
• Silte – porcentagem de material com diâmetro entre 0,05 mm e 0,005 mm.   
• Argila – porcentagem de material com diâmetro inferior a 0,005 mm.   

  A presente pesquisa se propõe a estudar seis amostras deste conjunto de 53,   selecionando 
diversos tipos de solos e sua aplicabilidade na camada de sublastro da plataforma ferroviária 
sob o ponto de vista do comportamento hidráulico do pavimento. Nos itens a seguir serão 
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descritas as características dos materiais utilizados.  

3.2.1 Amostra 1 (LA) 

A amostra 1 (FIG3.3) também denominada como amostra 26 por SOUSA (2016) trata-se 

de um solo arenoso grosso, conforme descrição visual na ocasião da coleta, retirado no sopé de 

um talude presente no local da duplicação. O solo foi identificado por SOUSA (2016) como 

LA (areia laterítica) segundo a classificação MCT. De acordo com os criadores dessa 

metodologia os solos classificados como LA e LA` seriam os mais recomendados para emprego 

em obras rodoviárias. A amostra apresenta as características indicadas nas TAB.3.1 e TAB.3.2: 

 

 
FIG. 3.3– Vista geral do talude de corte no qual foi coletada a amostra 1 (GUIMARÃES 

& SANTANA, 2014) 
 

TAB. 3.1 – Composição granulométrica da amostra 1 (LA) 

 
 
 
 
 
 

Fina Média Grossa
9,95 6,75 9,2 57,38 9,75 6,97

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA (%) - AMOSTRA 1 
AreiaArgila Silte Pedregulho
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TAB. 3.2 – Caracterização geotécnica da amostra 1 (LA) 

 

3.2.2 Amostra 2 (NS`) 

A amostra 2 (FIG.3.4) denominada como amostra 36 por SOUSA (2016) é um solo fino 

vermelho-roxo, conforme descrição visual, coletado no sopé de um talude de um trecho já 

duplicado. SOUSA (2016) classificou o solo como NS` (siltoso não laterítico) e apresenta os 

seguintes resultados de granulometria e caracterização geotécnica indicados nas TAB.3.3 e 

TAB.3.4: 

 

 
FIG. 3.4– Solo fino vermelho roxo do talude de corte da EFC (GUIMARÃES & 

SANTANA, 2014) 
 

TAB. 3.3 – Composição granulométrica da amostra 2 (NS`) 

 
 
 

Wótima (%) MEAS (g/cm3) Dr LL (%) LP (%) IP (%)
INTERMEDIÁRIA 6 2,07 2,65 17,5 NP 17,5

CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA - AMOSTRA 1
ÍNDICES FÍSICOSCOMPACTAÇÃOENERGIA

Fina Média Grossa
39,2 57,48 3,32 0 0 0

Argila Silte Areia Pedregulho

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA (%) - AMOSTRA 2
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TAB. 3.4 – Caracterização geotécnica da amostra 2 (NS`) 

 
 

3.2.3 Amostra 3 (LG’) 

A amostra 3 (FIG.3.5) também identificada como amostra 40 por SOUSA (2016) é um solo 

arenoso fino amarelo, conforme descrição visual e foi extraído de um corte com elevado grau 

de trincamento, aspecto comum em solos lateríticos. Foi identificado pela autora anteriormente 

mencionada como LG’ (argila laterítica) segundo a metodologia MCT e apresenta as seguintes 

características indicadas nas tabelas (TAB.3.5 e TAB.3.6): 

 

 
FIG. 3.5 – Aspecto do trincamento do talude onde foi coletada a amostra 3 

(GUIMARÃES & SANTANA, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 

Wótima (%) MEAS (g/cm3) Dr LL (%) LP (%) IP (%)
INTERMEDIÁRIA 15,4 1,67 2,71 35,5 0 35,5

CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA - AMOSTRA 2

ENERGIA COMPACTAÇÃO ÍNDICES FÍSICOS
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TAB. 3.5 – Composição granulométrica da amostra 1 (LG’) 

 
 

TAB. 3.6 – Caracterização geotécnica da amostra 1 (LG’) 

 
 

3.2.4 Amostra 4 (LG`) 

A amostra 4 (FIG. 3.6) também denominada como amostra 46 por SOUSA (2016) é um 

solo arenoso grosso classificado como uma argila laterítica conforme descrição visual na 

ocasião da coleta, retirado no sopé de um talude presente no local da duplicação. Apresenta as 

características indicadas nas TAB.3.7 e TAB.3.8: 

 

 
FIG. 3.6 – Vista geral do talude de corte no qual foi coletada a amostra 4 (GUIMARÃES 

& SANTANA, 2014) 
 

Fina Média Grossa
7,43 0,25 83,37 8,9 0,02 0,04

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA (%) - AMOSTRA 3

Argila Silte Areia Pedregulho

Wótima (%) MEAS (g/cm3) Dr LL (%) LP (%) IP (%)
INTERMEDIÁRIA 6 1,92 2,62 29,4 19,9 9,5

CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA - AMOSTRA 3

ENERGIA COMPACTAÇÃO ÍNDICES FÍSICOS



   

57 
 
 

TAB. 3.7 – Composição granulométrica da amostra 4 (LG`) 

 
 

TAB. 3.8 – Caracterização geotécnica da amostra 1 (LG`) 

 
 

3.2.4 Amostra 5 (NA`) 

A amostra 5 (FIG.3.7) também denominada como amostra 51A por SOUSA (2016) trata-

se de um solo fino rosa, conforme descrição visual na ocasião da coleta. As características 

apresentadas por este material estão descritas nas TAB.3.9 e TAB.3.10: 

 

 
FIG. 3.7– Talude de origem da amostra 5 (GUIMARÃES & SANTANA, 2014) 

 

 

 

Fina Média Grossa
36,56 12,66 26,39 18,28 3,75 2,36

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA (%) - AMOSTRA 4

Argila Silte Areia Pedregulho

Wótima (%) MEAS (g/cm3) Dr LL (%) LP (%) IP (%)
NORMAL 15 1,73 2,63 37 15 22

CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA - AMOSTRA 4

ENERGIA COMPACTAÇÃO ÍNDICES FÍSICOS
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TAB. 3.9 – Composição granulométrica da amostra 5 (NA`) 

 
 
 

TAB. 3.10 – Caracterização geotécnica da amostra 5 (NA`) 

 
 

3.2.4 Amostra 6 (NG`) 

A amostra 6 também denominada como amostra 53 (FIG.3.8) por SOUSA (2016) é um 

solo fino vermelho, conforme descrição visual na ocasião da coleta. Não foram encontradas 

pela autora fotos da jazida onde foi coletada essa amostra. As características apresentadas por 

este material estão descritas nas TAB.3.11 e TAB.3.12: 

 
FIG. 3.8– Retaludamento km 296 EFC amostra 6 (GUIMARÃES & SANTANA, 2014) 

 

 

 

Fina Média Grossa
6,69 21,24 70,62 1,45 0 0

Argila Silte Areia Pedregulho

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA (%) - AMOSTRA 5

Wótima (%) MEAS (g/cm3) Dr LL (%) LP (%) IP (%)
NORMAL 15,4 1,74 2,66 NL NP NP

CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA - AMOSTRA 5

ENERGIA COMPACTAÇÃO ÍNDICES FÍSICOS
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TAB. 3.11 – Composição granulométrica da amostra 6 (NG`) 

 
 

TAB. 3.12 – Caracterização geotécnica da amostra 6 (NG`) 

 
 

 
BERNUCCI (1995) cita uma tendência de grande parcela de solo laterítico passar na 

peneira de abertura 2 mm, embora não haja uma distribuição granulométrica típica para esses 
solos o que se confirmou na caracterização física das amostras 1, 3 e 4.  

Segundo BRINA (1979) as características de materiais empregados na camada de sublastro 
deve atender aos seguintes critérios:  

• IG: igual a zero;   

• LL: máximo de 35;   

• IP: máximo de 6;   

• Preferencialmente que se enquadre no grupo A1 de solos HRB;   

• Expansão máxima de 1%;   

• CBR: mínimo de 30%.   

Posteriormente STOPATTO (1987) orienta que algumas variações devem ser consideradas:  

• LL da fração que passa pela peneira n° 40 dever ser menor que 25% e para solos 

lateríticos menor que 35%;  

• IP da fração que passa na peneira n° 40 menor que 6%, e no caso de solos lateríticos 

menor que 10%;  

• CBR mínimo de 20%;  

• Expansão máxima de 0,5 %;  

• A composição granulométrica do material de sublastro deve ser enquadrada nas faixas 

A, B, C ou D da AASTHO, conforme TAB.3.13. As porcentagens se referem ao 

material passante nas peneiras.  

