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RESUMO 

 

A agricultura brasileira atravessa por forte crescimento, o qual continuará pelos próximos 

dez anos. A tendência será de aumento na exportação, frente ao consumo interno. O 

Corredor Centro Sudeste da empresa VLI S.A. é constituído por uma ferrovia que liga 

terminais no interior do Brasil ao porto de Santos. Esse é uma das principais rotas de 

exportações brasileiras, justificando um investimento de renovação de via permanente, 

para modernizar a ferrovia entre as cidades de Uberaba (MG) e Campinas (SP). Esse 

processo consiste em um aumento do perfil de trilho, substituição dos dormentes de 

madeira por concreto, alteração dos sistemas de fixação e aumento da camada de lastro, 

buscando aumento de confiabilidade e disponibilidade. Frente a essa reconfiguração, 

surgiu a oportunidade de estudar um possível aumento 10,0% da carga por eixo, o que se 

tornou o objetivo principal deste estudo. Foi escolhido um trecho experimental para coleta 

de amostras de solos das camadas de subleito, sublastro e lastro, e realizados ensaios 

geotécnicos. Foram obtidos dados da ferrovia junto a empresa. Com a base de dados 

formada, foram dimensionadas as tensões atuantes no pavimento utilizando métodos 

empíricos e mecanicistas. Os resultados das tensões pelo método empírico apresentaram 

valores mais conservadores. O método mecanicista foi realizado através do software 

Ferrovia 3.0, o qual apresentou as tensões em diversos pontos das camadas do pavimento, 

dado a sua malha de elementos finitos. As tensões foram verificadas em três cenários 

distintos, sendo eles considerando a ferrovia antes da renovação (25 t/eixo), após a 

renovação com 25 t/eixo e com 27,5 t/eixo. Foi calculada a tensão admissível do subleito 

para os diversos cenários utilizando o método de Meyerhoff e Hanna. Concluiu-se que a 

renovação de via não foi suficiente para o aumento de carga sugerido. Frente ao resultado, 

alternativas foram avaliadas, aprofundando-se na possibilidade de um novo aumento da 

camada de lastro em 5,0 cm. A tensão admissível do subleito para esse novo cenário foi 

de 0,84 kgf/cm², e o resultado da tensão obtida foi 1,11 kgf/cm². O resultado foi inferior 

ao limite, e não possui fator de segurança. Logo, não foi recomendado o acréscimo de 

carga. Foi sugerido a reconfiguração das camadas de subleito e sublastro.   

 

Palavras chaves: métodos empíricos, métodos mecanicistas, Ferrovia 3.0, renovação de 

via permanente e mecânica dos pavimentos. 
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ABSTRACT 

 

Brazilian agriculture is growing, and this is expected to continue for the next ten years. 

The trend is to increase exports when compared to domestic consumption. VLI S.A.'s 

Southeast Central Corridor is a railway that connects terminals in the interior of Brazil to 

the port of Santos. A permanent way renovation investment to modernize the railroad 

between the cities of Uberaba (MG) and Campinas (SP) is currently taking place, which 

is justified by the fact that this is one of the main routes of Brazilian exports. This process 

includes replacing the rail profile with a larger one, replacing the wooden ties for concrete 

ones, using new fastening systems and thickening the ballast layer, in order to increase 

reliability and availability. Thus, the main objective of this study is to evaluate a possible 

10.0% increase in axle load. An experimental section was chosen to collect soil samples 

from the subgrade, sub-ballast and ballast layers. Geotechnical tests were also performed. 

Data collected from the railroad company based the measuring of stresses on the 

pavement, which was done using empirical and mechanistic methods. The results 

obtained through empirical methods presented conservative values. The mechanical 

method was carried out using the Ferrovia 3.0 software, which presented stresses at 

several points in the pavement layers, given its finite element mesh. Stresses were verified 

in three different scenarios, considering the railway before the renovation (25 t/axle), after 

the renovation with 25 t/axle and 27.5 t/axle. Allowable stress on the subgrade was 

calculated for the different scenarios using the Meyerhoff and Hanna method. It was 

concluded that the track renovation was not fit for the suggested axle load increase. In 

view of the result, alternatives were evaluated, deepening in the possibility of a new 

increase of the ballast layer in 5.0 cm. Allowable stress of the subgrade for this new 

scenario was 0.84 kgf/cm², and the value obtained was 1.11 kgf/cm². However the result 

was lower than the first one and therefore has no safety factor. Therefore, load increase 

is not recommended. As a suggestion, the subgrade and sub-ballast layers could be 

reconfigured to accommodate the axle load change.   

 

Keywords: empirical methods, mechanistic methods, Ferrovia 3.0, permanent track 

renovation, pavements mechanics. 
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CL: Argila de Baixa Compressibilidade. 

d´: Inclinação (x1.000) do Ramo Seco da Curva de Compactação de 12 Golpes. 

dr: Deslocamento Recuperável. 

Dw: Diâmetro da Roda. 

θ: Soma das Tensões Principais. 

E: Módulo de Elasticidade. 

e´: Parâmetro dado por Expressão Matemática, em Função da Perda de Massa por 

Imersão do Solo. 

εr: Deformação Específica Axial Resiliente. 

εp: Deformação Permanente. 

γ: Peso Específico do Solo. 

I: Momento de Inércia. 

IG: Índice de Grupo. 

IP: Índice de Plasticidade. 

K1, K2, K3: Parâmetros Experimentais de Deformabilidade de Solos. 

Ks: Matriz de Rigidez da Superestrutura. 

Kf: Matriz de Rigidez da Fundação. 

LA: Areias com pouca Argila Laterítica. 

LA’: Areias Argilosas Lateríticas. 

LG’: Argilas Lateríticas e Argilas Lateríticas Arenosas. 

LL: Limite de Liquidez. 

LP: Limite de Plasticidade. 

MH: Silte de Alta Compressibilidade. 

MR: Módulo de Resiliência, Módulo Resiliente. 

N: Número de Repetições de Aplicação de Carga do Eixo-padrão. 

NA: Areias Siltosas com Siltes Quartzosos e Siltes Argilosos não Lateríticos. 

NA’: Areias Siltosas e Areias Argilosas não Lateríticas. 

NG’: Argilas, Argilas Siltosas e Argilas Arenosas não Lateríticas. 

NS’: Siltes Cauliníticos e Micáceos, Siltes Arenosos e Siltes Argilosos não Lateríticos. 

PI: Proctor Intermediário. 

Pi: Perda de Massa por Imersão. 

PM: Proctor Modificado. 

PN: Proctor Normal. 
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S0: Coeficiente de Segregação. 

σ1: Tensão Principal Maior. 

σc, σ3: Tensão Confinante. 

σd: Tensão Desvio ou Desviadora. 

σm – Tensão de Contato entre Dormente e Lastro 

u: Módulo de Via. 

υ: Coeficiente de Poisson  

y - Deflexão da via. 

W – Momento resistente do trilho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvii 
 

SUMÁRIO 

 

1. CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO ......................................................................1 

1.1.BREVE HISTÓRICO FERROVIÁRIO DO BRASIL …………………………...….1 

1.2.INFLUÊNCIA DA AGRÍCULTURA NO TRANSPORTE FERROVIÁRIO ……....5 

1.3.JUSTIFICATIVA DA DISSERTAÇÃO ………………………………………...…..7 

1.4.OBJETIVOS DO TRABALHO ..................................................................................9 

1.5.ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO ........................................................................10 

 

2. CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................11 

2.1.PAVIMENTO FERROVIÁRIO ...............................................................................11 

2.1.1. Trilhos .................................................................................................................12 

2.1.2. Conjunto de Fixações ..........................................................................................16 

2.1.3. Dormentes ...........................................................................................................18 

2.1.4. Lastro ..................................................................................................................27 

2.1.5. Sublastro .............................................................................................................28 

2.1.6. Subleito ...............................................................................................................30 

2.2.DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS FERROVIÁRIOS ............................31 

2.2.1. Métodos empíricos ..............................................................................................32 

2.2.2. Métodos mecanicistas .........................................................................................47 

2.3.ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS PARA MECÂNICA DOS PAVIMENTOS 

……………………………………………………………………………………...52 

2.3.1. Viga Benkelman ……………………………………………………………….52 

2.3.2. GeoGauge ……………………………………………………………………...55 

2.3.3. LWD ...................................................................................................................57 

 

3. CAPÍTULO 3 - MÉTODOS E MATERIAIS - 61 

3.1.ENSAIOS LABORATORIAIS DE SOLOS .............................................................60 

3.1.1. Ensaio de granulometria ......................................................................................60 

3.1.2. Limites de Atterberg ............................................................................................62 

3.1.3. Ensaio de compactação .......................................................................................64 

3.1.4. Ensaio de capacidade de suporte CBR ................................................................66 

3.1.5. Ensaio triaxial cíclico ..........................................................................................69 



 

xviii 
 

3.1.6. Classificação MCT ..............................................................................................76 

3.2.ENSAIOS LABORATORIAIS DE LASTRO ..........................................................78 

3.2.1. Ensaio de granulometria ......................................................................................78 

3.2.2. Ensaio de abrasão “Los Angeles” ........................................................................79 

3.2.3. Forma do material ...............................................................................................80 

3.2.4. Determinação da Massa Específica Aparente, Porosidade Aparente e Absorção de 

Água ....................................................................................................................81 

3.2.5. Resistência a intempéries ....................................................................................82 

3.2.6. Compressão axial ................................................................................................83 

3.2.7. Resistência ao choque .........................................................................................84 

3.2.8. Teor de fragmentos macios e friáveis .................................................................84 

3.3.DEFINIÇÃO DAS AMOSTRAS …………………………………………………..85 

3.4.DADOS A SEREM UTILIZADOS NA ANÁLISE EMPÍRICA E MECANICISTA 

DO PAVIMENTO FERROVIÁRIO …………………………………………….…87 

 

4. CAPÍTULO 4 - ESTUDO DE CASO – CORREDOR CENTRO SUDESTE 

.........................................................................................................................90 

4.1.DETALHAMENTO DO CORREDOR CENTRO SUDESTE .................................91 

4.2.LOCALIZAÇÃO DO PROJETO ..............................................................................92 

4.3.CLIMA ......................................................................................................................94 

4.4.GEOMORFOLOGIA E SOLOS ...............................................................................94 

4.5.GEOLOGIA ..............................................................................................................94 

4.5.1. Formação Botucatu .............................................................................................94 

4.5.2. Formação Serra Geral .........................................................................................95 

4.5.3. Coberturas recentes .............................................................................................96 

4.6.PAVIMENTO FERROVIÁRIO – ANTES DO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO 

DA VIA PERMANENTE .........................................................................................96 

4.7.METODOLOGIA DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DE VIA PERMANENTE 

...................................................................................................................................96 

4.8.PAVIMENTO FERROVIÁRIO – APÓS O PROCESSO DE RENOVAÇÃO DA 

VIA PERMANENTE ..............................................................................................104 

 

 



 

xix 
 

5. CAPÍTULO 5 - RESULTADOS E ANÁLISES ..........................................105 

5.1.RESULTADOS DOS ENSAIOS DE SOLOS .........................................................105 

5.1.1. Análise da curva granulométrica .......................................................................105 

5.1.2. Resultados dos limites de Atterberg ..................................................................107 

5.1.3. Classificação MCT ............................................................................................108 

5.1.4. Resultados dos ensaios de compactação ............................................................110 

5.1.5. Resultados dos ensaios de ISC ...........................................................................111 

5.1.6. Resultados dos ensaios triaxiais cíclicos ...........................................................112 

5.2.RESULTADOS DOS ENSAIOS DE LASTRO ......................................................114 

5.2.1. Análise petrográfica ..........................................................................................114 

5.2.2. Análise dos resultados das curvas granulométricas das amostras 1 e 2, comparados 

com a ABNT (2014) ..........................................................................................118 

5.2.3. Análise dos resultados do ensaio de lastro das amostras 1 e 2, comparados com a 

ABNT (2014) ....................................................................................................121 

 

6. CAPÍTULO 6 - ANÁLISE DA CAPACIDADE DO PAVIMENTO 

FERROVIÁRIO .........................................................................................123 

6.1.ANÁLISE EMPÍRICA DO PAVIMENTO FERROVIÁRIO .................................123 

6.1.1. Determinação da tensão na camada de sublastro do pavimento ferroviário 

...........................................................................................................................123 

6.1.2. Determinação da tensão admissível na camada de sublastro e subleito do 

pavimento ferroviário ........................................................................................125 

6.1.3. Determinação dos valores máximos de momento fletor e deflexão da via 

permanente.........................................................................................................130 

6.2.ANÁLISE DO PAVIMENTO FERROVIÁRIO COM UTILIZAÇÃO DO 

FERROVIA 3.0 .......................................................................................................132 

6.2.1. Determinação da tensão no contato entre o dormente e o lastro ………….........135 

6.2.2. Determinação da tensão na camada de sublastro ……………………………...136 

6.2.3. Determinação da tensão na camada de subleito ……………………………….138 

6.2.4. Determinação da deflexão no trilho …………………………………………...140 

6.2.5. Determinação do momento fletor máximo no trilho …………………………..141 

 



 

xx 
 

6.3.ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS RESULTADOS OBTIDOS PELO 

MÉTODO EMPÍRICO E MECANICISTA ............................................................142 

6.4.PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA VIABILIZAR O AUMENTO DE CARGA POR 

EIXO DE 25 TONELADAS PARA 27,5 TONELADAS ………………………143 

6.4.1. Aumentar o perfil do trilho …………………………………………………....143 

6.4.2. Alterar as dimensões dos dormentes …………………………………………..144 

6.4.3. Alterar as dimensões da camada de lastro ……………………………………..145 

6.4.4. Reconfiguração nas camadas de sublastro e subleito ……………………….....148 

 

7. CAPÍTULO 7 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS 

FUTURAS ...................................................................................................149 

7.1.CONSIDERAÇÕES FINAIS ……………………………………………..……....149 

7.2.SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS ………………………….............151 

 

REFERÊNCIAS ...............................................................................................153 

 

ANEXOS .......................................................................................................................I.1 

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE SOLOS..............................................................I.1 

RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES COM SOFTWARE FERROVIA 3.0.........I.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 
 

1.1.BREVE HISTÓRICO FERROVIÁRIO DO BRASIL 

 

Segundo Munhoz (2019), a história da ferrovia no Brasil tem seu grande passo no ano de 

1852, através da publicação do Decreto n° 641, o qual autorizava o governo a conceder a 

construção de ferrovias, que partiriam do Rio de Janeiro, em direção a São Paulo e Minas 

Gerais. O primeiro interessado a solicitar à assembleia provincial do Rio de Janeiro foi 

Irineu Evangelista de Sousa, que futuramente ficou conhecido como o Barão de Mauá. 

Dois anos após a aprovação de sua concessão, foi inaugurada a Estrada de Ferro Mauá, 

com a extensão inicial de 14,5 km dentro do estado do Rio de Janeiro. 

 

Conforme a ABIFER (2017), em 1860, foi iniciada a construção da primeira ferrovia 

paulista, sendo essa financiada por capital da Inglaterra, e desenvolvida através da criação 

da São Paulo Railway Company (SPR). Após quatro anos, a SPR já se destacava pela 

grandiosidade de suas obras, com construções ao longo da Serra do Mar, e execução de 

túneis com extensões superiores a dois mil metros, dimensões até então não executadas 

no Brasil. 

 

A ABIFER (2017) cita que no dia 16 de fevereiro de 1867 foi inaugurada a Estrada de 

Ferro São Paulo Railway Company, com a extensão de 159 km, ligando as cidades de 

Santos a Jundiaí, ambas localizadas no estado de São Paulo. No ano seguinte, a SPR 

anunciou que não iria mais continuar o prolongamento de sua ferrovia, abrindo espaço 

então para o surgimento de outras interessadas, sendo então criada a Companhia Paulista. 

 

A Companhia Paulista inaugurou em 1872 o seu primeiro trecho, sendo esse entre as 

cidades de Jundiaí e Campinas, no mesmo ano em que foi criada a Companhia Mogiana 

de Estradas de Ferro. A inauguração de seu primeiro trecho ferroviário ocorreu três anos 

após sua fundação, este ligando as cidades de Campinas e Jaguariúna. 
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A ABIFER (2017) descreve que durante o ano de 1877, foi finalizada a ferrovia que unia 

as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, propiciando assim a junção dos trilhos das 

Estrada de Ferro São Paulo com os trilhos da Estrada de Ferro Dom Pedro II. 

 

Em 1941 foram criados o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e o 

Departamento Nacional de Estradas de Ferro (DNEF), já no ano de 1957, foi criada a 

Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), com a finalidade de centralizar a administração 

de dezoito estradas de ferro, presentes em diversos estados do Brasil, e que pertenciam 

ao governo federal. 

 

Um movimento similar ao da criação da RFFSA ocorreu no estado de São Paulo, onde 

no ano de 1971, o governo estadual criou a Ferrovias Paulistas S.A. (FEPASA), 

unificando assim a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, Estrada de Ferro 

Sorocabana, Estradas de Ferro Araraquara, Companhia Mogiana de Estrada de Ferro e 

Estrada de Ferro São Paulo-Minas. Ao longo dos quase 100 anos de existência, a 

Companhia Mogiana de Estrada de Ferro construiu aproximadamente dois mil 

quilômetros de ferrovias, entre esses está o segmento ferroviário que será objeto deste 

trabalho. 

 

Durante o ano de 1996 foi iniciado o processo de desestatização da malha ferroviária 

brasileira, onde as ferrovias administradas pela RFFSA foram concedidas para grupos de 

empresas privadas.  

 

A Ferrovia Centro Atlântica S. A. (FCA) foi uma das empresas concessionárias que 

assumiu a administração de parte da malha ferroviária, sendo essa constituída por um 

grupo de empresas, e cabendo a responsabilidade por trechos que compreendiam uma 

extensão total de 8.066 km, sendo essa constituída por 169 km de bitola mista, e 7.897 

km de bitola métrica.  

 

O traçado concedido para a Ferrovia Centro Atlântica S. A. (FCA) passa pelos estados de 

Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Goiás e Distrito 

Federal. A Figura 1.1 identifica o mapa ferroviário da concessionária Ferrovia Centro 

Atlântica S.A.. 
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Figura 1.1 – Mapa de abrangência da Ferrovia Centro Atlântica S.A. (ANTT, 2018). 

 

No ano seguinte, ocorreu a incorporação da FEPASA pela Rede Ferroviária Federal, após 

o processo de leilão das linhas paulistas, o processo de desestatização da RFFSA foi 

concluído. 

 

Atualmente, a Ferrovia Centro Atlântica S.A. faz parte da empresa VLI S.A., empresa de 

logística integrada, responsável por administrar concessões da Ferrovia Centro Atlântica, 

Ferrovia Norte Sul, terminais de cargas e concessões portuárias nas regiões sudeste e 

nordeste do Brasil. 

 

O crescimento do transporte ferroviário na FCA foi bastante significativo desde o 

processo de desestatização, a Tabela 1.1 demonstra uma variação de volume transportado 

nos últimos 10 anos, apresentando um crescimento de aproximadamente 125% no volume 

de cargas, em tonelada útil (TU).  
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Tabela 1.1 - Produção de transporte da Ferrovia Centro Atlântica entre 2006 e 2017, em 

toneladas úteis (TU). (ANTT, 2018). 

 

 

 

Considerando a unidade de tonelada por quilometro útil (TKU), o crescimento do volume 

transportado na Ferrovia Centro Atlântica entre os anos de 2006 e 2017, foi de 

aproximadamente de 167%, conforme demonstra a Tabela 1.2. 

 

Tabela 1.2 - Produção de transporte da Ferrovia Centro Atlântica entre 2006 e 2017, em 

toneladas quilometro úteis (TKU). (ANTT, 2018). 

 

 

 

Segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), em seu primeiro ano de 

existência, a Ferrovia Centro Atlântica, transportou o equivalente a 5,4 Bilhões de TKU, 

quando comparado ao ano de 2017 descrito na Tabela acima, houve um crescimento de 

aproximadamente 352%. 

 

Ao longo dos anos, com as flutuações de alguns mercados, ocorreram variações nos 

subgrupos de cargas transportadas pelo modal ferroviário. Na Ferrovia Centro Atlântica, 

ocorreu um forte incremento na participação dos produtos agrícolas. A Tabela 1.3 

demonstra a variação de volume, para diferentes tipos de cargas transportados pela FCA 

nos últimos dez anos. 

 

Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2006 15.177 1.393 1.170 1.232 1.169 1.289 1.233 1.447 1.288 1.236 1.347 1.238 1.135

2007 18.957 959 1.254 1.545 1.578 1.860 1.798 1.758 1.703 1.672 1.870 1.551 1.409

2008 19.280 1.372 1.389 1.661 1.602 1.820 1.663 1.865 1.839 1.696 1.570 1.452 1.350

2009 17.455 1.393 1.279 1.387 1.428 1.515 1.575 1.738 1.570 1.342 1.559 1.356 1.314

2010 21.242 1.423 1.412 1.736 1.792 2.022 1.866 2.047 1.925 1.853 1.798 1.751 1.617

2011 18.958 1.259 1.420 1.484 1.549 1.723 1.716 1.480 1.427 1.870 1.814 1.687 1.529

2012 22.471 1.416 1.664 1.644 1.830 2.023 2.005 2.130 2.200 1.946 2.050 1.731 1.832

2013 24.290 1.755 1.693 2.058 2.094 2.092 2.105 2.162 2.237 2.065 2.127 1.995 1.908

2014 24.192 1.609 1.485 1.713 2.071 2.276 2.187 2.192 1.897 2.126 2.203 2.209 2.224

2015 26.512 1.805 1.815 2.204 2.192 2.219 2.287 2.336 2.397 2.393 2.389 2.229 2.244

2016 24.993 1.700 1.901 2.229 2.327 2.389 2.200 2.252 2.394 2.224 1.968 1.903 1.504

2017 34.186 1.681 2.051 2.737 2.747 2.923 3.090 3.554 3.246 3.972 3.095 2.676 2.413

Produção Mensal de Transporte Ferroviário (milhares de TU) 
Ano

Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2006 9.132 697 616 740 773 863 765 854 794 822 811 746 652

2007 14.225 587 820 1.126 1.233 1.444 1.415 1.308 1.328 1.265 1.461 1.216 1.020

2008 15.060 897 1.031 1.341 1.309 1.524 1.368 1.449 1.391 1.230 1.202 1.165 1.153

2009 14.198 1.068 1.091 1.203 1.271 1.346 1.323 1.416 1.295 1.021 1.257 993 915

2010 15.320 1.003 1.052 1.367 1.333 1.545 1.397 1.489 1.360 1.292 1.244 1.148 1.090

2011 13.949 893 1.056 1.151 1.219 1.296 1.221 1.044 1.218 1.388 1.255 1.200 1.008

2012 16.113 877 1.177 1.201 1.337 1.444 1.403 1.529 1.589 1.452 1.504 1.263 1.338

2013 18.363 1.223 1.256 1.591 1.604 1.589 1.561 1.689 1.687 1.564 1.635 1.536 1.427

2014 18.299 1.137 1.107 1.368 1.628 1.795 1.667 1.699 1.344 1.557 1.619 1.712 1.664

2015 21.121 1.150 1.365 1.801 1.749 1.740 1.829 1.931 2.040 1.982 1.903 1.761 1.869

2016 19.045 1.287 1.531 1.792 1.929 1.959 1.699 1.674 1.868 1.600 1.311 1.355 1.040

2017 24.429 1.014 1.475 2.027 2.052 2.116 2.357 2.427 2.313 2.897 2.210 1.880 1.660

Produção Mensal de Transporte Ferroviário (milhões de TKU) 
Ano
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Tabela 1.3 - Produção de transporte da Ferrovia Centro Atlântica entre 2006 e 2017, em 

toneladas úteis (TU), por mercadorias. (ANTT, 2018). 

 

 

1.2.INFLUÊNCIA DA AGRICULTURA NO TRANSPORTE FERROVIÁRIO 

 

Nos últimos anos, a agricultura brasileira vem atravessando por um momento de 

crescimento, sendo este um setor importante pelos resultados positivos dentro da balança 

comercial brasileira. Um fator determinante para este sucesso é o aumento significativo 

das áreas plantadas. 

 

Segundo MAPA (2016), para os próximos dez anos, as projeções do Ministério de 

Agricultura, são de que a produção agrícola nacional continue com forte crescimento, 

impulsionado principalmente pelo crescimento da produção de grãos (açúcar, soja, milho 

e farelo de soja), a qual já sinaliza uma variação positiva em 29,9% para o período citado, 

conforme demonstra o gráfico na Figura 1.2.  

 

 
Figura 1.2 – Curva de crescimento da produção de grãos para o período entre 2015 e 

2026. (MAPA, 2016). 

Total
Minério

de Ferro

Adubos e

Fertilizantes

Extração

Vegetal e

Celulose

Produção

Agrícola
Açúcar

Soja e

Farelo de 

Soja

Carvão/

Coque
Cimento

Granéis

Minerais

Ind.

Siderúrgica

Comb.,

Deriv. do 

Petr.

e Álcool

Carga Geral

 - Não 

Conteinerizada

Conteiner

2006 15.177 2.226 1.259 0 18 849 1.079 131 835 4.459 1.832 1.626 107 361

2007 18.957 1.898 1.333 77 1.101 812 2.949 146 712 4.938 2.362 1.238 73 448

2008 19.280 1.878 1.108 108 916 922 3.681 33 586 4.969 2.449 1.192 31 512

2009 17.455 1.405 1.143 90 953 1.317 4.099 11 218 4.341 1.687 1.338 4 529

2010 21.242 2.655 1.730 93 1.346 1.392 4.088 26 159 4.969 2.289 1.318 46 530

2011 18.958 1.956 1.878 172 653 1.379 3.916 93 171 4.615 1.771 1.256 48 433

2012 22.471 2.256 2.343 413 2.224 1.996 3.521 0 171 4.637 2.378 1.488 49 357

2013 24.290 2.976 2.149 390 3.235 2.279 4.079 0 170 4.396 2.086 1.522 40 415

2014 24.192 3.545 1.627 340 3.276 2.233 4.761 0 150 3.652 2.022 1.411 32 528

2015 26.512 3.270 1.524 178 3.808 2.555 6.230 37 131 3.609 2.611 1.451 35 505

2016 24.993 3.797 2.036 314 2.525 3.182 5.589 30 90 3.119 2.097 1.224 35 538

2017 * 34.186 6.963 1.701 546 4.002 4.810 7.277 213 97 3.513 2.740 1.160 27 505

615

Produção de Transporte Ferroviário, por Subgrupo de Mercadoria (milhares de TU) 

Ind.

Cimenteira e

Const. Civíl

395

872

897

Ano

568

416

632

319

602

616

638

554
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Face ao aumento da produção de grãos projetada acima, estima-se que grande parte será 

destinada para a exportação. Os principais modais logísticos para o transporte destes 

produtos para os portos brasileiros ocorrerão, em quase sua totalidade, por meio de 

caminhões e trens. Os grãos brasileiros possuem boa atratividade no mercado externo, 

entretanto, para que estes possuam custos competitivos, faz-se necessário que ocorram 

investimentos significativos em infraestrutura transportes. 

 

Hoje, um dos principais corredores ferroviários de exportação de grãos do Brasil é o 

Corredor Centro Sudeste, administrado pela empresa VLI S.A., sendo sua origem no 

estado de Goiás e no Distrito Federal, passando pelo triângulo mineiro, e tendo o seu 

término no porto de Santos. Torna-se importante frisar que a concessão ferroviária do 

trecho entre as cidades de Campinas e Santos não é responsabilidade da VLI S.A., sendo 

utilizado através de um direito de passagem para a circulação de seus trens. A Figura 1.3 

apresenta parte do mapa brasileiro, com destaque em amarelo para o corredor citado 

acima. 

 

Neste corredor são transportados diversos tipos de produtos, recebendo maior destaque o 

fosfato, enxofre, bauxita, combustível, milho, soja e açúcar. 

 

 
Figura 1.3 – Mapa do Corredor Centro Sudeste da FCA. (VLI, 2018) 

 

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB (2017), os estados de São 

Paulo, Goiás e Minas Gerais são responsáveis por aproximadamente 72,2% do plantio de 
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cana de açúcar no Brasil. Para o período entre 2016 e 2026, espera-se um aumento de 

37,6% na exportação deste produto, o qual poderá chegar próximo a trinta e seis milhões 

de toneladas exportadas. Em relação ao milho, a exportação do produto brasileiro poderá 

crescer em 52,6%, aproximando-se de quarenta e seis milhões de toneladas. O cenário 

não é diferente para a soja, a qual apresenta a expectativa de crescimento nas exportações 

na ordem de 41,0%, totalizando um volume de aproximadamente setenta e oito milhões 

de toneladas a serem destinadas para outros países. A Tabela 1.4 demonstra os valores 

citados. 

 

Tabela 1.4 – Projeções de produção, consumo e exportação de grãos para os próximos 

dez anos. (MAPA, 2016). 

 

 

 

1.3.JUSTIFICATIVA DA DISSERTAÇÃO 

 

O Corredor Centro Sudeste é constituído por uma ferrovia do tipo singela, com a 

existência de pátios de cruzamentos de trens a cada 25 km, aproximadamente, conforme 

ilustra a Figura 1.4. Segundo Nabais (2014), em ferrovias de via singela, o licenciamento 

do trem, que é a permissão dada ao maquinista para prosseguir, permite que apenas um 

trem possa circular na seção limitada por dois pátios de cruzamentos, dotados de pelo 

menos uma linha principal e uma linha de desvio para o cruzamento dos trens. Neste 

corredor, os trens recebem as suas licenças por meio de equipamentos de comunicação 

via satélite.  

 

 
Figura 1.4 – Layout esquemático de linha singela com pátios de cruzamentos. (Autor, 

2018). 

 

No ano de 2014, a VLI iniciou um processo de modernização de via permanente, esse 

também chamado de renovação de via permanente. A execução desta atividade foi 

2015-2016 2025-2026 Variação 2015-2016 2025-2026 Variação 2015-2016 2025-2026 Variação
Açucar 33.490 50.097 49,6% 11.400 14.130 23,9% 26.134 35.957 37,6%

Milho 76.223 94.690 24,2% 58.391 70.535 20,8% 30.400 46.327 52,4%

Soja 95.631 129.181 35,1% 43.600 53.466 22,6% 55.350 78.053 41,0%

Produtos
ExportaçãoConsumo InternoProdução
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iniciada na cidade de Campinas (SP), e tem como objetivo final a cidade de Uberaba 

(MG), e consiste na substituição de todos os dormentes, na ocasião, de dormentes de 

madeira e/ou concreto bi-bloco em fim de vida útil, por dormentes novos de concreto 

monobloco, substituição dos trilhos perfil TR-50 por trilhos de maior dureza com perfil 

TR-68, e pela complementação do lastro faltante no pavimento ferroviário. 

 

O processo de renovação de via permanente foi definido com o objetivo de aumentar a 

confiabilidade da ferrovia, permitindo que os trens circulassem nas velocidades 

estabelecidas em seus projetos com maior segurança operacional, bem como evitar falhas 

na superestrutura que ocorrem nas ferrovias. 

 

Devido as projeções de aumento de volumes de grãos para a exportação citadas na Tabela 

1.4, faz-se necessário avaliar alternativas para possíveis aumentos na capacidade de via, 

uma vez que hoje alguns corredores logísticos trabalham próximo de seus limites 

operacionais. “A capacidade da via é definida como a quantidade diária de trens que pode 

circular em determinado trecho ferroviário (trens/dia/sentido ou pares de trens) ou 

também como o volume de carga que pode circular nesse trecho em um determinado 

período” (Nabais, 2014). Buscando obter ganho de capacidade de via, algumas 

alternativas justificam ser avaliadas, por exemplo: 

 

• Ampliação de pátios de cruzamentos – esse tipo de alteração possibilita a 

formação de trens maiores, ou seja, mais vagões por trem, e consequentemente 

maior volume transportado. Para essa alternativa, existe a necessidade de obras de 

infraestrutura, bem como realizar o redimensionamento de tipos e quantidades de 

locomotivas dos trens, sendo necessário uma análise técnica-financeira para 

eficácia da viabilidade;  

• Aumento de velocidade dos trens – esse processo proporciona uma maior 

produtividade de cada trem, possibilitando mais viagens com a mesma base de 

ativos, entretanto, pode ser que somente esta alternativa não seja suficiente para 

absorver a demanda de volume, além do fato das ferrovias cortarem alguns centros 

urbanos, locais esses que os trens trafegam com algumas reduções de velocidade; 
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• Avaliação da capacidade estrutural do pavimento – a adoção dessa solução, 

proporciona checar as condições de capacidade do pavimento ferroviário, após 

este ter sido submetido ao processo de modernização de via. 

 

Para este estudo, será adotada a alternativa de avaliação estrutural do pavimento 

ferroviário, visto que o processo de modernização da via já está sendo executado. 

 

Acredita-se que após a conclusão dos serviços de modernização da superestrutura, é 

possível que a nova configuração do pavimento ferroviário, possa proporcionar ganhos 

de capacidade de suporte de cargas, visto que alguns elementos fundamentais da via 

permanente tiveram sua capacidade majorada de forma individual, no caso os trilhos, os 

dormentes e o lastro. Dada a oportunidade exposta, faz-se necessário um estudo para 

avaliar se a nova configuração do pavimento ferroviário de um determinado segmento no 

Corredor Centro Sudeste, é capaz de suportar uma alteração das atuais 25,0 toneladas por 

eixo, para uma nova capacidade de suporte de 27,5 toneladas por eixo. 

 

1.4.OBJETIVOS DO TRABALHO  

 

OBJETIVO GERAL: 

O Objetivo principal deste trabalho é avaliar a capacidade de carga por eixo da via 

permanente no trecho selecionado do Corredor Centro Sudeste, de forma a verificar se 

ele suportará um acréscimo de 10,0%.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Escolher um trecho experimental, no qual possam ser avaliados cenários de 

estudos diferentes, utilizando a correlação de ensaios geotécnicos, de forma que a 

metodologia aplicada possa ser replicável; 

• Realizar o cálculo de capacidade de carga por eixo utilizando os Métodos 

Empíricos e Mecanicistas, de forma a confrontar os resultados dos dois métodos, 

utilizando como entrada os dados obtidos por meio dos ensaios geotécnicos; 

• Estudar alternativas de solução para o pavimento ferroviário, capazes de 

possibilitar o aumento de capacidade da via permanente de 25,0 toneladas por 

eixo, para 27,5 toneladas por eixo no trecho estudado; 
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1.5.ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O presente trabalho foi subdividido em sete capítulos.  

 

O capítulo 1 descreve um breve histórico sobre a evolução das ferrovias no Brasil, 

contextualiza sobre as variações de transporte da Ferrovia Centro Atlântica no decorrer 

de sua história, e sobre as perspectivas de crescimento da produção agrícola influenciando 

no transporte ferroviário, detalha a justificativa da dissertação, demonstra o objetivo 

principal e objetivos específicos da dissertação, bem como apresenta a estrutura do 

trabalho. 

 

O capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica, abordando o pavimento ferroviário, bem 

como os seus componentes de forma individual, além disso, há a apresentação de métodos 

de dimensionamento de pavimentos. 

 

O capítulo 3 apresenta a metodologia dos ensaios laboratoriais, ensaios de campo e 

materiais. 