Fina Média Grossa
22 17 37 21 1 2

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA (%) - AMOSTRA 6
AreiaArgila Silte Pedregulho

Wótima (%) MEAS (g/cm3) Dr LL (%) LP (%) IP (%)
NORMAL 16 1,76 2,64 27 10 17

CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA - AMOSTRA 6

ENERGIA COMPACTAÇÃO ÍNDICES FÍSICOS
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TAB. 3.13 – Granulometria do sublastro (ASAHTO, s.d apud SILVA FILHO, 2013) 
 

 

Com base nesses critérios todas as amostras seriam classificadas como inaptas ao emprego 

na camada de sublastro uma vez que nenhuma atende ao critério de IP máximo de 6%. 

Aplicando-se o critério de granulometria previsto pela AASHTO novamente todas as 

amostras seriam reprovadas uma vez que não atendem as faixas preconizadas nas normas 

tradicionalmente adotadas. 

 
3.3 Etapa Experimental 

Inicialmente, de modo a obter os parâmetros necessários à simulação numérica, foi 

necessária a obtenção da curva característica e de condutividade do solo das amostras estudadas. 

Para tal preliminarmente peneirou-se o material disponível e a fração retida na peneira nº10 

(abertura de 2mm) foi descartada uma vez que os equipamentos HYPROP e WP4-C utilizados 

para obtenção das funções hidráulicas não admitem que se trabalhe com material de 

granulometria superior. Admitiu-se como embasamento para tal a afirmação de MEDINA 

(1997) de que a natureza da fração fina determina o comportamento dos solos à resiliência.  
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3.3.1 Obtenção das Curvas de Retenção e de Condutividade 

3.3.1.1 HYPROP 

Realizou-se no Laboratório de Geotecnia da COPPE/UFRJ – Seção de de Geotecnia 

Ambiental, os ensaios para obtenção das curvas de retenção e de condutividade das seis 

amostras utilizando-se o equipamento HYPROP. O procedimento para execução do ensaio foi 

conduzido conforme preconiza o manual do aparelho. Serão detalhadas a seguir as etapas da 

metodologia: 

• Preparação das amostras: 

a) Moldagem dos corpos de prova: 

Nesta etapa inicial a amostra já na umidade ótima de compactação foi moldada em um anel 

metálico, parte do equipamento, de 250 ml e 8 cm de por 5 cm de altura. Com o intuito de 

aproximar ao máximo as condições de ensaio às condições de campo levou-se em conta a 

densidade aparente seca máxima para o cálculo do volume a ser acondicionado no anel. 

Primeiramente compactou-se a amostra com auxílio de um soquete Marshall com a finalidade 

de retirar o corpo de prova por cravação da amostra compactada. Entretanto as amostras após 

compactação ficaram muito duras impossibilitando o procedimento de retirada do corpo de 

prova (FIG.3.9). Diante disso optou-se por moldar duas peças junto ao departamento de 

Engenharia Mecânica do IME de modo a viabilizar a compactação dentro do anel (FIG.3.10 e 

FIG.3.11). Para isso foi feito um modelo no programa Sketchup com as medidas necessárias e 

em seguidas as peças foram torneadas. 
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FIG. 3.9 – Cravação do anel na amostra compactada.  
 

 

FIG. 3.10 – Modelo no programa Sketchup para confecção das peças.  
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FIG. 3.11 – Peças moldadas para auxílio na compactação dos corpos de prova.  
 

 De posse das peças os corpos de prova dos solos em estudo foram moldados com auxílio de 

uma prensa no Laboratório de Solos do IME (FIG.3.12 e FIG.3.13). 

 

FIG. 3.12 – Compactação dos corpos de prova na prensa. 
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FIG. 3.13 – Corpo de prova da amostra 6 embalada em papel filme para ser 
transportada. 

 

Após a moldagem, as amostras foram levadas à saturação em água deionizada e degaseificada 

por ascensão capilar até a altura 4,95 cm do anel.  

b) Saturação das amostras 

Após a moldagem as amostras foram levadas à saturação em água deionizada e 

deaerada. Previamente deareou-se a água deionizada com auxílio de uma bomba. O 

procedimento de retirada do ar dura cerca de 24 horas. Concluído o processo deve-se 

manipular a água suavemente de maneira que se evite que o ar entre novamente. Em seguida 

o anel foi acoplado à uma base perfurada que permitirá a saturação da amostra. Nesse 

momento foram feitas pequenas ranhuras na superfície do corpo de prova para facilitar a 

saturação.  Entre o anel e a base coloca-se um papel para que não ocorra perda de material. 

Imergiu-se então o anel de maneira inclinada, para que não se incorpore ar na água, em um 

recipiente preenchido com a água preparada até 2 cm de altura. Feito isso completou-se o 

recipiente com a água até a altura de 4,95 cm do anel (FIG.3.14, FIG.3.15, FIG.16 e 

FIG.3.17) para que a amostra sature por ascensão capilar. De acordo com o manual 

considera-se a amostra saturada quando ela apresentar uma superfície brilhosa. Cada um 

dos tipos de solo demandou um período diferente de saturação. Os períodos variaram de 
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duas semanas a dois meses. 

 

FIG. 3.14– Procedimento de imersão. 
 

 

FIG. 3.15 – Procedimento de saturação da amostra. 
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FIG. 3.16 – Amostra em processo de saturação. 
 

 

FIG. 3.17 – Amostra saturada (superfície brilhosa). 
 

• Preparação do equipamento  

 

a) Preenchimento dos orifícios da unidade sensora com água deionizada e deareada 

com auxílio de uma seringa (FIG. 3.18). 



   

67 
 
 

 

FIG. 3.18– Procedimento da unidade sensora (Manual do HYPROP). 
 

b) Encaixe e fixação do anexo na unidade sensora. Preenche-lo com a água preparada 

com o uso de uma seringa (FIG 3.19) e com o auxílio de uma bomba retira-se as 

bolhas de ar que por ventura tenham se incorporado novamente (FIG 3.20). 

 

FIG. 3.19 – Encaixe e preenchimento do anexo (Manual do HYPROP). 
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FIG. 3.20 – Retirada de eventuais bolhas de ar. 
 

c) Deve-se deixar os tensiômetros sempre imersos evitando que suas pontas sofram 

ressecamento e sejam danificadas (FIG. 3.21). 

 

 

FIG. 3.21 – Tensiômetros imersos durante a preparação do equipamento. 
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• Procedimento pré-ensaio 

a) Conectar o conjunto unidade sensora ao adaptador USB e iniciar o software auxiliar 

HYPROP-VIEW. 

b) Verificar se existe a necessidade de calibração clicando na função “Offset 

Recalibration”, o dispositivo verifica automaticamente se a calibração deve ou não 

ser feita. 

c) Selecionar a função “Refilling” do software do equipamento 

d) Conectar os tensiômetros na unidade sensora monitorando atentamente os valores 

de tensão percebidos na tela mostrada pelo programa pois eles podem subir 

bruscamente. Girar em torno de 9 voltas até firmar os tensiômetros. As tensões não 

devem de modo algum ultrapassar 200kPa, do contrário os tensiômetros serão 

danificados. 

e) Posicionar os anéis de proteção junto aos orifícios da unidade sensora evitando 

assim que partículas do solo penetrem. 

f) Visando testar os tensiômetros deve ser aferido primeiramente sua resposta ao 

ponto zero. Pingar gotas de água deionizada nas pontas cerâmicas dos tensiômetros 

e checar se a tela indica pressão igual a zero. Feito isso é necessário checar a 

velocidade de resposta dos tensiômetros. Para isso gotejar água deionizada com o 

auxílio de uma seringa até que a pressão na tela indique zero. Com uma folha de 

papel abanar as pontas cerâmicas dos tensiômetros e observar a variação de pressão 

na tela. A tensão deve ter um incremento de 100KPa em 15 segundos. Atingidos os 

100Kpa deve molhar novamente as pontas e cobri-las. 

g) Retirar a amostra já saturada da imersão. Acoplar o adaptador para perfuração na 

amostra. Com o auxílio do mini-trado e da indicação do adaptador perfurar os 

orifícios na amostra onde serão encaixados os tensiômetros. Preencher os orifícios 

com água deionizada para evitar que entre ar no momento do encaixe. 

h) Encaixar a unidade sensora na amostra e retirar a base perfurada e o papel. Fixar a 

amostra com os clipes da unidade sensora (FIG. 3.22). 
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FIG. 3.22 – Conjunto unidade sensora e amostra. 

 

i) Limpar e secar o anel pois eventuais resíduos podem influenciar no peso. 

j) Conectar a unidade sensora à balança (FIG.3.23). 

 

 
FIG. 3.23 – Unidade sensora e balança conectados.  

 

• Ensaio.  

a) Iniciar o programa HYPROP-FIT para iniciar a aquisição de dados. Serão medidos 

em intervalos o peso e tensão em ambos os tensiômetros e a partir dos dados aferidos 

são derivados os valores de condutividade. Serão aferidos valores de tensão entre 0 
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cm e 1000cm de coluna d’água. 

b) Finalizadas as medições desmonta-se o ensaio (FIG. 3.24).  

c) Desacoplar a amostra da unidade sensora e secar em estufa para aferir o peso seco 

(FIG. 3.25). 

 

 

FIG. 3.24– Amostra após ensaio.  
 

 

FIG. 3.25 – Aferição do peso seco.  
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Foi observado que as amostras 1 e 6 apresentaram muita resistência à saturação. Apesar do 

longo processo de saturação as amostras não apresentaram a superfície brilhosa 

característica característica da saturação de acordo com o manual. 

3.3.1.2 WP4 
 

Conforme observado no item 2.4.1 o equipamento HYPROP tem sua faixa de medição 

ótima restrita entre os valores de tensão de 0 cm a 1000 cm de coluna d’água. Entretanto 

observou-se a necessidade da obtenção de pontos complementares para um melhor 

delineamento da curva de retenção obtida no HYPROP. Com a realização dos ensaios no 

equipamento WP4-C foi possível a obtenção de pontos entre 1000 cm a 1.000.000 cm de coluna 

d’água, faixa de medição ótima do aparato. As análises foram realizadas na Embrapa Solos – 

CNPS, localizada na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Será descrito a seguir o procedimento 

adotado: 

• Procedimentos pré-leitura 

 

a) Pesar e armazenar as amostras em recipiente plástico com tampa. Para cada ponto 

desejado deve-se utilizar uma amostra de 10 g (FIG. 3.26). 

 

 

FIG. 3.26 – Pesagem das amostras.  
 

b) Umedecer as amostras de forma homogênea de acordo com a fração de água 
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desejada (FIG. 3.27). 

  

 

FIG. 3.27– Umedecimento das amostras.  
 

c) Manter os recipientes com as amostras umedecidas de um dia para o outro (FIG. 

3.28). 

 

 

FIG. 3.28– Amostras já umedecidas em repouso.  
 

d) Estabilizar a temperatura do laboratório a 25ºC. O ar-condicionado deve ser ligado 

pelo menos uma hora antes da realização da leitura. Vento, oscilações de 
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temperatura e vibrações podem afetar as leituras. 

e) Ligar o equipamento (FIG.3.29). 

 

 

FIG. 3.29 – WP4-C em funcionamento.  
 

 
f) Ajustar o equipamento para modo contínuo de leitura.  

g) Ligar e tarar a balança. 

 

• Leitura: 

a) Transferir as amostras do recipiente plástico para as cubetas, previamente 

identificadas e pesadas, de maneira a preenchê-las até a metade de sua altura 

regularizando a superfície (FIG. 3.30 e FIG.3.31).  
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FIG. 3.30– Transferência das amostras do recipiente para as cubetas.  
 

 

FIG. 3.31 – Amostras umedecidas nas cubetas.  
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b) Uniformizar a temperatura das amostras com auxílio de uma bandeja digital de 

estabilização de calor a 25ºC (FIG.3.32). 

 

 

FIG. 3.32 – Uniformização da temperatura das amostras. 
 

 

c) Abrir o compartimento do aparelho e armazenar a cubeta de maneira a não haver 

resíduos da amostra no equipamento (FIG. 3.33). Fechar o compartimento e 

selecionar com o botão a opção “read”. Finalizada a leitura a luz lateral do 

equipamento piscará e emitirá quatro bipes (FIG.3.34). O procedimento de leitura 

do equipamento dura cerca de 5 minutos. 
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FIG. 3.33 – Armazenamento da cubeta para leitura.  
 

 

FIG. 3.34 – Leitura finalizada.  
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d) Finalizadas as leituras levar as amostras à uma estufa a 105ºC por 24 horas 

(FIG.3.35). 

 

 
FIG. 3.35 – Amostras na estufa.  

 

e) Pesar as amostras secas (FIG. 3.36). 

 

 
FIG. 3.36 – Pesagem das amostras secas.  
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Aferidos os pontos de altas sucções foi possível complementar as curvas de retenção obtidas 

na etapa anterior. 

 

3.4 Modelagem Numérica 

 

A segunda etapa deste estudo consistiu na modelagem numérica com o auxílio de um 

software de simulação da infiltração da água na plataforma ferroviária, IVFlow, que se utiliza 

do método de elementos finitos para a solução da equação de Richards, equação que governa o 

processo de infiltração transiente da água no solo, desenvolvido em parceria entre o Instituto 

Militar de Engenharia (IME) e a VALE S.A.  

Para a construção dos modelos para as amostras a serem analisadas utilizou-se os seguintes 

dados de entrada conforme manual do programa: 

• PAVIMENTO: 

a) Seção tipo  

Foi selecionada nesse estudo a seção singela com aterro (FIG.3.37 e FIG.3.38) 

com parâmetros que representam a infraestrutura da EFC. Tais parâmetros estão 

descritos na TAB.3.14: 

TAB. 3.14 – Parâmetros da Seção Tipo. 

 
 

N.A (m) 2,6 

Bitola (m) 1,6 

Largura do topo do lastro (m) 3,6 

Altura do lastro (central) (m) 0,5 

Largura do topo do sublastro (m) 7,6 

Altura do sublastro (m) 0,3 

Declividade do sublastro (m/m) 1,5 
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FIG. 3.37 – Janela de seleção de parâmetros da seção tipo. 
 

 

FIG. 3.38 – Seção tipo. 
 

 
b) Camadas  

Nas camadas de lastro e subleito foram utilizados tipos de solo padrões de entrada 

do programa. O solo a ser analisado foi selecionado nas camadas de sublastro, aterro 

e regularização. 
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c) Solos 

Nesta etapa da implementação do modelo foram especificadas as propriedades 

de cada solo. Os parâmetros exigidos pelo programa são condutividade hidráulica 

de saturação (cm/hr), umidade gravimétrica ótima (%), umidade residual (m3/m3), 

umidade de saturada (m3/m3), massa específica do solo seco (kg/m3), massa 

específica da água (kg/m3). Ainda neste passo deve ser definido o modelo hidráulico 

a ser utilizado. Nesta pesquisa foi utilizado o modelo multilinear haja vista que se 

possuía dados experimentais. Para ajuste das curvas de retenção obtidas utilizou-se 

uma ferramenta do programa para estimar, de forma iterativa, os parâmetros do 

modelo de Van Genuchten. O modelo ofereceu bom ajuste com coeficiente de 

determinação (R2) muito próximo de 1. 

 

• AMBIENTE 

Devem ser definidas as condições ambientais do modelo que se quer simular. Para 

isso deve-se fornecer os seguintes dados à respeito da região de estudo: 

 

a) Chuva 

Foram definidas as condições de precipitação consideradas na simulação. O 

regime de chuvas adotado foi o de Otto Pfastetter dado que os parâmetros de sua 

equação para a região de estudo já constavam no banco de dados do programa 

(a:0,156; b:0,08; a:0,4; b:42; c:10). Além dos dados já existentes utilizou-se ainda: 

início: 0h; duração: 1h; ramp-up: 5%; TR: 30 anos. A simulação considerou um 

período de três horas de chuva (FIG.3.39). 
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FIG. 3.39 – Janela de seleção de parâmetros de chuva. 
 

 

b) Evapotranspiração 

Definiu-se a evaporação como constante com taxa de 1000mm/mês. 

 

c) Temperatura: 

Definiu-se a temperatura como constante e de 40ºC (FIG.3.40). 
 

 

FIG. 3.40 – Janela de seleção de parâmetros de temperatura. 
 

 
• SOLO 

Nas camadas de lastro e subleito utilizou as propriedades dos solos padrões do 

programa. As propriedades das camadas de sublastro, aterro e regularização, exigidas 

pelo programa, serão detalhadas a seguir de acordo com a amostra que as compõe.  
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a) Amostra 1: LA 

A TAB.3.15 apresenta as propriedades de oriundas do programa HYPROP-FIT e do 

trabalho de SOUSA (2016). O modelo constitutivo selecionado para a simulação foi o 

Multilinear. A TAB.3.16 mostra pontos da curva de retenção e da curva de 

condutividade inseridos na construção do modelo. Salienta-se que os pontos da curva 

de retenção combinam dados obtidos pelo HYPROP e psicrômetro WP4-C.  

 

TAB. 3.15 – Propriedades da amostra 1: LA. 