 

O capítulo 4 apresenta o estudo de caso, caracterizando o local, as condições de trabalho, 

as informações estruturais do pavimento analisado, além do processo de renovação de via 

permanente e os materiais rodantes utilizados. 

 

O Capítulo 5 apresenta os resultados obtidos nos ensaios geotécnicos realizados, com 

suas respectivas análises. 

 

O capítulo 6 demonstra as análises para o dimensionamento do pavimento ferroviário, 

através da utilização de métodos empíricos e mecanicistas. 

 

O Capítulo 7 apresenta a discussão final dos resultados obtidos com o estudo, relata a 

conclusão do mesmo, avaliando o atingimento dos objetivos principal e específicos do 

trabalho, e contribui com algumas sugestões para novas pesquisas.  
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CAPÍTULO 2 

 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1.PAVIMENTO FERROVIÁRIO 

 

Brina (1979) considera que a via permanente é subdividida em infraestrutura e 

superestrutura, onde a infraestrutura compreende todas as obras situadas abaixo do greide 

de terraplenagem, ou seja, abaixo da camada denominada como subleito, fundação ou 

plataforma. Em relação a superestrutura ferroviária, esta compreende as camadas e 

elementos acima da camada de subleito, sendo essas o sublastro, lastro, dormentes, 

conjuntos de fixações e trilhos. A Figura 2.1 apresenta o layout da via permanente 

sugerido. 

 

 
Figura 2.1- Seção de via permanente (Brina, 1979). 

 

Segundo Spada (2003), o pavimento ferroviário equipara-se ao pavimento rodoviário, 

dado que ambos se apoiam em um solo de fundação, e se destinam a distribuir as cargas 

dos veículos. Os pavimentos necessitam entendimentos em relação à resposta às 

solicitações impostas pelo carregamento das rodas e a influência do meio ambiente, 

principalmente para os efeitos d’água e temperatura. Faz-se ainda necessário o 

entendimento dos mecanismos de rupturas potenciais, e a evolução em função das 

aplicações das solicitações. 
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2.1.1. Trilhos 

 

O trilho é o elemento de via permanente que constitui a superfície de rolamento das rodas 

dos veículos ferroviários. Sua geometria atual, predominante em quase todo o mundo, é 

o tipo Vignole (nome do engenheiro inglês que o idealizou), composto por patim, alma e 

boleto (Medina e Motta, 2015).  

 

O boleto é a parte superior do trilho, onde se apoiam e se deslocam as rodas dos veículos 

ferroviários, segundo Medina e Motta (2015), este deve possuir largura e altura 

suficientes para proporcionar o contato adequado, entre a roda e o trilho, possuir uma 

margem para desgastes laterais e horizontais, e suportar as tensões superficiais de 

compressão. Nabais (2014) cita que o limite de utilização do trilho é influenciado em 

razão do desgaste vertical concomitante a um adequado desgaste horizontal. Lichtberger 

(2011) comenta que, para que as trajetórias de tensões no boleto sejam favoráveis, os 

raios dos boletos devem ser adequados. Torna-se importante que os raios dos boletos 

busquem a perfeita interação com os raios das rodas dos materiais rodantes. 

 

A alma, é a parte estreita e vertical da seção transversal do trilho, compreendida entre o 

boleto e o patim. Nabais (2014) define que a altura deve ser suficiente para resistir à 

flexão, e complementa que quanto mais massa existir entre o boleto e o patim, maior será 

a esta resistência, ressaltando a necessidade de estabelecer uma espessura mínima para 

garantir a resistência e rigidez transversal.  

 

O patim é a parte mais larga do trilho, sendo esta apoiada e fixada diretamente no 

dormente, ou indiretamente, por intermédio da placa de apoio. Segundo Nabais (2014), o 

patim não deve ser muito fino, uma vez que deve garantir que o dormente permanecerá 

perpendicular à alma do trilho durante as solicitações transversais, além disso, sua 

espessura deve ser suficiente para reduzir tensões residuais durante o processo de 

fabricação. Lichtberger (2011) afirma que o patim deve possuir uma largura suficiente 

para garantir a estabilidade do trilho, e ainda manter reduzidas as pressões superficiais 

sobre o dormente. A Figura 2.2 apresenta as subdivisões citadas da seção transversal do 

trilho. 
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Figura 2.2 – Seção transversal do trilho. (Autor, 2018). 

 

Lichtberger (2011) sugere algumas características para que os trilhos possam suportar as 

solicitações ao qual está submetido, entre estas características destacam-se a: 

• Alta resistência ao desgaste; 

• Alta resistência à compressão; 

• Alta resistência à fadiga; 

• Alto limite elástico, uma resistência à tração e uma elevada dureza; 

• Alta resistência à ruptura; 

• Boas propriedades de soldagem; 

• Alto grau de pureza dos materiais; 

• Boa qualidade da superfície de rolamento; 

• Boa planicidade do perfil; 

• Tensões internas reduzidas após o processo de fabricação. 

 

Coimbra (2008) afirma que os trilhos são confeccionados geralmente em aço e possuem 

uma seção transversal padronizada, e suas especificações escolhidas definiram alguns 

índices importantes, tais como, a dureza, tenacidade, elasticidade e resistência à flexão. 

Existem diversas normas internacionais que estabelecem os limites técnicos dos trilhos 

ferroviários em função de sua aplicabilidade, as mais referenciadas são as normas 

utilizadas nos Estados Unidos e na Europa.  
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Em relação ao material empregado em sua fabricação, pode ser de aço (tratado 

termicamente ou não) e aço-liga (manganês, silício, nióbio, etc.). De acordo com Nabais 

(2014), a utilização do aço como material utilizado na fabricação dos trilhos ocorre por 

motivos relacionados à sua resistência e qualidade, destacando-se a: 

• Dureza; 

• Tenacidade; 

• Elasticidade 

• Resistência à flexão; 

• Composição química uniforme; 

• Elevada tensão de escoamento e ruptura; 

• Isenção de inclusões não metálicas. 

 

Segundo Nabais (2014), a evolução dos trilhos ao longo da história do transporte 

ferroviário, ocorreu devido ao alto desenvolvimento da tecnologia do aço, afetando a 

forma e o comprimento das peças, propiciando nos atualmente modernas capazes de 

suportar as grandes cargas por eixo dos trens modernos. 

 

Schneider (2005) comenta que durante a década de 1950, os trilhos produzidos possuíam 

resistência mecânica entre 900 e 1020 MPa, e dureza na faixa de 260 a 290 HB (Brinell), 

atualmente, dado a uma redução na temperatura de transformação do aço, a qual 

proporcionou uma microestrutura perlítica mais fina, existem trilhos com resistência 

mecânica com valores acima de 1.400 MPa, e dureza próxima de 450 HB, estes são 

produzidos com uma leve redução na ductibilidade, e soldabilidade aceitável. 

 

No Brasil, diversas concessionárias ferroviárias utilizam a norma americana AREMA 

(2009) (American Railway Engineering and Maintenance of Way Association) como 

referência técnica para o dimensionamento adequado do tipo de trilho, e 

consequentemente para a elaboração das especificações técnicas a serem utilizado em 

suas vias férreas.  

 

A AREMA (2009) classifica os trilhos em “padrão” (Standart Rail) e “alta resistência” 

(High Streength Rail), conhecidos comercialmente como trilhos “standart” e trilhos 

“premium”, respectivamente. 
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 Segundo a AREMA (2009), o critério para a classificação de um trilho, entre standart ou 

premium ocorre em função dos limites de tolerância de alguns parâmetros pré-definidos, 

conforme segue abaixo: 

• Composição química dos trilhos – Sendo avaliado, para os trilhos standart e 

premium, as concentrações limites para os teores de Carbono, Manganês, Enxofre, 

Cromo, Silício, Vanádio, Fósforo, Alumínio e Molibdênio; 

• Tensão limite de escoamento -  O valor mínimo para o trilho standart é de 74 ksi, 

e para o trilho premium a referência é 120 ksi; 

• Alongamento - Os trilhos premium e standart devem possuir valores mínimos de 

10% de alongamento; 

• Tensão de ruptura – O limite mínimo aceitável para o trilho standar é 143 ksi, e o 

limite para o trilho premium é 171 ksi; 

• Dureza – O valor mínimo para os trilhos standart é 310 HB, e para os trilhos 

premium é 370 HB. 

 

A maior parte dos trilhos fabricados é de aço-carbono, em vários países, são também 

fabricados trilhos de aço especial, que são trilhos de alta qualidade (com mais resistência 

e dureza) produzidos com ligas que combinam geralmente o ferro com o vanádio (V), 

cromo (Cr), molibdênio (Mo), titânio (Ti) e nióbio (Ni), entre outros (Nabais, 2014). Uma 

vez constituídas essas ligas, e aliado a um excelente processo de tratamento térmico, tem-

se os melhores trilhos do mundo.  

 

Durante as etapas de fabricação dos trilhos de alto desempenho, o processo de tratamento 

térmico, influencia diretamente no aumento da dureza do trilho, essa etapa ocorre 

posterior aos processos de fundição e laminação à quente do trilho. A dureza do trilho é 

uma propriedade importante, para que possa suportar o desgaste provocado pelo atrito 

das rodas dos veículos, principalmente nas curvas (Brina,1979). 

 

O tratamento térmico consiste no resfriamento muito rápido do trilho, através da 

introdução de parte do trilho ou de sua totalidade, em água com aditivos sintéticos. Ao 

ser retirado dessa solução, o seu calor interno provoca o seu reaquecimento, e em seguida, 

o mesmo volta a ser resfriado, entretanto de forma lenta e não forçada. 
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Segundo Schneider (2005), nos últimos 15 anos, três tipos de trilhos tratados 

termicamente foram disponibilizados no mercado, esses, são referenciados em função do 

processo de tratamento térmico ao qual o mesmo foi submetido, proporcionando uma 

classificação para os mesmos. No trilho com o boleto endurecido (HH - Head Hardened), 

o tratamento térmico efetuado realiza o endurecimento superficial do boleto do trilho. O 

trilho com boleto endurecido profundamente (DHH - Deep Head Hardened) se dá pelo 

tratamento térmico de forma a obter maior resistência e dureza não somente na superfície 

do boleto, e sim no interior do boleto, a uma profundidade pré-estabelecida. O trilho 

completamente tratado (FHH - Fully Heat Treated), é produzido através do tratamento 

térmico total da seção do trilho, e não somente do boleto como nos trilhos “HH” e “DHH”. 

 

A escolha do perfil do trilho depende da carga do tráfego e da expectativa de vida útil do 

trecho, além da bitola da linha. As tensões nos trilhos provêm do contato roda-trilho, da 

flexão sobre o lastro, da flexão da cabeça do trilho, dos efeitos térmicos e tensões 

remanescentes da passagem dos trens (Medina e Motta, 2015). 

 

Brina (1979) sugere que durante a fabricação dos trilhos, podem surgir anomalias que, 

em muitas ocasiões, são detectadas somente após a aplicação do mesmo na via 

permanente. Como exemplo, tem-se a segregação, inclusões, vazios, fissuras transversais 

e defeitos de laminação. Além disso, podem surgir diversas anomalias em função da 

utilização do trilho, tais como o escoamento na superfície do boleto, diversos tipos de 

defeitos superficiais, amassamento de pontas, desnivelamento entre barras, entre outras. 

 

2.1.2. Conjunto de Fixações 

 

Brina (1979) define o conjunto de fixações como elementos necessários para unir os 

trilhos aos dormentes, ou ás placas de apoio do trilho. Existem diferentes tipos de fixações 

para cada tipo de dormente, entretanto, classificando-as de forma macro, as fixações estão 

divididas em rígidas e flexíveis ou elásticas.  

 

Os exemplos de fixações rígidas mais utilizados nas ferrovias são os pregos de linha e os 

tirefonds. Brina (1979) cita que o prego de linha se apresenta como o tipo de fixação de 
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menor eficiência, visto que proporciona tendências de rachar o dormente, apresentando 

também baixa resistência ao arrancamento.  

 

Brina (1979) define o tirefonds como uma espécie de rosca soberba, a qual possui uma 

aba superior, essa com uma face inferior de mesma inclinação do patim do trilho, 

propiciando maior união do trilho ao dormente a medida que o tirefond é inserido ao 

dormente. Em termos comparativo entre os dois tipos de fixações rígidas apresentados, o 

tirefond fornece maior resistência ao arrancamento, e menor sacrifício as fibras da 

madeira. A Figura 2.3 apresenta exemplos de fixações rígidas, sendo ilustrados o prego 

de linha e tirefond. 

 

 
Figura 2.3 – Exemplos de fixações rígidas: (a) Prego de linha; b) Tirefond. (Brina, 1979) 

 

As fixações flexíveis, através dos grampos elásticos, são aplicadas indiretamente entre os 

trilhos e os dormentes, uma vez que sempre há a presença de um elemento introduzido ao 

dormente.  

 

Para os dormentes de madeira com fixações elásticas, faz-se necessário a utilização de 

placas de apoio para os trilhos, onde essas são afixadas aos dormentes por meio de 

tirefonds, uma vez consolidadas aos dormentes, os grampos elásticos são encaixados nas 

placas de forma a exercer pressão ao patim do trilho, unificando assim o trilho ao 

dormente. Na VLI, os tipos de fixações flexíveis mais utilizadas em dormente de madeira 

são os grampos Deenik e E-clip (Figura 2.4b e 2.4c). 
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Para dormentes de concreto, os elementos de consolidação mais usuais são os 

chumbadores, atuando assim de forma solidária aos dormentes. Os chumbadores são os 

elementos onde os grampos serão afixados, de forma a introduzir a pressão necessária ao 

patim do trilho. Nas concessões da VLI, os modelos mais usuais são os grampos E-Clip 

e o Fast-Clip (Figura 2.4a e 2.4c). 

 

 
Figura 2.4 – Exemplos de fixações elásticas (a) Fast-Clip; b) Deenik; c) E-clip. (IAT, 

2017) 

 

2.1.3. Dormentes 

 

O dormente é o componente transversal da superestrutura da via permanente, fixado junto 

ao trilho e apoiado sob o lastro. “Os dormentes têm a função de transferência de carga 

apropriada e distribuída dos trilhos para o lastro, de manter constante o espaçamento dos 

trilhos, numa bitola específica, manter a inclinação do trilho de 1/20 ou 1/40, e a 

resistência mecânica adequada nas direções vertical e horizontal (Medina e Motta, 2015). 

 

Brina (1979) define que o dormente deve proporcionar uma taxa de trabalho suficiente 

no lastro, possuindo a espessura suficiente para garantir a rigidez e elasticidade 

necessária. O dormente também deve possuir deve possuir durabilidade, e resistência aos 

esforços, devendo ainda resistir a consideráveis deslocamentos verticais e horizontais. 

Ainda como atribuição citada para o dormente, está a facilidade para a realização do 

nivelamento do lastro, a ser executado pelo processo de correção geométrica. 

 

Lichtberger (2011) comenta que no começo da construção ferroviária se utilizava 

preferencialmente a madeira como material para os dormentes, ressaltando que mesmo 
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após passar cinquenta da construção da primeira linha férrea, a madeira permaneceu como 

o principal material em todo o mundo. 

 

Lichtberger (2011) afirma que a produção massiva de aço no último quarto do século 

XIX, levou à utilização deste material para a fabricação de dormentes. O dormente de aço 

foi utilizado pelos cinquenta anos seguintes em diversos países, com forte destaque para 

a Europa. A necessidade de proporcionar aumento das cargas por eixo nas ferrovias, e 

buscar maiores velocidades para os trens, ocasionou a utilização de dormentes mais 

pesados, introduzindo assim os primeiros dormentes de concreto no final do século XIX. 

 

Atualmente, algumas concessionárias utilizam uma ferramenta de análise de viabilidade, 

denominada LCC (Life Cycle Cost) para a definição dos tipos de materiais a serem 

empregados em suas ferrovias. Essa metodologia já é aplicada para a definição da melhor 

matriz de dormentes. Durante a configuração da ferramenta consideraram-se todos os 

custos de aquisição e logística de cada tipo de dormente com as respectivas fixações, 

custos de aplicações para cada tipo de dormente, trabalha-se com a vida útil especificada, 

e projeta-se para a vida útil definida todos os processos de manutenção a ser realizado, 

considerando as devidas particularidades de cada tipo de material. 

 

A utilização do LCC é satisfatória quando todos os tipos de dormentes atendem às 

especificações técnicas de projeto, propiciando assim a inserção de aspectos econômicos 

para a melhor escolha. O subsídio da contemplação de todos os custos previsíveis dentro 

da expectativa de vida útil de cada tipo de material suporta uma definição não amparada 

somente pelo custo de aquisição. 

 

• Dormentes de Madeira 

 

Nabais (2014) afirma que a madeira continua sendo o principal material para a fabricação 

de dormentes. Nos últimos anos, em função da escassez de florestas, e pela consequente 

destinação de madeiras nobres parar outras finalidades com maior valor agregado, a 

madeira de reflorestamento foi inserida no mercado para suprir a demanda ferroviária. 

Associado a isso, pode-se considerar que as recorrentes alterações nas legislações 

ambientais, também corroboraram. 
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O IPT (2005) cita que algumas espécies de eucalipto possuem características primordiais 

para a finalidade de dormente ferroviário, se aproximando bastante de madeiras 

proveniente de florestas nativas. Como características a serem avaliadas, destacam-se a 

dureza, a resistência e a densidade. Dentre as diferentes espécies de eucalipto, destacam-

se a Citriodora, Paniculata e Terecticornis. 

 

Segundo o IPT (2005), para que uma espécie de madeira possa ser utilizada como 

dormentes, faz-se necessário que as propriedades mecânicas da madeira estudada atinjam 

os valores estabelecidos na norma NBR 7511, ABNT (2004). As principais propriedades 

avaliadas pela referida norma são a densidade aparente, a dureza Janka, a resistência ao 

cisalhamento, a resistência à tração normal, a resistência ao fendilhamento e o índice de 

coesão.  