 
 

TAB. 3.16 – Dados do modelo constitutivo Multilinear da amostra 1: LA 

 
 

Os parâmetros de ajuste pelo modelo de Van Genuchten fornecidos pelo programa foram a: 

0,1586 ; l: 0,5 ; n: 1,268   

 

 

 

Condutividade hidráulica de saturação (cm/hr) 0,0099
Umidade saturada (m3/m3) 0,2946
Umidade residual (m3/m3) 0,1817

Umidade gravimétrica ótima (%) 6
Massa específica do solo seco (kg/m3) 2070
Massa específica da água (kg/m3) 1000

PROPRIEDADES HIDRÁULICAS

DADOS GERAIS

Pressão (cm) Umidade volumétrica (m3/m3) Pressão (cm) Condutividade hidráulica (cm/h)
0,0000 0,2946 0 0,0099

-2,8184 0,2946 -29,9916252 0,009995137
-8,2985 0,2913 -36,4753947 0,009328005

-15,9221 0,2844 -44,874539 0,006757542
-21,0378 0,2738 -57,0164272 0,004263721
-26,5461 0,2588 -79,7994687 0,001948896
-31,7687 0,2447 -126,765187 0,002040745

-1000 0,1352 -245,470892 0,00165878
-5370,31796 0,0741 -515,228645 0,000954528
-12022,6443 0,0350 -805,378441 0,002136922

CURVA DE RETENÇÃO CURVA DE CONDUTIVIDADE
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b) Amostra 2: 
 

TAB. 3.17 – Propriedades da amostra 2: NS`. 

 
 

TAB. 3.18 – Dados do modelo constitutivo Multilinear da amostra 2: NS` 

 
 

Os parâmetros de ajuste pelo modelo de Van Genuchten fornecidos pelo programa foram a: 
0,0006487 ; l: 0,5 ; n: 1,746.   

 

c) Amostra 3:  

 

TAB. 3.19 – Propriedades da amostra 3: LG`. 

 

Condutividade hidráulica de saturação (cm/hr) 0,0011
Umidade saturada (m3/m3) 0,4851
Umidade residual (m3/m3) 0,1822

Umidade gravimétrica ótima (%) 15,4
Massa específica do solo seco (kg/m3) 1670
Massa específica da água (kg/m3) 1000

PROPRIEDADES HIDRÁULICAS

DADOS GERAIS

Pressão (cm) Umidade volumétrica (m3/m3) Pressão (cm) Condutividade hidráulica (cm/h)
0,0000 0,4851 0,0000 0,0011

-13,2130 0,4857 -13,2130 0,0060
-65,3131 0,4809 -65,3131 0,0025
-96,8278 0,4784 -96,8278 0,0015
-91,6220 0,4746 -91,6220 0,0010

-157,7611 0,4695 -157,7611 0,0010
-202,3019 0,4641 -202,3019 0,0012

-1230,2688 0,4197 -289,7344 0,0009
-5370,3180 0,3464 -427,5629 0,0026

-14454,3977 0,1822 -574,1165 0,0069

CURVA DE RETENÇÃO CURVA DE CONDUTIVIDADE

Condutividade hidráulica de saturação (cm/hr) 0,0013
Umidade saturada (m3/m3) 0,4907
Umidade residual (m3/m3) 0,0685

Umidade gravimétrica ótima (%) 6
Massa específica do solo seco (kg/m3) 1,92
Massa específica da água (kg/m3) 1000

PROPRIEDADES HIDRÁULICAS

DADOS GERAIS
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TAB. 3.20 – Dados do modelo constitutivo Multilinear da amostra 3: LG` 

 
 

Os parâmetros de ajuste pelo modelo de Van Genuchten fornecidos pelo programa foram a: 
0,00213; l: 0,5 ; n: 1,35.   
 

d) Amostra 4 

Não foi a construído um modelo para análise da amostra 4 devido aos problemas 

ocorridos no procedimento no ensaio com o equipamento HYPROP. Ainda que tenham 

sido obtidos pontos da curva de retenção com o psicrômetro a simulação não seria 

possível uma vez que a derivação da função condutividade hidráulica não é uma das 

funções do WP4-C e sem tal propriedade o modelo não pode ser implementado. 

 

e) Amostra 5 

 

TAB. 3.21 – Propriedades da amostra 5: NA`. 

 
 

 

Pressão (cm) Umidade volumétrica (m3/m3) Pressão (cm) Condutividade hidráulica (cm/h)
0,0000 0,4907 0,0000 0,0013

-4,4157 0,4827 -2,9923 0,0417
-41,2098 0,4736 -4,3752 0,0417
-95,9401 0,4618 -4,3551 0,0048

-171,7908 0,4448 -45,1856 0,0056
-262,4219 0,4256 -138,9953 0,0079
-395,3666 0,4001 -231,7395 0,0047

-19498,4460 0,2283 -341,1929 0,0008
-69183,0971 0,1576 -644,1693 0,0002
-89125,0938 0,0685 -264,8500 0,0001

CURVA DE RETENÇÃO CURVA DE CONDUTIVIDADE

Condutividade hidráulica de saturação (cm/hr) 0,0074
Umidade saturada (m3/m3) 0,3662
Umidade residual (m3/m3) 0,0621

Umidade gravimétrica ótima (%) 16,5
Massa específica do solo seco (kg/m3) 1730
Massa específica da água (kg/m3) 1000

PROPRIEDADES HIDRÁULICAS

DADOS GERAIS
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TAB. 3.22 – Dados do modelo constitutivo Multilinear da amostra 5: NA` 

 
 

Os parâmetros de ajuste pelo modelo de Van Genuchten fornecidos pelo programa foram a: 
0,01306; l: 0,5 ; n: 1,72.   
 

f) Amostra 6 
 

TAB. 3.23 – Propriedades da amostra 6: NG`. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressão (cm) Umidade volumétrica (m3/m3) Pressão (cm) Condutividade hidráulica (cm/h)
0,0000 0,3662 0,0000 0,0074

-5,0119 0,3642 -5,0119 0,00776
-11,0917 0,3575 -11,0917 0,00831
-25,9418 0,3464 -41,5911 0,00812
-49,6592 0,3316 -63,6796 0,00457
-67,6083 0,3143 -71,9449 0,00513
-76,9130 0,2856 -89,1251 0,00162

-2570,3958 0,1190 -127,9381 0,00048
-3019,9517 0,1528 -264,2409 0,00014
-645,6542 0,0621 -642,6877 0,00003

CURVA DE RETENÇÃO CURVA DE CONDUTIVIDADE

Condutividade hidráulica de saturação (cm/hr) 0,0417
Umidade saturada (m3/m3) 0,3849
Umidade residual (m3/m3) 0,1235

Umidade gravimétrica ótima (%) 16
Massa específica do solo seco (kg/m3) 1760
Massa específica da água (kg/m3) 1000

PROPRIEDADES HIDRÁULICAS

DADOS GERAIS
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TAB. 3.24 – Dados do modelo constitutivo Multilinear da amostra 6: NG` 

 
 

Os parâmetros de ajuste pelo modelo de Van Genuchten fornecidos pelo programa foram a: 
0,0026; l: 0,5 ; n: 1,584.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressão (cm) Umidade volumétrica (m3/m3) Pressão (cm) Condutividade hidráulica (cm/h)
0,0000 0,3849 0,0000 0,0417

-2,2751 0,3845 -2,5293 0,00513
-3,3189 0,3826 -2,9648 0,00831
-5,0582 0,3794 -4,6666 0,00812
-9,5280 0,3749 -8,3946 0,00457

-19,5884 0,3701 -18,8365 0,00513
-38,4592 0,3643 -34,3558 0,00162

-2511,8864 0,2135 -76,3836 0,00048
-9120,1084 0,1764 -167,8804 0,00014

-25703,9578 0,1236 -308,3188 0,00003

CURVA DE RETENÇÃO CURVA DE CONDUTIVIDADE
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados obtidos na pesquisa 

desenvolvida comparativamente a outros trabalhos acadêmicos na mesma linha deste estudo.  

 

4.1 Curvas de Retenção 

 
Inicialmente foram obtidas as curvas de retenção a partir das leituras feitas no equipamento 

HYPROP e ajustadas no programa HYPROP-FIT. Para cada tipo de solo um modelo hidráulico 

se mostrou mais eficiente. Os pontos que compõem as curvas oriundas das medições no 

HYPROP estão no intervalo de 0 cm a 1000 cm (0 pF a 3 pF) de coluna d’água. No entanto, 

para uma análise mais precisa do comportamento do material, foi necessária a complementação 

das curvas com pontos na faixa de altas tensões de modo que o aspecto da curva obtida fosse o 

mais próximo da realidade. 

A partir dos ensaios realizados no WP4-C foi possível a obtenção de pontos nessa faixa e 

inserindo-se os pontos complementares no programa HYPROP-FIT foram obtidas novas 

curvas.     

 

4.1.1 Amostra 1: LA 

 
Do ensaio realizado com a amostra 1 no equipamento HYPROP obteve-se sua curva de 

retenção ajustada no programa HYPROP-FIT pelo modelo de Fredlung-Xing bimodal 

(FIG.4.1), opção dentre os cinco modelos disponíveis que forneceu melhor ajuste.  
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FIG. 4.1 – Curva de retenção da amostra 1(LA) obtidas no HYPROP. 

 
 
Incluindo-se os pontos complementares oriundos do ensaio no WP4-C no programa HYPROP-

FIT obteve-se uma nova curva com o seguinte aspecto (FIG.4.2): 
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FIG. 4.2 – Curva de retenção da amostra 1(LA) obtidas no HYPROP e WP4-C. 

 

A inclusão dos pontos complementares não influenciou de maneira significativa o aspecto 

da curva de retenção da amostra 1. Esse comportamento vai ao encontro do resultado obtido 

por LOPES (2017) em sua análise de um solo LA no qual após a incluir pontos do WP4-C à 

curva obtida no HYPROP não observou mudanças relevantes no aspecto de sua curva. A 

amostra apresentou um formato de curva característico dos solos arenosos, com baixa tensão 

de entrada de ar e após esse ponto possui uma queda íngreme o que foi coerente com a 

classificação feita por SOUSA (2016).  

Entretanto apesar de identificada como uma areia laterítica, a curva da amostra não possui 

caráter bimodal, próprio dos solos lateríticos, apresentando apenas um patamar de entrada de 

ar. Nesse ponto, cerca de 1 pF (10 cm de coluna d’água), o solo começa a se comportar como 

um solo não-saturado variando de forma decrescente seu teor de umidade. Ao atingir a umidade 

ótima (12,42 m3/m3) a sucção alcançou um valor próximo a 1,7 pF (50 m de coluna d’água).  

Cabe salientar que além do caráter de sua curva característica a amostra 1 apresenta outras 

propriedades que vão de encontro à sua classificação.  Segundo o que afirma (FRANZOI, 1990) 

é esperado que um solo laterítico apresente baixa densidade e alta permeabilidade. No entanto 
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a amostra possui alta densidade (2,07 g/cm3) e baixa permeabilidade no estado natural (2,7x10-

5 cm/s).  

 

4.1.2 Amostra 2: NS` 

` 

Para a amostra 2 ajustou-se a curva obtida com os pontos obtidos do HYPROP segundo o 

modelo de Van Genuchten tradicional (FIG.4.3), que para esse solo se mostrou o mais 

adequado.  

 
 

FIG. 4.3 – Curva de retenção da amostra 2(NS`) obtidas no HYPROP. 
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Após a adição dos pontos complementares obtidos do ensaio no WP4-C no programa 

HYPROP-FIT delineou-se uma nova curva com o formato abaixo (FIG4.4): 

 
 

 
 

FIG. 4.4 – Curva de retenção da amostra 2(NS`) obtidas no HYPROP e WP4-C. 
 
 

A inclusão dos pontos complementares alterou significativamente o formato da curva da 

amostra 2. Inicialmente, a curva delineada com os pontos do HYPROP possuía aspecto de um 

solo argiloso, de inclinação suave. Após a inserção dos pontos do psicrômetro a curva tomou 

um caráter bastante diferente, de um solo siltoso, com inclinação mais acentuada e tensão de 

entrada de ar de valor superior ao anterior, ou seja, drenagem mais difícil do que aquela 

mostrada na curva anterior. A nova curva se mostrou também mais coerente com a classificação 

feita por SOUSA (2016) em seu trabalho. O início do comportamento não-saturado ocorre no 

ponto próximo a 3 pF (1000 cm de coluna d’água) onde ocorre a entrada de ar. Ao atingir a 

umidade ótima (25,72 m3/m3) a sucção alcançou um valor próximo a 3,8 pF (6310 m de coluna 

d’água).  
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4.1.3 Amostra 3: LG` 

 
A terceira amostra originou, a partir dos pontos do HYPROP e ajuste pelo modelo de 

Fredlung-Xing bimodal, uma curva característica de seguinte aspecto (FIG.4.5): 

 
 

 
 

FIG. 4.5 – Curva de retenção da amostra 3 (LG`) obtidas no HYPROP. 
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 De posse dos pontos complementares obtidos do ensaio no WP4-C e auxílio do programa 

HYPROP-FIT foi gerada uma nova curva com o aspecto abaixo (FIG.4.6): 

 
 

 
 

FIG. 4.6 – Curva de retenção da amostra 3 (LG`) obtidas no HYPROP e WP4-C. 
 
 

A adição dos novos pontos modificou de maneira sutil o formato da curva da amostra 3. 

Considerando-se a classificação de SOUSA (2016) o caráter bimodal da amostra se justifica 

uma vez que é um aspecto característico dos solos lateríticos uma vez que apresentam duas 

famílias de poros principais. Introduzidos os pontos do psicrômetro a tensão de entrada de ar 

secundária assumiu um valor mais elevado enquanto a primária se manteve. O início da 

drenagem da primeira família de poros ocorre para uma tensão em torno de 2,5 pF (315 cm de 

coluna d’água) e a drenagem da segunda família de poros 4,8 pF (63000 cm de coluna d’água). 

Na umidade ótima (8,4 m3/m3) a sucção alcançou um valor elevado próximo a 5 pF (100000 m 

de coluna d’água) compatível com solos argilosos. 

 
 
 
 

 



   

95 
 
 

4.1.4 Amostra 4: LG` 

 
As curvas de retenção da amostra 4 não puderam ser obtidas. Isto porque durante o 

procedimento de ensaio no equipamento HYPROP, após um longo período de saturação, ao se 

acoplar a amostra à base sensora, a amostra retraiu dentro do anel. Diante disso o ensaio não 

pode ser concluído e devido ao tempo de saturação e demanda de ensaios no equipamento não 

foi possível repeti-lo.  De acordo com BERNUCCI (1995) em solos lateríticos essa retração 

brusca pode acontecer quando ocorre um aumento do teor de umidade sem alteração do 

carregamento.   

 
4.1.5 Amostra 5: NA` 

 
Os pontos do ensaio nos equipamentos HYPROP e WP4 da amostra 5 foram obtidos de 

LOPES (2017). De posse dos pontos foi feito o ajuste pelo modelo Fredlung-Xing tradicional 

(unimodal) resultando em uma CCSA de seguinte aspecto (FIG.4.7): 

  

 
FIG. 4.7 – Curva de retenção da amostra 5 (NA`) obtidas no HYPROP. 
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A inclusão dos pares tensão-teor de umidade complementares resultantes do ensaio no 

WP4-C no software HYPROP-FIT forneceu uma nova curva com o formato abaixo (FIG.4.8): 

 

 
 

FIG. 4.8 – Curva de retenção da amostra 5 (NA`) obtidas no HYPROP e WP4-C. 
 
 

A nova CCSA da amostra 5 adquiriu formato muito semelhante ao da curva gerada pelo 

HYPROP indicando que o equipamento inicial forneceu um ajuste satisfatório. adição dos 

novos pontos modificou de maneira sutil o formato da curva da amostra 3. Mais uma vez a 

curva obtida ratifica a classificação de SOUSA (2016) uma vez que sua forma remete a um 

material não laterítico. O valor de início de drenagem dos poros perto de 1,6 pF (40 cm de 

coluna d’água), ou seja, não muito elevado e inclinação acentuada indicando grandes variações 

no teor de umidade com uma pequena variação de tensão mátrica atesta o comportamento de 

areia que a autora citada relata. Pode-se estimar que no teor de umidade ótimo (28,5 m3/m3) a 

sucção atingiu um valor próximo a 1,8 pF (63 m de coluna d’água). 
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4.1.6 Amostra 6: NG` 

 
Nesta última amostra o ajuste da curva formada pelos pontos derivados do HYPROP 

(FIG.4.9) foi feito pelo modelo de Van Genuchten tradicional que se mostrou ser o mais 

adequado para esse tipo de solo.  

 

 
FIG. 4.9 – Curva de retenção da amostra 6 (NG`) obtidas no HYPROP. 
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A CCSA gerada a partir dos dados do HYPROP associados aos dados oriundos do WP4-C 

no software HYPROP-FIT exibiu o seguinte formato (FIG.4.10): 

 
 

 
 

FIG. 4.10 – Curva de retenção da amostra 6 (NG`) obtidas no HYPROP e WP4-C. 
 

Para a amostra 6 os pontos fornecidos pelo HYPROP não possibilitaram um bom ajuste 

para a sua CCSA. Observou-se que ao se incluir os pontos da faixa de altas sucções a curva 

assume um formato bem distinto do anterior. A curva completa viabilizou um ajuste mais 

adequado o que mostra quando utilizados de maneira exclusiva os dados do HYPROP não são 

eficientes para este tipo de material. Outra vez a curva corrobora a classificação feita por 

SOUSA (2016).  

Pode-se notar o caráter unimodal da curva, característica de solos não-lateríticos, e ainda 

fato de que mesmo quando submetido a tensões muito elevadas, acima de 6 pF (1000000 cm 

de coluna d’água), o teor de umidade da amostra resiste a decrescer, comportamento típico de 

solos argilosos, bem como uma inclinação da curva não muito pronunciada. A entrada de ar 

desse material ocorre para um valor de tensão de cerca de 2 pF (100 cm de coluna d’água). No 

teor de umidade ótimo (28,16 m3/m3) a sucção assume um valor próximo a 2,7 pF (500 m de 

coluna d’água).  