 

O IPT (2005) defende a elaboração de um estudo completo de caracterização da madeira, 

recomendando a realização de ensaios para identificação da botânica da espécie, ensaios 

mecânicos para determinação da densidade de massa, contrações radias, tangenciais e 

volumétricas, dureza Janka axial, resistência à tração normal, ao cisalhamento e ao 

fendilhamento, resistência à compressão normal e ao arrancamento do tirefond, a 

durabilidade natural comparativa, e a tratabilidade com produtos preservativos. 

 

A vida útil do dormente de madeira, em condições normais, é inferior ao concreto e ao 

aço, entretanto, para buscar o aumento da durabilidade do mesmo, evitando assim o 

apodrecimento precoce, são realizados tratamentos químicos para essa proteção.  

 

Em um processo de produção de dormentes de madeira tratada, a partir do momento em 

que a madeira é serrada em formato de dormente, o mesmo é exposto em ambientes 

abertos e ventilados para atingir o teor de umidade especificado. Após o processo de 

secagem citado, o dormente é inserido em uma câmara de pressão, denominada autoclave, 

para a realização da aplicação do preservativo químico.  

 

Segundo o IPT (2005), os tipos de tratamento que foram mais utilizados no Brasil são: 

• Óleo creosoto - Preservativo oleoso composto de hidrocarbonetos, alguns ácidos 

e alcatrão;  
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• CCA (Arseniato de Cobre Cromatado) – Preservativo com característica 

hidrossolúvel, tendo sua composição formada basicamente por sais, cromo, cobre 

e arsênio;  

• CCB (Bromato de Cobre Cromatado) – Preservativo com característica 

hidrossolúvel, com base na combinação de sais, cromo, cobre e boro. 

 

Além da qualidade da madeira, outros fatores têm influência na durabilidade, tais como 

clima, drenagem da via, peso e velocidade dos trens, época do ano em que a madeira foi 

cortada, grau de secagem, tipo de fixação do trilo usado, tipo do lastro, tipo da placa de 

apoio do trilho no dormente, etc (Brina, 1979). A Figura 2.5 ilustra dormentes de madeira. 

 

 
Figura 2.5 – Imagem de dormentes de madeira. (Autor, 2010) 

 

• Dormentes de Aço 

 

Outro tipo de dormente bastante utilizado no Brasil, é o dormente de aço, o qual consiste 

em uma chapa de aço laminado em forma de “U” invertido e que é curvada em suas 

extremidades a fim de formar garras, que se introduzem no lastro e se opõem ao 

deslocamento transversal da via (Nabais, 2014). A Figura 2.6 apresenta o formato em “U” 

do dormente de aço, utilizado em algumas ferrovias da VALE, sendo as unidades para os 

valores das medidas dados em milímetros. 
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Figura 2.6 – Perfil de dormente de aço. (VALE, 2010) 

 

Segundo Lichtberger (2011), o dormente de aço possui como principais vantagens o peso 

reduzido, a sua vida útil e o menor consumo de lastro por uma profundidade de aplicação. 

Em relação às desvantagens, destacam-se o alto desgaste do lastro pelos impactos não 

amortecidos, uma redução da resistência lateral em comparação com dormentes de 

madeira e concreto, e a abrasão do lastro produzindo materiais finos.  

 

Complementando algumas desvantagens da utilização do dormente de aço, Nabais (2014) 

destaca a propagação de ruídos provocados pelas vibrações do tráfego e a dificuldade no 

isolamento entre as duas filas de trilhos, o qual é necessário para os circuitos de 

sinalização de linha. 

 

Os modelos de dormentes de aço mais utilizados no Brasil são com a placa de apoio 

soldada ao perfil metálico, e com furos para a colocação do conjunto de fixações.  

 

Brina (1979) relata que o dormente de aço com placa soldada (Figura 2.7), fica restrito 

para um determinado perfil de trilho, pois a placa tem dimensão especial para cada patim, 

inviabilizando possíveis alterações de perfis de trilhos na ferrovia.  
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Figura 2.7 – Layout do dormente de aço com a placa soldada. (VALE, 2010) 

 

Em relação ao dormente de aço com furos (Figura 2.8 e 2.9), Brina (1979) ressalta que 

essa fixação é feita geralmente por meio de parafuso e castanha, possui riscos de 

afrouxamentos e requer cuidados. Como ponto de atenção, o autor destaca que os furos 

para a passagem dos parafusos enfraquecem o dormente, sendo os orifícios possíveis 

pontos frágeis para início de trincas, que uma vez prolongadas, inutilizará o dormente.  

 

 
Figura 2.8 – Layout do dormente de aço furado. (VALE, 2010) 

 

 

 
Figura 2.9 – Vista de um dormente de aço furado. (VALE, 2010) 

 

Dentre as ferrovias brasileiras com destaque na utilização deste tipo de dormente, tem-se 

a Estrada de Ferro Vitória Minas, a qual utiliza o modelo com a placa de apoio soldada 

(Figura 2.10) 
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Figura 2.10 – Utilização de dormentes de aço na EFVM. (Autor, 2008) 

 

• Dormentes de Concreto 

 

O número total de dormentes no mundo é estimado em 3 bilhões, dos quais mais de 400 

milhões são dormentes de concreto. A cada ano, 2% a 5% desse total (60 a 150 milhões), 

têm de ser renovados. Por fim, é estimado em cerca de 20 milhões o número total de 

dormentes de concreto fabricados a cada ano em todo o mundo (Nabais, 2014).  

 

Dois tipos de dormentes de concreto possuem maior relevância dentre as ferrovias do 

Brasil, o dormente de monobloco e o bi-bloco. 

 

• Dormentes de Concreto Bi-bloco 

 

Segundo Medina e Motta (2015), o dormente bi-bloco é formado por dois blocos de seção 

trapezoidal de concreto, conectados por uma barra metálica. Este tipo de dormente foi 

utilizado nas vias de trens de alta velocidade na França, TGV (Train Grande Vitesse). 

Como principais desvantagens, destacam-se a distribuição de cargas não uniforme, a 

ineficiência no isolamento elétrico da via, o aumento no consumo de lastro quando 

comparado à madeira, e ao surgimento de recalques diferenciais, ocasionando riscos para 

a via. Em contrapartida, o dormente bi-bloco proporciona resistência transversal 

satisfatória, e vida útil longa. 
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Lichtberger (2011) complementa que as principais vantagens dos dormente bi-bloco são 

o comportamento elástico e o peso reduzido quando comparado com o dormente 

monobloco. Em relação às desvantagens, o autor destaca o surgimento de deformações 

provocadas durante a manipulação e realizações de socarias, além de defeitos causados 

pela corrosão, ou fadiga da barra de aço. 

 

No layout do dormente bi-bloco, existem quatro furos nos blocos de concreto para a 

introdução de parafusos a serem fixados no interior desses blocos, por uma de suas 

extremidades. A outra extremidade do parafuso é acoplada a um grampo elástico fora do 

dormente, e posicionado de forma a pressionar o patim do trilho. Esse grampo elástico 

possui a finalidade de unir o trilho ao dormente. A Figura 2.11 apresenta um modelo de 

dormente de concreto bi-bloco utilizado nas ferrovias brasileiras. 

 

 
Figura 2.11 – Dormente de concreto bi-bloco. (DNIT, 2014) 

 

• Dormentes de Concreto Monobloco 

 

Os dormentes de concreto monobloco (Figura 2.12) são usualmente utilizados para 

ferrovias com alta carga por eixo, e/ou ferrovias com alta velocidade dos trens. A 

utilização deste tipo de dormente proporciona melhor estabilidade da via, aumento da 

qualidade estrutural da via e possibilita reduzir custos de manutenção.  
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Figura 2.12 – Dormentes de concreto monobloco aplicados em trecho da Ferrovia Centro 

Atlântica. (Autor, 2017)  

 

Segundo Brina (1979), o dormente de concreto proporciona maior estabilidade para a via, 

propicia economia de lastro, reduz a sensibilidade aos agentes atmosféricos, além de 

possuir maior durabilidade. Entretanto, como desvantagens estão as dificuldades no 

manuseio e o aumento da rigidez à via. Apesar do peso do dormente dificultar o manuseio, 

ao mesmo tempo torna-se um ponto positivo, dado que a resistência lateral da via é 

aumentada. 

 

Nabais (2014) destaca que os modelos de dormentes monobloco mais utilizados são 

fabricados com a utilização de aço protendido, podendo ser pré-tensionado ou pós- 

tensionado.  

 

Para a fabricação dos dormentes pré-tensionados, os cabos são tensionados antes da 

colocação do concreto nas formas, após a concretagem e endurecimento, a aderência dos 

cabos ao concreto faz com que a protensão seja transferida para todo o elemento 

estrutural.  

 

Em relação aos dormentes pós-tensionados, é necessário e inserir tubos longitudinais no 

dormente, esses conhecidos como bainhas, para a passagem dos cabos a serem 



 

27 
 

protendidos. Após o processo de concretagem, inicia-se o tensionamento dos cabos 

através das extremidades dos dormentes.  

 

2.1.4. Lastro 

 

Segundo Brina (1979), o lastro é o elemento da superestrutura da estrada de ferro situado 

entre os dormentes e o sublastro, com funções de distribuição dos esforços resultantes das 

cargas dos veículos sobre o sublastro, formação de um suporte, atenuar as trepidações 

resultantes da passagem dos veículos, suprimir as irregularidades da plataforma, impedir 

os deslocamentos transversais e longitudinais dos dormentes, e facilitar a drenagem da 

superestrutura. 

 

Salim (2004) descreve que compete ao lastro ferroviário o papel de proporcionar a 

resistência adequada ao esmagamento, atrito, degradação bioquímica, degradação 

mecânica, e ao intemperismo, prover a resiliência dinâmica, proporcionar a deformação 

plástica mínima para a estrutura da via permanente, facilitar operações de manutenção, 

inibir o crescimento de vegetações na via, e fornecer resistência elétrica adequada. 

 

Para Fortunato (2005), a camada de lastro é responsável pela estabilidade vertical e 

horizontal da via. Sendo a componente vertical atenuada pela própria resistência direta 

das partículas do lastro, e as forças laterais e longitudinais, equilibradas pelo 

embricamento das partículas do lastro, e pelo atrito gerado entre o lastro e os dormentes. 

 

Selig e Waters (1994) definem que as propriedades mecânicas do lastro são obtidas 

através de uma combinação das propriedades físicas individuais do material, e do seu 

estado físico in-situ. O estado físico pode ser definido pela densidade do lastro no local, 

entretanto, as propriedades físicas podem ser descritas através de vários índices, tais como 

tamanho de partícula, forma, graduação, rugosidade superficial, densidade de partículas, 

resistência, durabilidade, dureza, elasticidade, resistência ao atrito e intemperismo. 

 

A ABNT (2014) indica algumas propriedades físicas a serem testadas, juntamente com 

os seus limites de tolerância. As propriedades normatizadas no documento são a 

granulometria, abrasão Los Angeles, resistência ao choque, a forma do material, o teor de 
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fragmento macio e friável, massa específica aparente, resistência a intempérie, resistência 

a compressão, absorção e a porosidade 

 

Outra característica importante para a obtenção de uma camada de lastro capaz de cumprir 

as suas funcionalidades, é a origem da rocha a ser utilizada. Lichtberger (2011) define 

que os melhores lastros são aqueles duros (basáltico, diabásico, granítico) que cumprem 

os requisitos, afirmando ainda que a rocha mais branda (cálcio, dolomita, rocha 

sedimentar) normalmente não é adequada. Em alguns casos, outras famílias de rochas 

também podem atingir os parâmetros exigidos, como por exemplo o diorito e o gnaisse. 

 

Medina e Motta (2014) afirmam que a flexibilidade do lastro ocorre em função da 

deformabilidade elástica do mesmo, e reforçam que o principal defeito de uma via férrea 

é provocado pelo acumulo de deformações permanentes nas várias camadas, ocasionando 

a perda de geometria da linha. 

 

Selig e Waters (1994) defendem que a mudança da graduação do lastro é resultado da 

degradação das partículas de lastro. Esse processo ocorre durante a construção, serviços 

de manutenção e operação ferroviária, bem como de forma química provocada pelo 

intemperismo, e por atuação mecânica provocada pela contaminação por partículas finas 

oriundas da camada inferior. 

 

2.1.5. Sublastro 

 

A camada de sublastro, interposta entre a camada de lastro e a fundação, aparece devido 

à necessidade de proteger a plataforma e reduzir o nível de tensão nos solos, mantendo 

constante a espessura do lastro (Fortunato, 2005).  

 

Nabais (2014), defende que o material a ser selecionado para sublastro deverá possuir as 

seguintes características: 

• Índice de Grupo (IG) igual a 0; 

• Limite de Liquidez (LL) máximo de 35%; 



 

29 
 

• Índice de Plasticidade (IP) máximo de 36%; 

• Classificação na tabela HRB (Highway Research Board ), grupo A; 

• Expansão máxima de 1%; 

• Índice de Suporte Califórnia (CBR) mínimo de 30%. 

 

A espessura do sublastro deverá ser tal que a distribuição das pressões deste acarrete, na 

sua base (plataforma), uma taxa de trabalho compatível com a capacidade de suporte da 

mesma (Brina, 1979).  

 

Segundo Medina e Motta (2015), a espessura típica de sublastro é de 15 a 20 cm, 

entretanto, podem ocorrer que em algumas ferrovias, as funções de sublastro possam ser 

incorporadas à camada de reforço de subleito, se necessário. 

 

Salim (2004) afirma que a camada de sublastro possui influência direta no desempenho 

da camada de lastro. A camada em questão pode acarretar em contaminação por materiais 

finos originados do sublastro, proporcionando assim deformações permanentes ao 

mesmo. Em ocorrência de falhas de projetos na camada de sublastro, ou na inexistência 

desta, aliadas a um pavimento constituído de um subleito argiloso, a partir da ocorrência 

da falha na camada, as partículas siltosas se misturam à água infiltrada, sendo essa mistura 

bombeada para a camada de lastro em função das cargas cíclicas geradas pela passagem 

dos trens. 

 

Salim (2004) defende que para projetos de camadas de sublastro, a análise da capacidade 

de função de filtro desta deverá ser considerada, uma vez que usualmente são utilizados 

materiais amplamente graduados, e os métodos empíricos de projetos de filtro são 

influenciados pela distribuição uniforme do tamanho das partículas.  

 

Em relação à utilização de solos finos nessa camada, Medina e Motta (2015), ressaltam 

que diversos materiais alternativos para sublastro vem sendo estudados, com avaliações 

de acordo com critérios de deformabilidade plástica, e pelo método MCT (Miniatura 

Compactação Tropical), proposto por Nogami e Vilibor (1995).  
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Delgado (2012) conduziu em seu estudo uma análise da utilização de um determinado 

solo tropical fino, situado no oeste do Maranhão, como material de sublastro na EFC 

(Estrada de Ferro Carajás).  

 

Fernandes (2005) descreve que os solos tropicais possuem essa nomenclatura em função 

das condições climáticas de sua gênese e formação, sendo constituídos basicamente por 

dois tipos de solos, lateríticos e saprolíticos.  

Durante o seu experimento com solo tropical para utilização como sublastro ferroviário, 

Delgado (2012), realizou a análise granulométrica, ensaio de compactação na energia 

Proctor Intermediário, ensaios para a classificação MCT e ensaios triaxias para cargas 

repetidas, concluindo em seu estudo que o solo estudado poderia ser aplicado como 

sublastro para o dimensionamento de pavimento ferroviário ao qual estava sendo 

avaliado, uma vez que para os ciclos de cargas aplicadas, ele não apresentou deformações 

plásticas acentuadas, para níveis de tensões compatíveis com a camada. Torna-se 

importante ressaltar, que este estudo com solos tropicais lateríticos, acaba confrontando 

conceitualmente as características tradicionais que constam na literatura referente a 

pavimentos ferroviários. 

 

2.1.6. Subleito 

 

Segundo Fortunato (2005), o subleito ou fundação é a camada sobre a qual são construídas 

as demais camadas do pavimento, sendo que essa camada deve ser capaz de suportar o 

trafego dos equipamentos pesados durante a fase de construção, bem como o trafego dos 

trens uma vez que o pavimento ferroviário estiver em operação. 

 

Fortunato (2005) descreve que a fundação da via deve ser prolongada até a profundidade 

capaz de sentir de forma significativa as solicitações do trafego (em torno de 1,5 metros). 

O subleito possui um papel determinante na qualidade e no desempenho da via, uma vez 

que a exposição a cargas repetidas dos trens influencia diretamente no surgimento de 

deformações reversíveis e deformações permanentes, desnivelamentos dos trilhos, além 

da deterioração dos elementos da superestrutura. 
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A superfície da camada do subleito não deve apresentar irregularidades, bem como deve 

ser capaz de permitir o escoamento das águas de chuva que caem sobre a via. Fortunato 

(2005) destaca ainda algumas funções de responsabilidade do subleito, conforme segue 

abaixo: 

• Servir de apoio para as outras camadas da via, suportando assim as tensões 

provocadas pelas cargas repetidas, de forma que a camada não atinja a ruptura, e 

que também não apresente deformações excessivas, sejam essas elásticas ou 

permanentes;  

• Manter uma posição estável ao longo do tempo, impedindo assim de ser afetada 

por ações ambientais, como exemplo, variações de pluviosidade;  

• Resistir ao atrito e ao desgaste causados pelo lastro ou sublastro, uma vez que esse 

tipo de fenômeno pode causar o bombeamento de materiais finos para a camada 

superior, e proporcionar possíveis abatimentos; 

• Constituir uma superfície adequada para o assentamento, e compactação da 

camada de sublastro. 