   

99 
 
 

4.2 Curvas de Condutividade Hidráulica 

 

4.2.1 Amostra 1 (LA)  

 
As curvas de condutividade hidráulica, obtidas no HYPROP a partir da curva de retenção 

ajustada pelo modelo de Fredlung-Xing bimodal (FIG.4.11 e FIG.4.12), indicaram uma 

condutividade de 4,6.10-6 cm/s na saturação e 1,2. 10-7 cm/s na umidade ótima para a amostra 

1, considerada baixa para solos arenosos. 

 

 
 

FIG. 4.11 – Curva de condutividade x sucção da amostra 1 (LA). 
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FIG. 4.12 – Curva de condutividade x umidade volumétrica da amostra 1 (LA). 
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4.2.2 Amostra 2 (NS`)  

 
Das curvas de condutividade hidráulica obtidas no HYPROP (FIG.4.13 e FIG.4.14) 

observou-se que o modelo de Van Genuchten, que melhor se adequou à curva de retenção da 

amostra não ofereceu um bom ajuste para a curva de condutividade.  

 
 

 
 

FIG. 4.13 – Curva de condutividade x sucção da amostra 2 (NS`). 
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FIG. 4.14 – Curva de condutividade x umidade volumétrica da amostra 2 (NS`). 
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4.2.3 Amostra 3 (LG`) 

 

Para a amostra 3, as curvas de condutividade hidráulica obtidas no HYPROP (FIG.4.15 e 

FIG.4.16) pelo modelo de Fredlung-Xing bimodal, sugerem um valor de 1,2.10-6 cm/s para a 

condutividade de saturação e de 1,2. 10-7 cm/s no teor ótimo, valor coerente com classificação 

MCT da amostra. Nesse caso o modelo teve um ajuste satisfatório para a curva de 

condutividade. 

  

 

 
 

FIG. 4.15 – Curva de condutividade x sucção da amostra 3 (LG`). 
 



   

104 
 
 

 
 

FIG. 4.16 – Curva de condutividade x umidade volumétrica da amostra 3 (LG`). 
 
 
4.2.4 Amostra 4 (LG`)  

 
As curvas da amostra 4 não puderam ser obtidas devido aos problemas ocorridos durante o 

procedimento de ensaio no HYPROP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

105 
 
 

4.2.5 Amostra 5 (NA`)  

 
As curvas da amostra 4 (FIG.4.17 e FIG.4.18) foram ajustadas pelo modelo de Fredlung-

Xing unimodal, indicaram um valor de 1,2.10-6 cm/s para a condutividade de saturação e de 

3,6. 10-8 cm/s no teor ótimo, considerado baixo para solos arenosos. Nesse caso o modelo teve 

um ajuste satisfatório para a curva de condutividade. Antes do ajuste o HYPROP indicou uma 

condutividade de 8,5. 10-6 cm/s, mais adequada para o material. Logo pode-se constatar que o 

modelo não ofereceu um bom ajuste. 

  
 

 
 

FIG. 4.17 – Curva de condutividade x sucção da amostra 5 (NA`). 
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FIG. 4.18 – Curva de condutividade x umidade volumétrica da amostra 5 (NA`). 
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4.2.6 Amostra 6 (NG`)  

 
Analisando as curvas geradas pelo ensaio da amostra 6 (FIG.4.19 e FIG.4.20), ajustadas 

pelo modelo de Van Genuchten, verificou-se uma condutividade de saturação de 5,8.10-6 cm/s 

e próximo de 5,8. 10-8 cm/s no teor ótimo. Nesse caso as medições do equipamento HYPROP 

não contemplaram o teor de umidade ótimo. Isto posto não foi possível comparar o valor 

inferido após o ajuste com o valor de leitura do HYPROP. Caso se considere a coerência da 

ordem de grandeza do valor com a faixa para solos argilosos, pode-se dizer que o modelo teve 

um ajuste satisfatório para a curva de condutividade.  

 

 
 

FIG. 4.19 – Curva de condutividade x sucção da amostra 6 (NG`). 
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FIG. 4.20 – Curva de condutividade x umidade volumétrica da amostra 6 (NG`). 
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4.3 Simulações – IVFlow 

 
De posse das funções hidráulicas das amostras foi possível analisar por meio do programa 

IVFlow o seu comportamento quando empregados na camada de sublastro de um pavimento 

ferroviário sujeito à ação da chuva. A ferramenta fornece resultados por intermédio de 

distribuição espacial num determinado instante, gráfico temporal para um ponto determinado e 

relatório resumo. As análises e discussões acerca das simulações de cada uma das amostras 

encontram-se detalhadas nas seções adiante.    

 
4.3.1 Amostra 1: LA 

 
No estudo da amostra 1 obteve-se o gráfico temporal abaixo (FIG.4.21) com a seguinte 

distribuição de tensões no pavimento após sua exposição à ação da chuva por um período de 3 

horas. 

 
FIG. 4.21 – Poropressões em t=3h.  

 
 

O programa gerou inicialmente um gráfico temporal de umidades volumétricas conforme 

a FIG.4.22. Com base no gráfico foi possível verificar que antes da ação do meio a camada de 

sublastro se encontrava com teor de umidade de 22,65 m3/m3, ou seja, em torno de 3,3% abaixo 

da umidade de saturação e 4,95% acima da umidade ótima do material.  

Esse comportamento vai de encontro ao que relata LOPES (2017). Em seu estudo, para 

uma amostra de solo de mesma classificação MCT e simulação com auxílio da mesma 
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ferramenta computacional, a autora descreve um teor de umidade inicial cerca de 20% abaixo 

do teor ótimo para este tipo de solo.  

Essa umidade inicial elevada pode ser atribuída à infiltração de água subterrânea por 

ascensão capilar uma vez que na construção do modelo atribuiu-se um nível d’água de 2,6m e 

antes da precipitação essa seria a única possibilidade de ação da água sobre o pavimento. 

Percebida a questão repetiu-se as simulações agora atribuindo-se um nível d’água de 10m. 

Contudo a camada manteve o mesmo teor de umidade inicial.  

 
FIG. 4.22 – Umidade volumétrica em t=0h.  

 
Iniciada a simulação a camada fica sujeita a ação da precipitação. Com o transcorrer do 

tempo nota-se o avanço da frente de umidade no pavimento, caracterizada no gráfico por uma 

coloração mais avermelhada. Após 10 minutos de chuva a interface exposta do sublastro atinge 

um teor de umidade muito próximo a saturação enquanto a porção da camada localizada abaixo 

do lastro não sofre alteração de umidade (FIG.4.23). 
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FIG. 4.23 – Umidade volumétrica em t=10min.  

 
Transcorridos 30 minutos de chuva a umidade na interface exposta do sublastro se mantém. 

No entanto ocorre um incremento do teor de umidade até a umidade de saturação na interface 

com o lastro devido ao avanço da franja por essa camada (FIG.4.24). No intervalo entre 30 

minutos e 1 hora (FIG.4.25) de chuva não se observa alterações significativas de umidade no 

pavimento.  

 

 
FIG. 4.24 – Umidade volumétrica em t=30min.  
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FIG. 4.25 – Umidade volumétrica em t=1h. 

 
Depois de 1 hora e 30 minutos de chuva (FIG.4.26) foi verificada uma redução no teor de 

umidade na interface exposta do sublastro e na fronteira entre a camada de estudo e o lastro 

corroborando o resultado de LOPES (2017) que verificou para sua amostra de um solo LA uma 

redução de 3% do teor de umidade na faixa exposta.   

 

  
FIG. 4.26 – Umidade volumétrica em t=1h e 30min. 

 
Decorridas 3 horas de chuva (FIG.4.27), fim da simulação, constatou-se que a franja de 

umidade estacionou na interface entre lastro e sublastro. A faixa exposta não sofreu novas 

variações de teor de umidade e a porção da camada abaixo das regiões de contato com o lastro 

ou com o ambiente conservaram os teores de umidade iniciais. 

 
 



   

113 
 
 

 
 
 

 
FIG. 4.27 – Umidade volumétrica em t=3h.  

 
Com base nas saídas fornecidas pelo programa (FIG.4.18, FIG.4.19 e FIG.4.20) foi 

detectado que a umidade da camada de sublastro, quando constituída pela amostra 1, atingiu 

um teor máximo 8,2% acima do teor ótimo, ou seja, a ação da chuva ocasionou um aumento de 

3,3% desse teor tendo em vista que a camada já se encontrava com umidade 4,95% acima da 

ótima antes do início da simulação. Identificou-se ainda que 100% da camada sofreu uma 

variação de umidade superior a 3% em relação à umidade ótima.    
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FIG. 4.28 – Distribuição espacial da amostra 1 - IVFlow.  