 

2.2.DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS FERROVIÁRIOS 

 

Atualmente, para o dimensionamento de pavimentos ferroviários, os métodos mais 

utilizados são os teóricos mais simplificados, semi-empíricos e empíricos. Entretanto, é 

crescente a utilização de novas técnicas fundamentadas pela mecânica dos pavimentos, 

possibilitando assim a análise de cada camada do pavimento, amparada por algoritmos, 

elementos finitos e alguns softwares desenvolvidos para esta finalidade. 

 

Segundo Medina e Motta (2015), o dimensionamento tradicional dos pavimentos 

ferroviários, tal como para os rodoviários, leva-se em conta a resistência à ruptura por 

cisalhamento do subleito, utilizando o ISC (Índice de Suporte Califórnia) para a 

caracterização do subleito.  

 

Medina e Motta (2015) ainda comentam que para a utilização de métodos empíricos para 

o dimensionamento de pavimentos ferroviários, em função de um tráfego e velocidade 

conhecidos, escolhe-se o perfil do trilho, o tipo de dormente, e calcula-se a pressão que 

os dormentes transmitem ao lastro. A partir desse valor, obtém-se um coeficiente que 
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representa a compressibilidade do lastro, o qual permite definir o valor da altura da 

camada abaixo da interface da superfície dormente. Para a definição das camadas 

subsequentes, adotam-se coeficientes de equivalência, e valores de alturas usuais para 

cada uma dessas camadas, de forma a utilizar um método de tentativas para verificar se a 

camada final suporta as condições propostas. 

 

As novas propostas de dimensionamento de pavimentos aportam métodos mecanicistas 

para os cálculos das camadas. Medina e Motta (2015), sugerem que conhecer o 

comportamento mecânico da linha, tais como as tensões, deformações, deslocamentos e 

momentos, é fundamental para a realização de um dimensionamento mais realista dos 

vários componentes, assim, possibilitando atender aos requisitos técnicos, de segurança 

operacional e econômicos.  

 

Assim como os métodos empíricos estabelecem o ISC como referência para o 

dimensionamento da resistência do subleito, os métodos mecanicistas utilizam o módulo 

de resiliência das camadas de sublastro e subleito como um dos principais parâmetros 

para a realização do dimensionamento do pavimento, considerando assim as relações 

tensões-deformações como premissas. 

 

Bernucci et al (2008) recomendam a substituição do ISC pelo módulo de resiliência para 

o dimensionamento de pavimentos, fundamentada pelo fato do módulo de resiliência ser 

uma propriedade do material, amparando assim uma análise mecanicista de um sistema 

de múltiplas camadas. Os autores reforçam que o módulo de resiliência possui aceitação 

internacional, e já conta com ensaios não destrutivos em campo para a  sua obtenção.   

 

2.2.1. Métodos empíricos 

 

• Método de Winkler 

 

Conforme Medina e Motta (2014), o estudo de modelagem estrutural da via foi iniciado 

no princípio do século XX, onde a via foi considerada como uma viga apoiada em uma 

fundação elástica. Winkler em 1867 considerou os apoios como discretos, similares a 
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molas verticais justapostas. Para este modelo, tem-se o coeficiente de lastro, “C”, o qual 

pode ser descrito pela Equação 2.1. 

 

𝐶 =  
𝜌

𝑆
                    (2.1) 

 

Onde, 

𝜌 =
𝑅

𝑧
                     (2.2) 

 

R – Reação vertical dormente-trilho (kgf); 

z – Deslocamento vertical do trilho sob o peso da roda (cm); 

S – Área de apoio do dormente (cm2). 

 

• Método de Talbot 

 

Segundo Selig e Waters (1994), a formulação teórica do modelo de viga sobre base 

elástica baseia-se no princípio de que cada trilho atua como uma viga contínua sobre uma 

fundação elástica. O módulo de via, “u”, é definido como uma força por unidade de 

comprimento do trilho, necessária para gerar uma deflexão vertical unitária na via (Figura 

2.13). O módulo de via possui influência dos conjuntos de fixações, dormentes, lastro, 

sublastro e subleito. Para este modelo, adotando o trilho como uma viga apoiada 

elasticamente, não é possível avaliar o desempenho de cada camada do pavimento. 

 

Fernandes (2005) complementa que neste modelo estrutural, onde ocorre a formulação 

da via como uma viga contínua sobre uma fundação elástica, a qual permite soluções 

analíticas e exatas, a resposta será expressa por um único parâmetro, o módulo de via pelo 

método de Talbot, e o coeficiente de lastro “C” pelo método de Zimmermann. Para o 

modelo citado, tem-se a seguinte equação diferencial (Equação 2.3): 

 

𝐸𝐼 =  
𝑑4𝑦

𝑑𝑥4 + 𝑢𝑦              (2.3) 

 

Onde: 
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E - Módulo de elasticidade do trilho (kgf/cm2), 

I - Momento de inércia do trilho (cm4), 

y - Deflexão da via (cm). 

u - Módulo de via (kgf.cm), 

 

 

Figura 2.13 – Modelo de viga com fundação elástica. (Adaptado pelo autor) 

(Selig;Waters, 1994) 

 

A solução para a Equação 2.3, para uma deflexão do trilho “Y(x)”, a uma distância “x” 

ao longo do trilho, a partir de uma carga pontual “P” (Equação 2.4) é dado por: 

 

𝑌(𝑥) =  
𝑃λ

2𝑢
𝑒−λx(𝑐𝑜𝑠λx + senλx)            (2.4) 

 

Onde: 

 

λ = (
𝑢

4𝐸𝐼
)

1

4
                (2.5) 

 

A força máxima obtida pelo trilho (Equação 2.6), F(x), é obtida por: 

 



 

35 
 

𝐹(𝑥) =  −𝑢𝑦(𝑥)              (2.6) 

 

Aplicando diversas derivações na Equação 2.4, obtém-se equações para a rotação “θ(x)” 

(Equação 2.7), o momento fletor “M(x)” (Equação 2.8), a tensão de cisalhamento “V(x)” 

(2.9). A equação da rotação “θ(x)” é dada por: 

 

Θ(x) =  − (
𝑃λ2

𝑢
) 𝑒−λx𝑠𝑒𝑛 λx                                   (2.7) 

 

O momento fletor, M(x), é dado por: 

 

𝑀(𝑥) = (
𝑃

4λ
)𝑒−λx(cos λx − 𝑠𝑒𝑛 λx)        (2.8) 

 

A tensão de cisalhamento V(x), é dada por: 

 

𝑉(𝑥) =  − (
𝑃

2
) 𝑒−λx𝑐𝑜𝑠 λx          (2.9) 

 

Os valores máximos de deflexão (Equação 2.10), momento fletor (Equação 2.11) e força 

(Equação 2.12), serão obtidos exatamente no ponto de aplicação da carga, ou seja, 

considera-se (x=0).  

 

Onde, 

 

Deflexão máxima:  

 

𝑌𝑀 =  𝑌0 =  
𝑃

4λ
           (2.10) 

 

Momento fletor máximo:  

 

𝑀𝑀 =  𝑀0 =  
Pλ

2𝑢
           (2.11) 

 

 



 

36 
 

Força máxima:  

 

𝐹𝑀 = 𝐹0 = 𝑢𝑌0           (2.12) 

 

Para a determinação do módulo de via (Equação 2.13), considera-se a deflexão máxima, 

ou seja, Y0. 

 

𝑢 =
(

𝑃

𝑌0
)

4
3

(64𝐸𝐼)
1
3

            (2.13) 

 

• Método de Zimmermann 

 

O método de Zimmermann foi desenvolvido a partir da metodologia de Winkler (1867), 

possibilitando o dimensionamento dos esforços da via considerando os trilhos como uma 

viga de comprimento infinito, apoiada de forma contínua sobre molas de módulos 

constantes, e admitindo a proporcionalidade entre as tensões e deflexões (Equação 2.14). 

 

𝑃𝑑𝑙 = 𝐶𝑦             (2.14) 

 

Onde, 

 

Pdl – Pressão exercida pelo dormente no lastro (kgf/cm2); 

C – Coeficiente de lastro (kgf/cm3); 

y – Deflexão sobre o dormente (cm). 

 

Segundo Fortunato (2005), o método de Zimmermann apresenta algumas limitações, 

entre essas, destacam-se o fato das pressões em cada ponto dependerem apenas da 

deformação desse ponto, a proporcionalidade entre as deformações não é aplicável para 

todas as tensões, o coeficiente de lastro não é uma propriedade intrínseca do meio, e sim 

dependente da geometria da viga considerada. O autor reforça que em função da flexão 

do trilho, os dormentes que estão ligados ao trilho, tendem a rodar sobre o próprio eixo 

longitudinal, sendo impedido pelo lastro, restringindo, assim, a liberdade de rotação 

suposta por Winkler. 
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Spada (2003) afirma que o método de Zimmermann parte do princípio que o trilho se 

apoia em uma viga continua de largura “b” totalmente apoiada sobre molas, submetida a 

uma carga “P” pontual e isolada, representando as ações do tráfego de trens. Utilizando 

princípios da resistência dos materiais, e das solicitações atuantes em um elemento “dx” 

da viga, estabelece-se a equação diferencial do modelo descrito (Equação 2.15). 

 

𝐸𝐼
𝑑𝑦4

𝑑𝑥4 + 𝑏𝐶𝑦 = 0            (2.15) 

 

Onde, 

 

E - Módulo de elasticidade do trilho (kgf/cm2); 

I - Momento de inércia do trilho (cm4); 

b – Largura da viga (cm); 

C – Coeficiente de lastro (kgf/cm3); 

y - Deflexão da via (cm). 

 

Integrando a Equação 2.15 para o caso de uma carga pontual P, obtém-se o os valores da 

deflexão (Equação 2.16) e do momento fletor (Equação 2.17) para qualquer ponto do 

trilho. 

 

𝑦 =  
𝑃

2𝑏𝐶
 
1

𝐿
 𝑒

− 𝑥

𝐿  (𝑐𝑜𝑠
𝑥

𝐿
−  𝑠𝑒𝑛

𝑥

𝐿
)          (2.16) 

 

𝑀 =  
𝑃

4
 𝐿 𝑒

− 𝑥

𝐿  (𝑐𝑜𝑠
𝑥

𝐿
−  𝑠𝑒𝑛

𝑥

𝐿
)          (2.17) 

 

Onde, 

 

𝐿 =  √
4𝐸𝐼

𝑏𝐶

4
             (2.18) 

x – Distância do ponto de aplicação da carga a algum ponto considerado (cm); 

e = 2,7183 
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Aplicando a hipótese de Winkler (1867), obtém-se a tensão atuante em cada ponto do 

apoio (Equação 2.19). 

 

𝑃1 = 𝐶𝑦 =  
𝑃

2𝑏
 √

𝑏𝐶

𝑒𝐸𝐼
 𝑒

− 𝑥

𝐿  (𝑐𝑜𝑠
𝑥

𝐿
+ 𝑠𝑒𝑛

𝑥

𝐿
) 

4
         (2.19) 

 

Spada (2003) sugere duas formas qualitativas de obtenção do coeficiente de lastro, sendo 

uma proposta pelo professor Eisenmann (Tabela 2.1), a qual estabelece um valor de “C” 

em função da qualidade do lastro, e outra proposta criada por Rives, Pita e Puentes em 

1977, a qual também utiliza a qualidade do lastro, porém considera o valor da altura, h, 

da camada de lastro com uma varável para compor o valor do coeficiente de lastro (Tabela 

2.2). A Seguir é apresentada a proposta elaborada por Eisenmann. 

 

Tabela 2.1 – Coeficiente de lastro (Eisenmann apud Spada, 2003) 

Infraestrutura Coeficiente de lastro (kgf/cm3) 

Ruim 2 

Boa 5 

Muito Boa 10 

 

Na Tabela 2.2, tem-se a outra metodologia sugerida por Spada (2003). 

 

Tabela 2.2 – Coeficiente de lastro (Rives; Pita; Puentes, 1977 apud Spada, 2003) 

Infraestrutura Coeficiente de lastro (kgf/cm3) 

Ruim 0,275h + 0,972 

Boa 0,194h + 0,101 

Muito Boa 0,106h + 0,202 

 

• Tensões de flexão no trilho 

 

Hay (1982, apud Spada, 2003) descreve que para a determinação da tensão de tração por 

flexão no trilho, σ, faz-se necessário o conhecimento do momento fletor máximo e o 

momento de inércia do trilho em questão (Equação 2.20), sugerindo ainda a utilização de 

um fator de segurança variando entre 2,2 e 2,8 para a definição da tensão admissível do 

trilho, sendo 2,0 para utilização de trilhos curtos e 2,8 para a utilização de trilhos longos 

soldados.  
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𝜎 =  
𝑀0𝑐

𝐼
             (2.20) 

 

Onde, 

 

M0 – Momento fletor máximo do trilho(kgf.cm); 

c – Distância da base do trilho para a linha neutra (cm); 

I – Momento de inércia do trilho (cm4). 

 

• Tensões de flexão no dormente 

 

Segundo Hay (1982, apud Spada, 2003), a distribuição das tensões na base do dormente 

não é feita de maneira uniforme, fundamentado principalmente pelo método de Talbot. A 

falta de coesão entre as partículas do lastro, proporciona que a direção da transmissão da 

tensão passada pelo dormente não seja unicamente vertical na base do dormente, de forma 

que tensão vertical no centro do dormente é maior do que em sua extremidade inferior. 

 

Spada (2003) sugere que a rigidez e a deformação do lastro, ao ponto de atingimento da 

ruptura, variam em cada ponto do dormente. O dormente quando solicitado, pode sofrer 

afundamentos na região de aplicação das cargas, especificamente na região de 

assentamento dos trilhos. Em relação à deflexão da via, a mesma ocorrerá de forma 

inversa ao momento da seção sob carregamento. 

 

Hay (1982, apud Spada, 2003) afirma que a tensão de flexão na base do dormente é obtida 

através da premissa de utilização do dormente como uma viga (Figura 2.14). Assume-se 

que o carregamento atuante é distribuído de forma igualitária nos dois apoios dos trilhos 

em um suporte uniforme (Equação 2.21). 

 

Os momentos fletores nas regiões dos apoios dos trilhos são determinados pela Equação 

2.23, e o momento fetor no centro do dormente é obtido pela Equação 2.24. 
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Figura 2.14 – Análise teórica do dormente. (Hay, 1982 apud Spada 2013) 

 

Sendo, 

 

2𝑃 = 𝑤𝐿             (2.21) 

 

Onde, 

 

P – Carga da roda (kgf); 

w – Carregamento distribuído pelo comprimento do dormente (kgf/cm); 

L – Comprimento do dormente (cm); 

𝐿 = 𝐿1 + 2𝐿2             (2.22) 

L1 – Comprimento entre os eixos dos trilhos (cm); 

L2 – Comprimento entre o eixo do trilho e o centro do dormente (cm). 

 

Momento fletor no centro do dormente: 

 

𝑀𝐶 = (
𝑃

4
) (𝐿1 − 2𝐿2)           (2.23) 
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Momento fletor no apoio do trilho: 

 

𝑀𝑅 = (
𝑃𝐿2

2

𝐿
)                                  (2.24) 

 

A tensão de tração atuante no dormente é dada pela Equação 2.25, conforme apresentado 

a seguir: 

 

𝑀 = (𝜎 
𝐼

𝑐
)             (2.25) 

 

Sendo, 

 

M – Maior dos momentos fletores entre MR e MC (kgf.cm) ; 

σ – Tensão de tração atuante na base do dormente (kgf/cm²); 

c – Distância da base do dormente à linha neutra (Equação 2.26) (cm); 

𝑐 =  
ℎ

2
              (2.26) 

I – Momento de inércia do dormente, na ocasião considerado um dormente de seção 

retangular (Equação 2.27) (cm4); 

𝐼 =  
𝑏ℎ𝑑

3

12
             (2.27) 

b – Largura na base do dormente (cm); 

hd – Altura do dormente (cm); 

 

• Tensões no contato entre o dormente e o lastro 

 

Segundo Hay (1982), a área de socaria do lastro, As, é variável em relação ao 

comprimento do dormente, sendo aproximadamente o equivalente a 2/3 do comprimento 

do dormente, L, e obtida pela Equação 2.28. 

 

𝐴𝑠 =  
2  

3
 𝑥 𝐿 𝑥 𝑏            (2.28) 

 

Onde, 
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As – Área do dormente com influência da socaria (cm²); 

L – Comprimento do dormente (cm); 

b – Largura do dormente (cm); 

 

Logo, a tensão de contato, σm, será o carregamento dividido pela área do dormente com 

influência da socaria (Equação 2.29). 

 

𝜎𝑚 =
2𝑃

𝐴𝑠
              (2.29) 

 

Sendo, 

 

σm – Tensão de contato entre dormente e lastro (kgf/cm²); 

P – Carga dinâmica de uma roda (kgf); 

𝑃 =  
𝑃𝑟

𝑁
 𝑥 𝐶𝑑              (2.30) 

Pr – Carga de uma roda (kgf) 

𝑁 =  
𝐷

𝑑
             (2.31) 

N – Razão entre a distância entre eixos no truque do vagão e o espaçamento dos 

dormentes; 

D – Distância entre eixos no truque do vagão (cm); 

d – Espaçamento entre dormentes (cm); 

Cd – Coeficiente dinâmico, neste estudo será determinado pela Equação 2.32 sugerida 

pelo Manual Arema. 

𝐶𝑑 = (1 +  
5,2 𝑥 𝑉

𝐷𝑤
 )             (2.32) 

V – Velocidade máxima (km/h); 

Dw – Diâmetro da roda (mm). 

 

• Determinação das tensões na camada de lastro  

 

A determinação das tensões na camada de lastro é de extrema importância, dado que este 

possui como uma de suas atribuições a redução das tensões que serão transmitidas à 

camada inferior, podendo ser essa o sublastro ou subleito. 
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Segundo Klincevicius (2011), os principais modelos teóricos utilizados para estimar as 

tensões atuantes nas camadas de lastro, sublastro e subleito, são as equações de 

Boussinesq (1885) e Love (1929), onde a solução de Boussinesq (1885) determina 

tensões, deformações e deslocamentos no interior de um semi-espaço infinito, composto 

por um material elástico, homogêneo e isotrópico, causados por uma carga concentrada 

na superfície. Já a solução de Love (1929) considera um carregamento uniforme em uma 

área circular de raio R, sendo geralmente utilizado para o dimensionamento de 

pavimentos rodoviários. A seguir, tem-se a Equação de Boussinesq (Equação 2.33): 

 

𝜎𝑧 =  
3𝑄

2𝜋𝑧2 [
1

1+(
𝑟

𝑧
)

2]
5

2                       (2.33) 

 

Onde, 

 

Q – Carga concentrada; 

σz – Tensão a ser determinada na camada estudada; 

z – Profundidade do ponto estudado; 

r – Distância horizontal entre o eixo de aplicação da carga e o ponto estudado; 

 

Segue a equação de Love (Equação 2.34): 

 

𝜎𝑧 =  𝜎𝑑𝐿{1 − [
1

1+(
𝑅

𝑧
)

2]

3

2

}                      (2.34) 

 

Sendo, 

 

R – Raio do círculo com carregamento uniforme; 

σz – Tensão a ser determinada na camada estudada; 

z – Profundidade do ponto estudado; 

σdL – Tensão aplicada na superfície. 

 

Segundo Fernandes (2005), em 1919 a AREA apresentou uma equação, a qual ficou 

conhecida como a fórmula de Talbot (Equação 2.35), utilizada para determinar a tensão 
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vertical em qualquer ponto do lastro, originada através de dados experimentais com 

modelos físicos instrumentados em laboratório, a fórmula de Talbot é dada por: 

 

𝜎𝑐 =  
53,87 𝜎𝑚

ℎ1,25                         (2.35) 

 

Sendo, 

σc - tensão vertical sob a linha de centro do dormente (kgf/cm2), 

σm - tensão média uniformemente distribuída na base do dormente (kg/cm2), 

h -profundidade abaixo da base do dormente (cm). 

 

• Tensão admissível na camada de sublastro 

 

Segundo Fernandes (2005), em 1975, Yoder e Witczak apresentaram um critério de 

tensão vertical admissível na camada em função do ISC do material (Equação 2.36), 

enquanto outro método é através da fórmula de Heukelom (Equação 2.37), a qual limita 

a tensão vertical no subleito considerando como variáveis o módulo de resiliência e um 

parâmetro N, definido pelo número de ciclos de carregamento. Abaixo, tem-se as duas 

equações: 

 

𝜎𝑎𝑑𝑚 = (0,553. 𝐶𝐵𝑅1,5). 0,07          (2.36) 

 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =  
0,006𝑀𝑅

1+0,7𝑙𝑜𝑔𝑁
                                   (2.37) 

 

Onde, 

 

MR – Módulo de resiliência (kgf/cm2) 

N – Número de ciclos; 

 

Filho (2013) cita como referência o número de ciclos N, a metodologia utilizada pela 

RFFSA (Tabela 2.3), a qual é definida em função do volume transportado. 
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Tabela 2.3 – Número de ciclos definidos pela RFFSA. (Filho, 2013) 

Grupo de Ferrovia Valor de N 

Grupo 1 2,2 x 106 

Grupo 2 e 3 1,6 x 106 

Grupo 4, 5 e 6 1,0 x 106 

Grupo 7, 8 e 9 0,6 x 106 

 

• Tensão admissível na camada de subleito 

 

Selig e Waters (1994) citam a dificuldade de obter os limites de capacidade de suporte do 

subleito, dado ao fato das diferentes características das camadas que compõe o pavimento 

ferroviário. O método de Meyerhof e Hanna é sugerido como opção para a determinação 

da tensão de ruptura da camada de subleito, o mesmo é obtido através de evoluções dos 

estudos de Terzaghi para cálculo da capacidade dos solos para sapatas corridas rasas.  

 

Segundo Selig e Waters (1994), pelo método de Meyerhof e Hanna, o mecanismo de falha 

assumido ocorre em função da última camada granular mais forte, ser empurrada para a 

camada de argila mais fraca, a soma das forças na direção vertical gera uma equação para 

a capacidade de sustentação final de uma fundação, sendo essa contínua (sapata 

“corrida”), para um sistema em camadas. Dada a necessidade da aplicação para uma área 

de contato retangular, Meyerhof estabeleceu os fatores de correção, apresentando assim 

um modelo modificado descrito pela Equação 2.38. A Figura 2.15 demonstra o modelo 

proposto por Meyerhof. 

 

 
Figura 2.15 – Método de Meyerhof e Hanna (Selig; Waters, 1994) (Adaptado pelo autor) 
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𝑞𝑢 =  𝐶1𝑐𝑁𝑐 +  [𝐶2𝛾𝐻2(1 +  
2𝐷

𝐻
)

𝐾𝑠(𝑡𝑎𝑛φ)

𝐵
] −  𝛾𝐻        (2.38) 

 

Onde, 

 

𝐶1 =  (1 + 
0,2 𝐵

𝐿
)             (2.39) 

 

𝐶2 =  (1 +  
𝐵

𝐿
)             (2.40) 

 

B – Largura do dormente (cm); 

L – Comprimento do dormente (cm); 

c – Coesão do solo do subleito (kgf/cm²); 

Nc = 5,14 (Fator de capacidade de suporte); 

γ – Peso específico da camada granular (kgf/cm³); 

D – Profundidade de encaixe do dormente (cm); 

H – Altura da camada granular (cm); 

Ks – Coeficiente de resistência ao cisalhamento; 

φ – Ângulo de atrito (°); 

δ – Ângulo de inclinação da força passiva Pp  (°); 

𝛿 =  
2𝜑

3
              (2.41) 

𝐾𝑠𝑡𝑎𝑛𝜑 =  𝐾𝑝𝑡𝑎𝑛𝛿            (2.42) 

𝐾𝑝 = 𝑡𝑎𝑛2(45 + 
𝜑

2
)               (2.43) 

 

Selig e Waters (1994) citam duas possibilidades de análise de capacidade de suporte da 

camada de subleito, sendo a primeira considerando uma geometria perpendicular à via, 

proporcionando assim uma falha local. Para essa análise, considera-se apenas um 

dormente na avaliação. Utilizando a outra possibilidade, a premissa de estudo estabelece 

uma geometria paralela à via permanente, neste caso, será considerado assim o sistema 

via permanente conectado, diferentemente da situação anterior, a qual considera somente 

um dormente na análise. 
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2.2.2. Métodos mecanicistas 

 

“ A mecânica dos pavimentos é uma disciplina da Engenharia Civil 

que permite estudar o pavimento como uma estrutura da engenharia, 

tal como se abordam os estudos de fundações, muros de contenção, 

aterros, etc. As ferramentas básicas estão na teoria da elasticidade, 

análise numérica, mecânica, resistência dos materiais, etc. O ensino 

dos métodos de dimensionamento de pavimento ressente-se da falta 

de parâmetros experimentais de deformabilidade de solos e materiais 

de pavimentação no país. Repetem-se os métodos de 

dimensionamento empíricos de origem estrangeira, esquecendo-se de 

que foram desenvolvidos para condições de solos e climas diferentes 

do nosso meio físico tropical” (MEDINA; MOTTA, 2014).   

 

Conforme Fernandes (2005), foi a partir dos anos 70, que os países mais desenvolvidos 

inseriram a utilização da teoria da elasticidade de sistemas em camadas para a substituição 

de modelos de dimensionamento de pavimentos que utilizavam o módulo de via. Onde, 

a nova metodologia, representa a via permanente por um modelo estrutural, sob carga 

vertical, em que seus componentes são considerados separadamente: trilhos, acessórios 

de fixação, dormentes, lastro, sublastro e subleito.  

 

Spada (2003) ressalta que para os pavimentos, faz-se necessários entendimentos às 

respostas devido ao carregamento da roda, a influência do meio ambiente, os efeitos 

d´água e da temperatura, bem como dos mecanismos das evoluções de ruptura potenciais, 

pelas aplicações de carregamentos. Reforçando ainda que o pavimento ferroviário se 

distingue dos outros tipos de pavimentos, apesar das camadas de lastro, sublastro e 

subleito apresentarem similaridades, a distinção se dá pela forma como ocorre o 

carregamento da roda para a estrutura de suporte.  

 

Segundo Fortunato (2005), também na década de setenta, iniciou-se a utilização do 

método dos elementos finitos para análises do comportamento da via, esses considerando 

a via sujeita a carregamentos tridimensionais, compostos por cargas verticais, laterais e 

longitudinais. Isso proporcionou o desenvolvimento de modelos analíticos, com respostas 
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individuais de cada carga, e de forma associadas, permitindo avaliações detalhadas dos 

elementos da superestrutura e das camadas da infraestrutura. Os softwares desenvolvidos 

propiciaram considerar leis de comportamento não linear dos solos, com ou sem critérios 

de ruptura, para os diferentes materiais.  

 

Segundo Medina e Motta (2015), as forças geradas pelos trens são complexas, onde as 

forças verticais causam as tensões mecânicas na linha, tanto que alguns modelos 

consideram somente esta força, dado por sua criticidade nos componentes da via. Em 

relação às forças verticais, os trilhos e dormentes apresentam comportamentos elásticos, 

e as camadas de lastro, sublastro e subleito, comportamento elastoplástico. As cargas 

transversais, influenciam diretamente na segurança, podendo gerar descarrilamentos de 

trens. As cargas longitudinais, possuem sua origem em função de acelerações e frenagens 

dos trens, nas variações de comprimento dos trilhos em função de amplitudes de 

temperatura, e por alterações de geometria da via. 

 

• ILLITRACK 

 

Fortunato (2005) descreve que em 1976, foi desenvolvido um modelo chamado Illitrack, 

constituído por elementos finitos através da utilização de dois modelos bidimensionais, e 

os resultados da análise da seção longitudinal em estado plano de deformação eram 

utilizados como dados para proceder à análise da secção transversal, obtendo assim, um 

efeito tridimensional com um tempo de computação inferior ao necessário para um 

modelo tridimensional. Os trilhos e dormentes eram representados como vigas e molas 

de apoio, havia a consideração de comportamento não linear dos materiais, com 

características obtidas através de ensaios laboratoriais triaxiais de cargas repetidas, e 

admitindo critérios de ruptura para as camadas de apoio e fundações. 

 

• GEOTRACK 

 

Em seu trabalho, Spada (2003) relata que em 1980, foi desenvolvido o software Geotrack. 

O sistema criado apresenta um modelo tridimensional de análise de via, considerando 

múltiplas camadas, permitindo assim, que cada camada do pavimento ferroviário fosse 

analisada separadamente em função dos efeitos da carga proveniente da roda, com a 
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devida capacidade de prever as respostas elásticas devido às suas deformabilidades. 

Importante ressaltar que o modelo sugeriu a descontinuidade da interface entre os 

dormentes e o lastro. 

 

Fortunato (2005), afirma ainda que o modelo Geotrack permite considerar de forma mais 

adequada o comportamento tensão-deformação dos materiais de superestrutura, facilita a 

aplicação das múltiplas solicitações verticais, reduz os tempos de cálculos, bem como 

facilita a análise dos resultados. 

 

Selig e Waters (1994) detalham que o programa Geotrack permite o cálculo de 

deformações e módulos de via através da utilização de valores de carga por eixo, 

propriedades de trilhos e dormentes, propriedades e altura da camada do lastro, bem como 

do espaçamento de dormentes. As saídas do modelo são a carga de assentamento dos 

trilhos, as reações na interface entre os dormentes e o lastro, as deflexões nos trilhos e 

dormentes, e momentos fletores nos trilhos e dormentes. 

 

• FERROVIA 3.0 

  

Spada (2003) descreve o programa FERROVIA como um modelo constituído com os 

requisitos de calcular as respostas da via em função dos carregamentos originados pelos 

trens, inclusive as tensões deformações nas camadas de lastro, sublastro e subleito, tornar 

o esforço computacional em níveis para utilizações rotineiras, isso sem deixar de 

considerar a natureza tridimensional do pavimento, e além disso, incorporar vantagens 

dos modelos já existentes. 

 

Segundo Medina e Motta (2015), o modelo FERROVIA consiste em um método por 

elementos finitos para análise dos trilhos, dormentes e fixações, e métodos de camadas 

finitas para o lastro, sublastro e subleito. As matrizes de flexibilidade da superestrutura 

(trilhos, dormente e fixações), e da fundação (lastro, sublastro e subleito), são obtidas em 

função da inversão das matrizes de rigidez de ambas as camadas, e os deslocamentos 

verticais e as rotações dos pontos nodais são obtidos pela solução do sistema. A Equação 

2.44 representa o sistema. 
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([𝐾𝑠] + [𝐾𝑓])𝛿 =  𝑃             (2.44) 

 

Onde, 

Ks – Matriz de rigidez da superestrutura; 

Kf – Matriz de rigidez da fundação; 

δ – Deslocamentos verticais e rotações dos pontos nodais; 

P – Vetor de cargas verticais e torques externos aplicados ao sistema. 

 

Medina e Motta (2015) reforçam que o modelo foi estruturado na forma de uma 

superposição de programas, permitindo assim a consideração da elasticidade não linear 

dos solos e materiais granulares, executando o programa por partes, e permitindo as 

devidas iterações, possibilitando rupturas localizadas nessas camadas em função das 

elevadas cargas dinâmicas.  

 

Em seu trabalho, Spada (2003) detalha os dados a serem inseridos no modelo para que 

possam ser feitas as devidas análises, de uma forma global, consistem em dados referentes 

à grade ou superestrutura, à fundação e às cargas aplicadas. A malha de elementos finitos 

é consituida por onze dormentes, e dois trilhos. Para os dormentes, são considerados os 

pontos os primeiros 121 pontos nodais, e para os trilhos são considerados os 46 pontos 

nodais restantes, totalizando assim 167 pontos nodais (Figura 2.16). 

Abaixo, tem-se um detalhamento dos dados necessários: 

• Dados gerais: bitola (cm), espaçamento entre dormentes (cm), rigidez da fixação 

(kgf/cm); 

• Trilhos: módulo de elasticidade (kgf/cm2), momento de inércia (cm4), largura do 

patim (cm), área da seção (cm2); 

• Dormentes: módulo de elasticidade (kgf/cm2), momento de inércia (cm4), largura 

da base (cm), área da seção (cm2), comprimento (cm), e o tipo (bi-bloco ou 

monobloco);  

• Fundação: número de camadas, número de incremento de cargas, as propriedades 

das camadas (espessura, coeficiente de Poisson, coesão, ângulo de atrito, o 

modelo - granular/coesivo/linear); 

• Cargas aplicadas: número do ponto nodal, o tipo de carga – força vertical ou 

momento fletor, o valor da carga, e o número de cargas aplicadas. 
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Figura 2.16 – Exemplo de malha de elementos finitos do software Ferrovia. (Spada, 2003) 
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Medina e Motta (2014) descrevem a sequência de funcionamento do programa 

FERROVIA iniciando pela montagem da matriz de rigidez da grade, seguida da matriz 

de rigidez da fundação, consequentemente utilizando os módulos de elasticidade das 

camadas de lastro, sublastro e subleito. Com as duas matrizes definidas, aplica-se o 

carregamento externo nos pontos nodais estabelecidos.  

 

As principais saídas fornecidas pelo FERROVIA são as deflexões e momentos fletores 

nos trilhos e dormentes, tensões na interface entre o dormente e o lastro, e as tensões 

máximas nas camadas de lastro, sublastro e subleito. 

 

2.3. ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS PARA MECÂNICA DOS PAVIMENTOS 

 

2.3.1. Viga Benkelman 

 

Segundo o Highway Research Board (1953), no final do ano de 1952 no estado de Idaho 

nos Estados Unidos, a WASHO (Western Association of State Highway Officials) 

realizou a construção de sua estrada teste, denominada de WASHO Test Road, sendo essa 

a segunda estrada teste realizada em escala real nos Estados Unidos para estudos de 

comportamento de pavimentos rodoviários.  

 

A WASHO Test Road foi criada minuciosamente controlada, propiciando cargas 

devidamente aferidas, frequências e ciclos estabelecidos, de forma a avaliar os efeitos 

relativos dos vários testes, nas diferentes secções do pavimento. Também foi possível 

estudar a influência de outras variáveis, tais como o tempo, procedimentos de manutenção 

e velocidades. 

 

Alguns dos trabalhos desenvolvidos na WASHO Test Road mostraram a importância do 

estudo da deformação elástica do pavimento flexível, quando submetido a carga, 

prevendo sua utilização para prevenção de falhas. Testes foram realizados com medições 

na superfície e na estrutura do pavimento, de forma que a diferença entre as deflexões 

medidas, caracterizavam-se como flechas na camada de subleito.  
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Após diversas tentativas na busca do melhor instrumento para a medição das deflexões 

no pavimento, no início de 1953, A.C. Benkelman, membro da Bureau of Publics Roads, 

desenvolveu um dispositivo. Tratava-se de uma viga estreita, articulada, com um pé que 

fica no pavimento, e outros que ficavam próximos ao pneu (carga utilizada).  

 

Durante a execução do método, o veículo movia-se lentamente, ocasionando a deflexão 

total entre as duas rodas, a qual era indicada no mostrador do instrumento. Uma 

desvantagem constatada à época foi a limitação da velocidade dos veículos para a 

realização do ensaio, entretanto, possibilitou-se a medição de deflexão em qualquer 

posição do pavimento através de um dispositivo simples e de baixo custo. Posteriormente, 

esse instrumento desenvolvido veio a ser chamado de Viga Benkelman. 