 

TAB. 4.1 – Quadro de saída da amostra 1 - IVFlow.  
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4.3.2 Amostra 2: NS` 

 
A simulação da amostra 2 gerou um gráfico temporal de tensões no pavimento após 3 horas 

sob a ação de chuva conforme mostra a FIG.4.29. 

 

 
FIG. 4.29 – Poropressões em t=3h.  

 
O gráfico temporal de umidades volumétricas gerado pelo programa (FIG.4.30) permite 

verificar que antes do início da precipitação a camada de sublastro se encontrava com teor de 

umidade 0,3% abaixo da umidade de saturação e em torno de 13,4% acima da umidade ótima 

da amostra. Foi observada novamente a influência do nível d’água sobre a camada que se 

encontrava em condição muito próxima a sua saturação. 
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FIG. 4.30 – Umidade volumétrica em t=0h.  

 
Decorridos 10 minutos do início da simulação, com a ação da chuva, a frente de umidade 

começa a se deslocar através do pavimento. A interface exposta do sublastro atinge o teor de 

saturação e a faixa localizada abaixo do lastro não sofre alteração de umidade (FIG.4.31). 

 
 
 

 
FIG. 4.31 – Umidade volumétrica em t=10min.  
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Após 30 minutos de chuva a umidade na interface exposta do sublastro mantém o teor de 

saturação. Na interface com o lastro, o teor de umidade se eleva até o valor de saturação devido 

ao avanço da franja (FIG.4.32).  

 
 

 
FIG. 4.32 – Umidade volumétrica em t=30min.  

 
No período entre 30 minutos e 1 h e 30 minutos (FIG.4.33 e FIG.4.34) não foram 

identificadas variações significativas de umidade.  

 
 
 
 

 
FIG. 4.33 – Umidade volumétrica em t=1h.  
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FIG. 4.34 – Umidade volumétrica em t=1h e 30min.  

 
Transcorridas 3 horas de ação do clima (FIG.4.35), fim da simulação, as umidades da faixa 

exposta e interface com o sublastro não sofreram novas variações. A franja de umidade se 

instalou na interface entre lastro e sublastro. A faixa exposta não sofreu novas variações de teor 

de umidade e a porção da camada abaixo das regiões de contato com o lastro e com o ambiente 

mantiveram os teores de umidade iniciais. 

 
 

 
FIG. 4.35 – Umidade volumétrica em t=3h.  

 
Das saídas produzidas pelo programa (FIG.4.28 e FIG.4.29) foi inferiu-se que a amostra 2 

quando empregada no sublastro, atingiu um teor máximo 13,6% acima do teor ótimo. Portanto 

houve uma elevação de 0,2% no teor de umidade do sublastro que pode ser atribuída à ação da 
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precipitação. Constatou-se que 100% da camada sofreu uma variação de umidade superior a 

3% em relação à umidade ótima.   

 

TAB. 4.2 – Quadro de saída da amostra 2- IVFlow.   

 
 

 
 
 
4.3.3 Amostra 3: LG` 

A terceira simulação produziu um gráfico temporal de tensões no pavimento após 3 horas 

de precipitação mostrado na FIG.4.36. 
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FIG. 4.36 – Poropressões em t=3h.  

 
Do gráfico temporal de umidades volumétricas da amostra 3 (FIG.4.37.), nota-se que no 

tempo zero de simulação a camada de sublastro se apresenta um teor de umidade cerca de 1,5% 

abaixo da umidade de saturação e 18% acima da umidade ótima obtida por SOUSA (2016).  

 
 

 
FIG. 4.37 – Umidade volumétrica em t=0h.  

 
Passados 10 minutos de chuva a frente de umidade começa a avançar e o teor de umidade 

da interface exposta se eleva até o valor de saturação. A umidade da faixa na fronteira com o 

lastro e das demais regiões mantém seu valor inicial. (FIG.4.38). 
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FIG. 4.38 – Umidade volumétrica em t=10min.  

 
Aos 30 minutos de chuva a umidade na camada de sublastro se mantém com exceção da 

faixa na fronteira com o lastro que atinge o teor de saturação (FIG.4.39).  

 
 

  
 

FIG. 4.39 – Umidade volumétrica em t=30min.  
 

Do tempo t=30 minutos até t=1h e 30 minutos (FIG.4.40 e FIG.4.41) não se observou 

alterações significativas de umidade.  

 



   

122 
 
 

 
FIG. 4.40 – Umidade volumétrica em t=1h.  

 
 

 

 
FIG. 4.41 – Umidade volumétrica em t=1h e 30min.  

 
Transcorridas 3 horas (FIG.4.42), fim da simulação, observou-se apenas uma redução de 

0,5% na umidade da faixa exposta. As demais regiões permaneceram com os mesmos teores 

anteriores.  
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FIG. 4.42 – Umidade volumétrica em t=3h.  

 
Examinando-se as saídas do programa (FIG.4.38 e FIG.4.39) identificou-se que a amostra 

3 atingiu um teor de umidade máximo de 19% acima do teor ótimo. Portanto houve uma 

elevação de 1% no teor de umidade do sublastro que pode ser atribuída à ação da precipitação. 

Cabe salientar que as percentagens de umidade demasiado elevadas se devem ao valor de 

umidade ótima muito baixo e não típico de uma amostra argilosa. Constatou-se que 100% da 

camada sofreu uma variação de umidade superior a 3% em relação à umidade ótima.   

  

TAB. 4.3 – Quadro de saída da amostra 3 - IVFlow. (continua) 
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4.3.4 Amostra 4: LG` 

 
Conforme comentado anteriormente no Capítulo 3 as funções hidráulicas da amostra 4 

não puderam ser obtidas. Consequentemente, sem os dados de entrada, as simulações não 

foram realizadas para esta amostra.  

 
4.3.5 Amostra 5: NA` 

 
A simulação da amostra 5 gerou um gráfico temporal de tensões no pavimento após 3 horas 

sob a ação de chuva conforme mostra a FIG.4.43. 

 

 
FIG. 4.43 – Poropressões em t=3h.  

 
Da análise do gráfico temporal de umidades volumétricas da amostra 5 (FIG.4.44) 

verificou-se que antes do início da simulação a camada de sublastro apresentava um teor de 

umidade em torno de 9,6% abaixo da umidade de saturação e 4,9% abaixo da umidade ótima 
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do material, valor inferior ao constatado por LOPES (2017) ao analisar o mesmo solo. A autora 

encontrou uma umidade inicial de 10% abaixo do teor ótimo do material.  

 
 

 
FIG. 4.44 – Umidade volumétrica em t=0h.  

 
Iniciada a simulação, sujeitando-se o pavimento à ação do meio físico por 10 minutos, o 

teor de umidade da interface exposta se elevou até um teor 2,4% abaixo da saturação. As demais 

regiões não tiveram sua umidade alterada (FIG.4.45). Percebe-se ainda o avanço da franja de 

umidade no pavimento. 

 
 

 
FIG. 4.45 – Umidade volumétrica em t=10min.  
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Aos 30 minutos de chuva a umidade na interface exposta do sublastro e na faixa de fronteira 

com o lastro alcançam a umidade saturada. O interior da camada conserva seu teor de umidade 

inalterado (FIG.4.46).  

 
 

 
FIG. 4.46 – Umidade volumétrica em t=30min.  

 
Analogamente às outras simulações não houve alteração na umidade do sublastro no 

intervalo entre 30 minutos e 1 hora e 30 minutos de chuva (FIG.4.47 e FIG.4.48).  

 
 

 
FIG. 4.47 – Umidade volumétrica em t=1h.  
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FIG. 4.48 – Umidade volumétrica em t=1h e 30min.  

 
Após um avanço de 3 horas (FIG.4.49), concluída a simulação, foi observada uma redução 

de até 2,5% na umidade no topo da camada. As demais frações permaneceram com os teores 

iniciais.  

 
 

 
FIG. 4.49 – Umidade volumétrica em t=3h.  

 
As saídas do IVFlow (TAB.4.4) mostraram que a amostra 5 atingiu um teor de umidade 

máximo de 4,65% acima do teor ótimo. Portanto houve uma elevação de 9,55% no teor de 

umidade do sublastro que pode ser atribuída à ação da precipitação. A ferramenta retornou ainda 

que apenas uma fração de 5,3% da camada sofreu uma variação de umidade superior a 1% em 

relação à umidade ótima.  
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TAB. 4.4 – Quadro de saída da amostra 5 - IVFlow.  
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4.3.6 Amostra 6: NG` 

 
Nesta última simulação, a amostra 6 gerou um gráfico temporal de tensões no pavimento para 

3 horas de ação da chuva conforme mostra a FIG.4.50. 

 
FIG. 4.50 – Poropressões em t=3h.  