 

Fernandes (2005) descreve a estrutura da viga Benkelman (Figura 2.17) como a 

composição de um braço ou haste metálica articulada, e apoiada em um suporte também 

metálico com três pés, sendo um regulável. Existe um extensômetro com precisão de 

centésimos de milímetros, o qual é fixado ao suporte, e apoiado em uma das bordas da 

haste. O ponto de articulação divide a haste em duas partes proporcionais.  

 

 
Figura 2.17 – Esquema da Viga Benkelman. (ARTERIS, 2015) 
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No Brasil, diversos estudos com a realização de ensaios utilizando a Viga Benkelman 

foram desenvolvidos, entretanto, os primeiros estudos com a utilização da mesma em 

pavimentos ferroviários quebraram alguns paradigmas, visto que o instrumento foi 

desenvolvido, e tradicionalmente utilizado, para o monitoramento de deflexões em 

pavimentos rodoviários. Como exemplos, em pavimentos ferroviários, tem-se os 

trabalhos de Fernandes (2005) e Muniz (2002), sendo o primeiro utilizado durante a 

construção e início de operação de um segmento ferroviário, e o outro em um trecho 

ferroviário com operações regulares.  

 

Em seu trabalho, Fernandes (2005) construiu sete seções experimentais de pavimentos 

ferroviários junto à Estrada de Ferro Vitória Minas, realizando uma campanha de ensaios 

laboratoriais, e ensaios de campo, dentre esses a utilização da viga Benkelman. Foram 

realizadas medições das camadas de subleito e sublastro após a fase de construção dos 

trechos experimentais. Utilizou-se um caminhão rodoviário com sua tara e carga aferidas. 

Após a conclusão do pavimento ferroviário dos trechos experimentais, foi realizado um 

novo ensaio, entretanto, utilizou-se como referência o trilho da superestrutura, através da 

adaptação de uma garra na haste da viga Benkelman, consolidando-a ao patim do trilho. 

A carga utilizada foi uma locomotiva com seu peso devidamente aferido. 

 

Com cenário diferente do trabalho desenvolvido por Fernandes (2005), Muniz (2002), 

desenvolveu seu estudo na então concessionária ferroviária FLUMITRENS, localizada 

no Rio de Janeiro. O trecho escolhido já possuía operação regular de circulação de 

composições ferroviárias. Foram escolhidos dezoito pontos de monitoramento ao longo 

do trecho, sendo realizada uma campanha de ensaios laboratoriais geotécnicos com 

amostras retiradas do lastro, e do subleito. Na etapa seguinte do estudo, foram realizadas 

algumas campanhas de ensaios de campo, onde a viga Benkelman foi utilizada para a 

medição das deflexões do pavimento em cada um dos dezoito pontos de monitoramento. 

A haste da viga foi fixada ao trilho, e a carga utilizada para o ensaio foi uma locomotiva, 

com seu peso devidamente aferido. 

 

Torna-se importante ressaltar, que tanto nos estudos de Muniz (2002), quanto no estudo 

de Fernandes (2005), o ensaio utilizando a Viga Benkelman foi uma das etapas de 

monitoramento dos trabalhos, porém fundamental para a determinação de alguns 
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parâmetros, possibilitando dados de campo para suporte na utilização de métodos 

mecanicistas em seus respectivos pavimentos estudados. 

 

2.3.2. GeoGauge 

 

Medina e Motta (2015) definem o GeoGauge como um equipamento portátil, aplicável 

para solos compactados e agregados, capaz de permitir uma avaliação in situ da rigidez e 

do módulo Young de forma muito rápida, e não destrutiva para avaliação estrutural 

pontual do pavimento.  

 

O equipamento GeoGauge, também conhecido por Soil Sttifiness Gauge (SSG), pesa 

aproximadamente 10 kg, possui 28 cm de diâmetro, e 25,4 cm de altura. Sua eficácia de 

medição se destaca em camadas de pavimentos com dimensões entre 22 cm e 31 cm. Sua 

imprecisão de medição não ultrapassa 10%, é capaz de trabalhar com temperaturas entre 

0 ºC e 38 ºC, e possui capacidade de armazenamento de aproximadamente 1500 

medições. 

 

Segundo Fortunato (2005), o equipamento GeoGauge (Figura 2.18 a) é constituído por:  

• Um vibrador eletromecânico;  

• Uma fonte de alimentação;  

• Uma base metálica que dispõe de um anel rígido (Figura 2.18 b), através do qual 

o aparelho se apoia, ocorre a transmissão da força gerada à superfície a ensaiar;  

• Dispositivos de isolamento de vibrações;  

• Dois transdutores de velocidade;  

• Uma unidade de controle que envia o sinal para o vibrador, processa os sinais dos 

sensores, executa os cálculos e executa o registro dos resultados; 

• Um monitor associado à unidade de controle, a qual permite ao operador fornecer 

os dados necessários ao ensaio, e obter a informação produzida pelo equipamento.  

 

A maior parte da massa do SSG está dinamicamente separada do anel que apoia no solo 

através de dispositivos de isolamento de vibrações. Logo, a força proporcionada pela 

massa suspensa do equipamento é aplicada de forma quase estática ao anel de carga, 

assegurando um adequado contato com a superfície ensaiada.  
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Figura 2.18 – Equipamento GEOGAUGE (a) Vista frontal; b) Anel que faz contato com 

o solo). (Fortunato, 2005) 

 

 

O GeoGauge é um equipamento amplamente utilizado para controle da qualidade das 

camadas do pavimento, possibilitando a medição do valor aproximado do módulo de 

resiliência in-loco, identificando possíveis anomalias estruturais, medindo módulos 

relacionados à compactação, e ainda é possível quantificar o ganho de resistência do solo 

ao longo do tempo. 

 

Em seu trabalho, Fernandes (2005), comenta sobre a obtenção dos parâmetros com a 

utilização do GeoGauge, descrevendo que a rigidez e o módulo de Young do solo são 

determinados em função de uma força constante vibratória aplicada na superfície do solo, 

e de sua respectiva deflexão em um espaço de tempo de 75 segundos. O equipamento 

trabalha com 25 tipos de faixas de frequência de vibração, essas, apresentam variações 

entre 100 e 196 Hz.  

 

Segundo o GEOGAUGE GUIDE USER H-4140 (2007) a deflexão do material (δ), está 

relacionado ao raio externo do anel (R), ao Módulo de Young (E), ao coeficiente de 

Poisson (υ) do solo, e à carga aplicada (P), conforme a Equação 2.45.   

 

 𝑃 =  
1,77𝑅𝐸𝛿

(1− 𝜐2)
            (2.45)  
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A rigidez do solo (K) estudado é obtida através da razão entre a força aplicada (P) e o 

deslocamento proporcionado, no caso a deflexão (δ), conforme a Equação 2.46. 

 

𝐾 =  
𝑃

𝛿
            (2.46) 

 

Substituindo a Equação 2.45, na Equação 2.46, tem-se a Equação 2.47. 

 

𝐾 =  
𝑃

𝛿
=  

1,77𝑅𝐸

(1− 𝜐2)
           (2.47) 

 

Portanto, 

 

𝐸 =  
𝐾(1− 𝜐2)

1,77𝑅
            (2.48) 

 

O GEOGAUGE GUIDE USER H-4140 (2007) ainda documenta alguns estudos de caso 

relacionado à utilização do equipamento como instrumento de controle de qualidade de 

camadas de base e sub-base de pavimentos rodoviários. O instrumento possibilitou obter 

faixas de rigidez do solo, que foram associadas ao controle de qualidade de compactação. 

Outros estudos tratam o instrumento como ferramenta preditiva para traçar curvas de 

degradação das camadas do pavimento, associando a circulação de cargas à degradação, 

inclusive na etapa de construção. 

 

2.3.3. LWD 

 

O Light Weigth Deflectometer (LWD) é um equipamento portátil utilizado para a 

realização de ensaio pontual dinâmico nas camadas de sublastro e subleito, com a 

finalidade de verificação da capacidade de suporte destas. Em pavimentos rodoviários, o 

equipamento é utilizado nas camadas de base, sub-base e na camada final.  

 

Segundo Fleming e Edwards (2013), o projeto do equipamento LWD foi inicialmente 

realizado com o objetivo de testar materiais de rigidez mais baixa, tais como argilas de 

subleito e agregados não ligados. No entanto, estudos demonstraram a boa aceitabilidade 
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para a utilização em solos tratados, estabilizados, misturas hidraulicamente ligadas e 

misturas recicladas a frio com utilização de betume. 

 

Medina e Motta (2015) detalham que o equipamento é composto por uma célula de carga 

de alta precisão, a qual é responsável por medir o valor máximo da força de impacto 

produzido pela queda de um peso, usualmente de 10 kg ou 15 kg. Os deslocamentos ou 

deflexões são medidos através de 3 sensores. Abaixo, tem-se um detalhamento das partes 

constituintes do equipamento LWD (Figura 2.19 a) e b):  

• Uma placa de carga, com diâmetro ajustável entre 100mm a 300 mm, para 

distribuição da carga uniforme na superfície de teste. As medições de deflexões 

são realizadas por um orifício no centro do ponto de impacto da placa. 

• Uma célula de carga utilizada para medir a carga aplicada em cada impacto; 

• Um sensor de deflexão capaz de medir o movimento vertical máximo. 

• Um peso, podendo variar entre 10 kg e 20 kg, o qual é elevado a uma altura 

predeterminada, que após sua queda transmite uma força controlada à placa de 

carga. 

 

 

 
Figura 2.19 – a) Equipamento LWD; b) Detalhamento do Equipamento LWD (1) Massa 

móvel; 2) Amortecedores; 3) Célula de carga; 4) Placa de carga). (Fortunato, 2005) 
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Segundo Edwards e Fleming (2013), para a realização do ensaio de campo deve ser 

definido o valor do diâmetro da placa de suporte de carga a ser utilizada e a altura de 

queda do peso deve ser selecionada, de forma a controlar a tensão máxima de contato. 

Uma vez definidos esses parâmetros, busca-se uma área plana para a colocação da placa, 

suspende-se o peso na altura selecionada, para em seguida soltá-lo. Ao colidir em seu fim 

de seu curso, é transmitido um pulso de impacto dinâmico. As leituras dos sensores 

indicam os valores de força e deflexões na unidade de leitura. A quantidade de repetições 

deverá ser feita em função da especificação a ser seguida, entretanto, usualmente, 

utilizam-se os três primeiros testes para ajustes do equipamento em campo, para em 

seguida realizar os ensaios especificados. 

 

Os ensaios com a utilização de deflectômetros são interpretados com recurso à equação 

da deflexão num meio espaço sujeito a uma carga estática, derivando da teoria de 

Boussinesq, obtendo-se assim um módulo equivalente de superfície quase estático 

(Fortunato, 2005). Referenciando-se pela teoria da elasticidade, a expressão de 

Boussinesq (Equação 2.49) possibilita calcular o módulo de elasticidade, em função da 

deflexão medida no centro da placa de carga. 

 

𝐸𝑉𝐷 =  
𝑓(1− 𝜈2)𝜎𝑅

𝐷𝑓
           (2.49) 

 

Sendo:  

 

EVD - Módulo de Elasticidade (MPa) 

f - fator de rigidez da placa (variável);  

ν - Coeficiente de Poisson;  

σ - Tensão aplicada em (kPa);  

R - Raio do prato de carga (mm);  

Df - Deflexão em (mm).  

 

Assim como o GeoGauge e a viga Benkelman, o ensaio com a utilização do LWD pode 

ser utilizado para a verificação da qualidade do pavimento durante a fase de construção 

das camadas, acompanhamento de degradação e perdas de capacidade. 
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CAPÍTULO 3 

 
MÉTODOS E MATERIAIS 
 

3.1.ENSAIOS LABORATORIAIS DE SOLOS 

 

3.1.1. Ensaio de granulometria 

 

Segundo Das Braja (2014), a análise granulométrica é a determinação do tamanho das 

partículas presentes em um solo, expressa como uma percentagem do peso seco total. 

Para tal determinação, existem dois métodos mais utilizados para encontrar a distribuição 

do tamanho dos grãos do solo, sendo um através do ensaio de peneiramento, 

especificamente para partículas maiores que 0,75 mm, e o outro através do ensaio de 

sedimentação, utilizado para partículas com diâmetros menores que 0,75 mm. 

 

Para a realização do ensaio de peneiramento, utiliza-se um conjunto de peneiras 

padronizadas, cujas aberturas variam entre 4,75 mm a 0,85 mm, dispostas de forma 

decrescente no sentido de cima para baixo. Uma amostra de solo é colocada neste 

conjunto de peneiras, as quais são vibradas permitindo que as partículas de solo passem 

de uma peneira para outra conforme suas dimensões, ao fim do processo, quando as 

partículas de solo não conseguem mais avançar para a peneira subsequente, faz-se a 

medição da quantidade de solo retida em cada peneira, e no fundo das peneiras.  

 

Para a realização do ensaio de sedimentação, utiliza-se parte do material que ficou retido 

na peneira de 2,0 mm. Uma vez determinada e registrada as devidas quantidades, traça-

se uma curva, utilizando um papel semilogarítmico, onde a abscissa do gráfico simboliza 

as aberturas das malhas das peneiras (escala logarítmica), e a ordenada do gráfico, 

representa o percentual de partículas de solo retido em cada malha de peneira.  

 

A partir da curva de distribuição granulométrica, é possível determinar quatro parâmetros, 

possibilitando uma análise quantitativa. Os parâmetros são o diâmetro efetivo (D10), 

coeficiente de uniformidade (Cu), coeficiente de curvatura (Cc) e o coeficiente de 

segregação (S0).  
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O diâmetro efetivo (D10) representa o diâmetro do solo, em que 10% do solo estudado 

possui diâmetro inferior. Para a obtenção deste parâmetro, utiliza-se a curva 

granulométrica do material, traça-se uma reta paralela ao eixo das abscissas, tendo como 

ponto de partida o valor de 10% do eixo das ordenadas, até encontrar à curva 

granulométrica, neste ponto de encontro, verifica-se qual o valor do diâmetro equivalente 

no eixo das abscissas. Segundo Braja (2014), o diâmetro efetivo de um solo granular é 

uma boa medida para estimar a condutividade hidráulica e drenagem um através do solo. 

 

Lambe (1969), afirma que a uniformidade de um solo pode ser expressa pelo coeficiente 

de uniformidade, obtido através da razão de D60 por D10, sendo D60 o diâmetro do solo no 

qual 60% de seu peso é mais fino, e D10 o valor correspondente a 10% mais fino. Para 

que um solo possa ser considerado uniforme, precisa apresentar um coeficiente de 

uniformidade menor do que 2. A Equação 3.1 representa o coeficiente de uniformidade. 

 

𝐶𝑢 =  
𝐷60

𝐷10
             (3.1) 

 

Onde, 

 

Cu – Coeficiente de uniformidade; 

D60 - Diâmetro do solo no qual 60% do seu peso é mais fino; 

D10 - Diâmetro do solo no qual 10% do seu peso é mais fino. 

 

A simetria e a forma da curva granulométrica são definidas pelo coeficiente de curvatura 

(Cc). Um solo com boa graduação geralmente apresenta maior resistência, menor 

compressibilidade, e possui um valor de coeficiente de curvatura variando entre 1 e 3. O 

coeficiente de curvatura é definido pela Equação 3.2. 

 

𝐶𝑐 =  
𝐷30

2

𝐷60
 𝑥 𝐷10           (3.2) 

 

Onde, 

 

Cc – Coeficiente de curvatura; 
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D60 - Diâmetro do solo no qual 60% do seu peso é mais fino; 

D30 - Diâmetro do solo no qual 30% do seu peso é mais fino; 

D10 - Diâmetro do solo no qual 10% do seu peso é mais fino. 

 

O coeficiente de segregação é obtido pela Equação 3.3. 

 

𝑆0 =  √
𝐷75

𝐷25
            (3.3) 

 

Sendo que, 

 

S0 – Coeficiente de segregação; 

D75 - Diâmetro do solo no qual 75% do seu peso é mais fino; 

D25 - Diâmetro do solo no qual 25% do seu peso é mais fino. 

 

3.1.2. Limites de Atterberg 

 

Das Braja (2014) define o limite de contração como sendo o teor de umidade no qual 

ocorre a transição do estado sólido para o semissólido, esse expresso em termos 

percentuais. O teor de umidade no ponto de transição do estado semissólido para o estado 

plástico é o limite de plasticidade, e do estado plástico para o estado líquido é o limite de 

liquidez. Esses parâmetros conhecidos como limites de Atterberg. 

 

Segundo Lambe (1969), em grande parte através do trabalho de A. Atterberg e A. 

Casagrande (1948), os limites de Atterberg e os índices relacionados tornaram-se 

características importantes no conjunto de partículas de solo, pois os limites são 

fundamentados pelo conceito de que um solo finamente granular pode existir em qualquer 

um dos quatro estados, variando em função do seu teor de água. Logo, um solo é sólido 

quando seco, adicionando água ao mesmo, ocorre a transição através dos estados 

semissólido, plástico e líquido, como demonstrada na Figura 3.1. 
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Figura 3.1 -  Limites de Atterberg (Lambe, 1969). (Adaptada pelo autor) 

 

 

Conforme Ortigão (2007), Atterberg sugeriu que a diferença entre os limites de 

plasticidade e liquidez seria denominado como índice de plasticidade (Equação 3.4), 

definindo uma amplitude da faixa de plasticidade, e o emprego deste para classificar os 

solos.  

 

𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃             (3.4) 

 

Onde, 

 

IP – Índice de plasticidade (%); 

LL – Limite de liquidez (%); 

LP – Limite de Plasticidade (%). 