 
O gráfico temporal de umidades volumétricas gerado para a amostra em estudo mostrou 

no tempo zero um teor de umidade da camada 1,6% abaixo da umidade de saturação e 4,2% 

acima da umidade ótima do material (FIG.4.51).  

 

 
FIG. 4.51 – Umidade volumétrica em t=0h.  

 
No tempo t=10 minutos de chuva a interface exposta do sublastro atinge um teor de umidade 

de saturação. O restante da camada não sofre alteração de umidade (FIG.4.52). 
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FIG. 4.52 – Umidade volumétrica em t=10min.  

 
Para t= 30 minutos assim como para as amostras anteriores o teor da faixa do sublastro que faz 

fronteira com o lastro atinge a saturação e as demais regiões mantém sua umidade inalterada. 

(FIG.4.53). Até o tempo t=1h e 30 minutos, mais uma vez não se observou mudanças relevantes 

(FIG.4.54 e FIG.4.55).  

 
 
 

 
FIG. 4.53 – Umidade volumétrica em t=30min.  
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FIG. 4.54 – Umidade volumétrica em t=1h.  

 

 
FIG. 4.55 – Umidade volumétrica em t=1h e 30min.  

 
Alcançado o tempo t=3 horas (FIG.4.56), percebeu-se observada uma redução de até 0,8% 

na umidade no topo da camada. As demais frações permaneceram com os teores iniciais.  
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FIG. 4.56 – Umidade volumétrica em t=3h.  

 
 

Com base nos resultados do software (TAB.4.5) notou-se que, ao fim da simulação, a 

amostra 6 atingiu um teor de umidade máximo de 5,8% acima do teor ótimo. Portanto houve 

uma elevação de 1,6% no teor de umidade do sublastro que pode ser atribuída à ação da 

precipitação. A ferramenta mostrou que toda a camada sofreu variação de umidade superior a 

3% em relação à umidade ótima.  

 
 

TAB. 4.5 – Quadro de saída da amostra 6 - IVFlow. (continua) 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 
 

A presente dissertação teve por objetivo avaliar a variação da umidade de seis tipos de solo 

tropicais quando empregados na camada de sublastro de um pavimento ferroviário. Nenhuma 

das amostras avaliadas atenderam aos critérios tradicionais utilizados na seleção de materiais 

para compor a camada estudada por se tratarem de solos com alto teor de finos e, portanto, pela 

metodologia empregada atualmente seriam descartadas. Visando estudar o comportamento 

hidráulico desses materiais foram realizados ensaios nos equipamentos HYPROP e WP4-C no 

intuito de obter as funções hidráulicas (curva de retenção e de condutividade hidráulica não-

saturada) de cada uma das amostras. Conhecidas as propriedades hidráulicas realizou-se o 

estudo dos materiais por meio de simulações numéricas com o uso do programa IVFlow.  

Convém lembrar que nenhuma das amostras avaliadas atenderam aos critérios tradicionais 

utilizados na seleção de materiais para compor a camada estudada por se tratarem de solos com 

alto teor de finos e, portanto, pela metodologia empregada atualmente seriam descartadas. 

Portanto o uso desses materiais requer, de fato, uma análise mais acurada do seu comportamento 

hidráulico e mecânico, sendo que a real utilização prática exige a execução de trechos 

experimentais. 

Foi identificado ao longo desse estudo que talvez alguns ensaios de caracterização não 

estejam corretos, porém por falta de material suficiente não foi possível refazê-los. 

A partir das análises numéricas percebeu-se que ao início das simulações, antes da ação da 

chuva, todas as amostras apresentaram umidade acima da ótima com exceção da amostra 5, que 

preliminarmente estava a um teor 4,9% abaixo do teor ótimo. Pode-se atribuir esse 

comportamento à influência exercida pelo nível d’água uma vez que na condição inicial o 

pavimento sofre somente a ação da ascenção de água subterrânea.  

O parâmetro altura do nível d’água é inserido pelo usuário e processado pelo programa 

integralmente como coluna d’água desconsiderando efeitos paralelos ligados à capilaridade. Tal 

interferência comprometeu em parte a análise a que se propôs esta pesquisa uma vez que se 

parte de uma umidade inicial que não representa a realidade. Fazendo uma analogia com o 

campo pode-se verificar que a situação simulada é mais conservativa do que o que ocorre no 

campo uma vez que o efeito do lençol freático é suscetível à sazonalidade e possivelmente sua 

influência será menos relevante do que a que foi considerada nesta pesquisa.  
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As amostras 1 (LA) e 5 (NA`) se mostraram menos suscetíveis à influência do nível d’água. 

As demais exibiram umidades iniciais muito próximas ao teor de saturação o que as levaria a 

alterações significativas de módulo de resiliência e de deformações permanentes.  

Partindo-se da umidade inicial fornecida pelo programa e utilizando também como critério 

a elevação de umidade a partir das condições iniciais, observou-se que a amostra 1 apresentou 

melhor desempenho, ou seja, menor elevação de umidade após a ação da chuva em relação à 

amostra 5. Esta teve uma elevação de 9,55% enquanto aquela variou seu teor em 3,25%. Cabe 

salientar que no procedimento em laboratório a amostra 1 demonstrou resistência à saturação 

por capilaridade, processo que levou mais de 30 dias. Ambas as amostras atingiram teor de 

umidade próximo da saturação ao final das simulações. 

A amostra 1 apresentou ainda baixa permeabilidade, propriedade desejável para que o 

sublastro se comporte como camada impermeável protegendo o subleito. Seu caráter laterítico 

contribui para a sua aplicabilidade devido à formação de blocos rígidos, comportamento típico 

das lateritas, conferindo maior capacidade de suporte ao pavimento. Associadas as análises do 

comportamento hidráulico e mecânico pode-se concluir que o solo da amostra 1 está apto a 

compor o pavimento ferroviário ainda que não atenda os critérios tradicionais praticados 

atualmente. 

O resultado obtido ratifica as conclusões de trabalhos anteriores como os de DELGADO 

(2012), OSTEN (2012), SILVA FILHO (2013), SOUSA (2016) e LOPES (2017) que 

verificaram o bom desempenho do SAFL na pavimentação ferroviária quanto ao 

comportamento mecânico. Em específico, SOUSA (2016) ao avaliar o solo da amostra 1 quanto 

ao seu comportamento mecânico, indica a aplicação do material em camada de sublastro.  

No entanto sugere-se a repetição dos ensaios de caracterização geotécnica da amostra 1 de 

modo a esclarecer pontos como o caráter de sua curva de retenção conforme comentado no 

capítulo 4.  

Quanto ao uso do equipamento HYPROP para amostras compactadas observou-se que o 

ajuste feito no HYPROP-FIT foi mais adequado para as amostras arenosas. Para solos argilosos 

ou siltosos, para um melhor ajuste, foi necessária a complementação da curva com pontos na 

faixa de sucções elevadas por meio de ensaio no WP4-C.  

O equipamento HYPROP na faixa de baixas sucções assim como o psicrômetro WP4-C 

para sucções elevadas demonstraram bom desempenho e rapidez no procedimento de obtenção 

de curvas de retenção. O HYPROP oferece ainda mais uma possibilidade de grande valia que 

é a derivação da curva de condutividade. 
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O IVFlow se mostrou uma ferramenta eficiente na análise de empregabilidade de solos pois 

permitiu avaliar o comportamento das amostras quando expostas à ação da água e selecionar 

dentre elas a de melhor desempenho. Ressalta-se ainda que quando comparado a outras 

ferramentas o programa se destaca no sentido de permitir o estudo específico da plataforma 

ferroviária com a inserção de parâmetros pelo usuário que viabilizam uma simulação muito 

próxima das condições de campo e possuir um banco de dados de pluviometria voltado para os 

solos brasileiros.  

Visando a continuidade da pesquisa e do projeto da qual este estudo faz parte sugere-se as 

seguintes recomendações para trabalhos futuros:  

 

a) Executar o ensaio no HYPROP sem compactar as amostras tornando o procedimento 

mais simples e mais conservador quanto aos resultados. 

b) Considerar os efeitos do nível dágua nas análises de infiltração. 

c) Utilizar o material que demonstrou melhor desempenho em camada de sublastro de 

trechos experimentais de modo a avaliar seu comportamento em campo, sob 

condições reais. 

d) Propor equações que relacionem a umidade com o módulo resiliente para região de 

estudo de modo a viabilizar uma análise mais completa associando a ferramenta de 

análise da infiltração de água com um programa de análise de tensões. 

e) Realizar estudos voltados para um melhor entendimento da relação da classificação 

MCT e o comportamento hidráulico de solos.  

f) Realisar ensaios de infiltrabilidade e perda por imersão. 

g) Realizar ensaios com variação de temperatura. 

h) Obter curvas de retenção para corpos-de-prova de dimensões maiores. 
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