 

Os resultados dos limites de Atterberg são utilizados na classificação do material, solos 

com limites e índices comparáveis são classificados juntos. Usualmente, solos argilosos 

possuem limites de liquidez alto, e não possuem boas propriedades de engenharia. Solos 

com baixo índice de plasticidade, apresentam pouca coesão, característica comum de 

solos granulares. Para avaliações de solos destinados à construção de pavimentos, o índice 

de plasticidade e o limite de liquidez, são dois parâmetros fundamentais para suportar a 

análise da qualidade do material.  
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3.1.3. Ensaio de compactação 

 

DNIT (2013) estabelece os métodos e procedimentos para a execução do ensaio de 

compactação de solos, proporcionando a determinação da correlação do teor de umidade 

do solo e sua massa específica aparente seca. A compactação poderá utilizar energia 

normal, intermediária e modificada.  

 

Para a execução do ensaio, o primeiro passo é a preparação da amostra recebida, a mesma 

deverá ser seca ao ar, destorroada, homogeneizada e reduzida, atingindo quantidade 

necessária o ensaio. A quantidade pode variar em função do tipo de solo, siltosos ou 

argilosos utiliza-se uma amostra de 6 kg, e arenosos 7 kg. Após as etapas descritas, o 

material obtido é submetido a um processo de peneiramento, com referências nas peneiras 

de 50,0 mm, 19,0 mm e 4,8 mm.  

 

Faz-se necessário a coleta de solo úmido para a determinação do teor de umidade, esse, 

obtido através da determinação da massa úmida, e da massa seca após um período em 

uma estuda a 110 °C.  

 

Para a confecção dos corpos de prova, os mesmos são feitos em moldes metálicos 

cilíndricos, com a altura final de 125,00 mm. A execução do corpo de prova é realizada 

através de cinco camadas com 25 mm de altura, compactadas individualmente através de 

golpes provocados pela queda de um soquete de 4,536 kg de uma altura de 45,72 cm. A 

quantidade de golpes será diferente para cada tipo de energia a ser considerada, sendo 12 

golpes em cada camada para a energia normal, 26 golpes para a energia intermediária, e 

para a energia modificada serão 55 golpes. Esse processo é repetido para teores crescentes 

de umidade, utilizando amostras de solos não trabalhadas, definindo assim a curva de 

compactação, considerando no mínimo cinco pontos. 

 

Abaixo, tem-se a Equação 3.5 para a determinação do teor de umidade. 

 

𝑤 =  
𝑃ℎ− 𝑃𝑠

𝑃𝑠
 𝑥 100            (3.5) 
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Onde, 

 

w – Teor de umidade (%); 

Ph – Massa da amostra do solo úmido (g); 

Ps – Massa da amostra do solo seco (g). 

Para a determinação da massa específica aparente do solo seco compactado, faz-se 

necessário calcular a massa específica aparente do solo úmido, obtida através da Equação 

3.6. 

 

Υℎ =  
𝑃´ℎ

𝑉
           (3.6) 

 

Sendo, 

 

ϒh – Massa específica aparente do solo úmido (g/cm3); 

P´h – Massa do solo úmido compactado (g); 

V – Volume do solo compactado (cm3). 

 

Uma vez definida a massa específica aparente do solo úmido, obtém-se a massa específica 

aparente do solo seco pela Equação 3.7. 

 

𝛾𝑠 =  𝛾ℎ 𝑥 
100

100+ℎ
          (3.7) 

 

Onde, 

 

ϒs – Massa específica aparente do solo seco (g/cm3); 

h – Teor de umidade do solo compactado (%). 

 

A elaboração gráfica da curva de compactação é obtida pela marcação dos valores das 

massas específicas aparentes do solo seco no eixo das ordenadas, e os teores de umidade 

no eixo das abscissas. 
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3.1.4. Ensaio de capacidade de suporte CBR 

 

O ensaio Califórnia Bearing Ratio (CBR) foi desenvolvido em 1929 pelo California 

Division of Highways (CDH), com o objetivo de ser simples, rápido e possibilitar prever 

o comportamento de solos em subleitos de pavimentos. Nessa época na Califórnia, as 

principais anomalias de pavimentos possuíam como causas defeitos no subleito. No 

Brasil, o índice CBR também é conhecido como ISC (Índice de Suporte Califórnia), sendo 

esse a tradução da sigla CBR da língua inglesa, para a língua portuguesa. 

 

Bernucci et al (2008) descrevem que o ensaio foi desenvolvido com o objetivo de avaliar 

a resistência do material frente a deslocamentos significativos, sendo essa obtida por meio 

de ensaio penetrométrico em laboratório. Para o desenvolvimento deste método, foi 

realizado um estudo na California, sendo selecionados e coletados os materiais granulares 

de bases de pavimentos com melhores desempenho. A partir disso, a média de resistência 

à penetração no ensaio ISC dos solos estudados foi estabelecida como sendo o valor de 

referência ou padrão, equivalente a 100%. Torna-se importante frisar que todos os 

materiais são referenciados por um valor em porcentagem, e quando se realiza um ensaio 

com um determinado solo, o resultado desse é comparado com aqueles materiais 

granulares tidos como referência na California. 

  

No Brasil, uma das referências técnicas para a realização do ensaio para a determinação 

do ISC é a norma DNIT (2016). Pelo referido documento, o material deverá ser passado 

na peneira 25 mm, e em seguida serão moldados corpos de provas compactados em cinco 

camadas de 25 mm, com a umidade ótima estabelecida para o material. Os corpos de 

prova serão feitos em um molde metálico cilíndrico com 150 mm de diâmetro e 125 mm 

de altura. Os corpos de provas deverão ser inseridos em um tanque com água durante 

noventa e seis horas, durante este período, serão submetidos a uma sobrecarga de peso 

padronizado, pré-estabelecendo que a cada vinte quatro horas deverão ser realizadas 

medições, por meio de um extensômetro, e cálculos para obter a expansão axial, em 

relação à altura inicial dos corpos de prova. As Figuras 3.2 e 3.3 apresentam o 

equipamento utilizado para a realização de ensaio de ISC. 

 

 



 

67 
 

 
Figura 3.2 – Esquemático do equipamento para a realização do ensaio de ISC. (DNIT, 

2016) 

 

 
Figura 3.3 – Equipamento para a realização do ensaio de ISC. (DNIT, 2016) 
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A determinação do ISC, é realizada através da penetração de um pistão de 50 mm de 

diâmetro na face superior do corpo de prova, quando submetido a uma velocidade de 

penetração equivalente a 1,27 mm / min. Durante a penetração do pistão são anotados os 

valores de pressão e os deslocamentos correspondentes para uma penetração de 2,54 mm 

(0,1 polegadas – P (0,1”)), e 5,08 mm (0,2 polegadas – P (0,2”)).  

 

O ISC é calculado para as penetrações a 2,54 mm e 5,08 mm de profundidade no corpo 

de prova. Para a obtenção do ISC a 2,54 mm, o valor obtido de pressão para essa 

penetração é dividido pelo valor 70, sendo 70 a referência de pressão para o material 

padrão, à mesma penetração de 0,1 polegadas. Em seguida, o resultado desta divisão é 

multiplicado por 100, de forma a obter o resultado final em percentagem. A Equação 3.8 

demonstra o cálculo do ISC para penetrações a 0,1 polegadas. 

 

𝐼𝑆𝐶(0,1)" =  
𝑃(0,1")

70
 𝑥 100          (3.8) 

 

Onde, 

 

ISC(0,1)” – ISC obtido para penetração a 0,1 polegadas; 

P(0,1)” – Pressão obtida para a penetração de 0,1 polegadas; 

 

Para a determinação do ISC a 5,08 mm, o valor obtido da pressão para essa penetração é 

dividido pelo valor 105, também esse o valor de referência da pressão do material padrão, 

a uma penetração de 0,2 polegadas. A Equação 3.9 demonstra a forma de obter o ISC 

para penetrações a 0,2 polegadas. 

 

𝐼𝑆𝐶(0,2)" =  
𝑃(0,2")

70
 𝑥 100           (3.9) 

 

Onde, 

 

ISC(0,2)” – ISC obtido para penetração a 0,2 polegadas; 

P(0,2)” – Pressão obtida para a penetração de 0,2 polegadas; 
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O valor do ISC da amostra será o maior resultado obtido entre o ISC (0,1”) e ISC (0,2”). 

 

Segundo Carvalho (2005), a realização de dimensionamento utilizando como base o 

ensaio ISC foi inicialmente desenvolvido para atender as necessidades e problemas 

construtivos dos pavimentos de países desenvolvidos, normalmente localizados em 

regiões de clima temperado. Entretanto, diversos países passaram a utilizar essa mesma 

metodologia de ensaio sem que houvesse uma adequação às suas realidades.  

 

No Brasil, o ISC é o parâmetro mais utilizado para a definição da capacidade de suporte 

do solo em dimensionamentos de pavimentos. A evolução, e a acessibilidade a outros 

tipos de ensaios e estudos, proporcionou a utilização adicional de outros parâmetros dos 

solos, de forma a proporcionar um dimensionamento mais preciso, fazendo com que 

alguns projetos possam ser executados com premissas mais próximas dos solos 

brasileiros.  

 

O módulo de resiliência dos solos vem sendo muito utilizado em estudos de pavimentos, 

o qual se dá pelo estudo de tensões admissíveis do próprio material, sem a comparação 

de outros solos como referência padrão.  

 

Bernucci et al (2008), desaconselham equações que dependam do índice de suporte 

Califórnia para, através de correlações, estimar o valor de módulo de resiliência. A autora 

defende que não que não há uma relação consistente entre esses dois parâmetros. O índice 

de suporte Califórnia considera a ruptura do material por deformação permanente 

excessiva, enquanto o módulo de resiliência considera baixas deformações elásticas.  

 

3.1.5. Ensaio triaxial cíclico 

 

Segundo Medina e Motta (2015), o ensaio triaxial de cargas repetidas foi introduzido nos 

estudos de pavimentação pelo Prof. H. Bolton Seed na década de 1950 na Universidade 

da Califórnia, em análises de deformabilidade do solo do subleito da pista experimental 

da AASHO. 
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Delgado (2012) afirma que a utilização dos ensaios de cargas repetidas aplicados a 

pavimentos, tem possibilitado a obtenção de parâmetros de projeto destes solos, 

permitindo a previsão de fadiga e de plastificação frente à aplicação cíclica das cargas 

impostas pela passagem dos veículos. 

 

DNER (2010) descreve os procedimentos para a execução do ensaio triaxial cíclico, e 

será utilizado como procedimento para a realização dos ensaios objeto deste estudo.  

 

Para a realização do ensaio com amostras de solos deformadas, inicia-se com a secagem 

do solo ao ar, realizando em seguida o destorroamento e o quarteamento da amostra para 

passa-la na peneira de malha de 4,8 mm. Realizada essa etapa, acomoda-se os materiais 

em sacos plásticos, e coloca-se para repouso em uma câmara úmida. Molda-se corpos de 

provas com a umidade ótima, a densidade e energia de compactação, obtidos em sua curva 

pré-determinada conforme a especificação. O molde utilizado é de aço tripartido, untado 

internamente com vaselina ou óleo, presos na base por três parafusos, e envoltos por duas 

abraçadeiras apertadas através de dois parafusos. 

 

O equipamento para a realização do ensaio triaxial (Figura 3.4) é constituído de uma 

prensa, uma câmara triaxial, um sistema pneumático composto por válvulas reguladoras 

e temporizadores, um sistema de vácuo, um sistema de medição composto por 

transdutores LVDT (linear variable differential transformer) e computadores.  

 

Uma vez preparado o corpo de prova, leva-se o conjunto de molde e corpo de prova para 

a câmara triaxial, as abraçadeiras são desapertadas e as partes do molde são retiradas, em 

seguida, coloca-se o transdutor LVDT preso ao cabeçote que que vai sobre o corpo de 

prova, o qual está envolvido por uma membrana de borracha. 

 

Na etapa de condicionamento são aplicadas sequências de carregamentos dinâmicos para 

eliminar grandes deformações permanentes ocorridas nas primeiras aplicações da tensão 

desvio (Tabela 3.1). Nesta etapa, aplicam-se 500 repetições para três diferentes valores 

de tensões, com a frequência de 1 Hz, e duração de cerca de 0,10 segundo.  
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Tabela 3.1 – Sequência de tensões para a fase de condicionamento. (DNER, 2010) 

Tensão Confinante σ3 (kPa) Tensão Desvio σd (kPa) Razão de Tensões σ3/σd 

68,9 68,9 2 

68,9 206,8 4 

102,9 309,0 4 

 

 

 
Figura 3.4 – Esquemático do equipamento para ensaios triaxiais.  (DNER, 2010) 
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Iniciado o ensaio, aplica-se uma sequência de dezoito pares de tensões pré-determinados 

(Tabela 3.2), após a repetição de carga por dez vezes, obtém-se as deformações 

específicas. O transdutor LVDT transformará as deformações axiais durante o 

carregamento, em potencial elétrico, e esses serão registrado no computador.  

 

Tabela 3.2 – Sequência de tensões para a determinação do módulo de resiliência. 

(DNER, 2010) 

Tensão Confinante σ3 

(kPa) 
Tensão Desvio σd (kPa) Razão de Tensões σ3/σd 

20,7 

20,7 2 

41,4 3 

62,1 4 

34,5 

34,5 2 

68,9 3 

102,9 4 

50,4 

50,4 2 

102,9 3 

155,2 4 

68,9 

68,9 2 

137,9 3 

206,8 4 

102,9 

102,9 2 

206,8 3 

309,0 4 

137,9 

137,9 2 

274,7 3 

412,0 4 

 

Segundo Fortunato (2005), sempre que um corpo de prova é descarregado e recarregado 

novamente ao nível de tensão atingido anteriormente, ocorrerá uma deformação elástica 

e uma pequena deformação plástica adicional. Com o aumento do número de aplicação 

de cargas, a deformação elástica tende a reduzir, conforme demonstra a Figura 3.5. 
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Figura 3.5 – Ciclo de cargas e descargas no ensaio triaxial de cargas repetidas. (Fortunato, 

2005) 

 

Também é possível que se atinja um acomodamento (shakedown) das deformações 

permanentes, sob determinado estado de tensões, densidade e umidade de compactação. 

Este acomodamento, de um material elastoplástico submetido a cargas repetidas, está 

associado ao surgimento de um campo autoequilibrado das tensões residuais que passa a 

interagir com a carga repetida aplicada. Quando a tensão resultante da ação da carga 

externa e o campo de tensões residual é tal que não viola o limite plástico, diz-se que o 

corpo está em shakedown, e a resposta passará a ser estritamente elástica (Guimarães, 

2001; Medina e Motta, 2015; Delgado, 2012). 

 

• Módulo de Resiliência 

 

Spada (2003) define o módulo de resiliência como a relação entre as tensões transientes 

verticais e a correspondente deformação recuperável, reforçando que ao se aplicar a Lei 

de Hooke generalizada em um solo, a partir do seu estado de tensões conhecido e das 

deformações medidas, determina-se o valor de E (ou MR). O comportamento 

predominantemente elástico não linear do solo torna necessária a busca por relações 

empíricas entre o estado de tensões e o módulo de resiliência. 
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Segundo o DNER (2010), o Modulo de Resiliência (MR) é obtida pela relação entre a 

tensão-desvio aplicada repetidamente em uma amostra, e a correspondente deformação 

específica vertical recuperável ou resiliente (Equação 3.10).  

 

𝑀𝑅 =  
𝜎𝑑

𝑟
              (3.10) 

 

Onde, 

 

𝜎𝑑 =  𝜎1 −  𝜎3             (3.11) 

σd - Tensão-desvio aplicada repetidamente no eixo axial (MPa). 

σ1 - Tensão principal maior (MPa); 

σ3 - Tensão principal menor ou tensão de confinamento (MPa); 

εr - Deformação específica axial resiliente (mm/mm); 

 

Sendo, 

휀𝑟 =  
𝑑𝑟

𝐿
              (3.12) 

dr - Deslocamento recuperável; 

L - Altura ou espessura do corpo de prova. 

 

O módulo de resiliência é usado como entrada de dados para o cálculo de tensões e 

deformações nos diferentes pontos do pavimento. Ressalta-se que os materiais de 

pavimentação não são elásticos, sendo o uso da teoria da elasticidade uma aproximação. 

Apesar de dependente do tempo e da história de tensões, o comportamento de alguns 

materiais de pavimentação pode ser aproximado como elástico não-linear (Bernucci et al, 

2008). 

 

Fernandes (2005) sugere que o módulo de resiliência possui dependência da natureza do 

solo, estabelecida pela constituição e composição mineralógica, textura e plasticidade da 

fração fina, umidade, densidade e estado de tensões. 

 

Segundo Bernucci et al (2008), em solos coesivos, a aplicação da tensão-desvio possui 

influência considerável na deformação resiliente axial. Solos coesivos do subleito 
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possuem modulo de resiliência maior, visto que as camadas acima absorvem grande parte 

das tensões provocadas pelas rodas. Os autores ressaltam também que as deformações 

resilientes aumentam em solos compactados no ramo úmido, quando comparado, nas 

mesmas bases, com solos compactados no ramo seco. Entretanto, deve ser evitado 

trabalhar com módulos de resiliência altos obtidos no ramo seco, dado que ao longo da 

vida útil do pavimento o mesmo pode sofrer diversas variações de teor de umidade.  

 

Bernucci et al (2008), citam que a umidade do solo influencia diretamente no valor do 

módulo de resiliência obtido, sendo que o aumento da umidade proporciona a queda do 

parâmetro, e a redução provoca o aumento do valor do módulo de resiliência. Ressaltando 

ainda, que teores de umidade abaixo do tolerável podem provocar trincas por contração 

no pavimento, reduzindo a resistência do solo, e consequentemente o seu módulo de 

resiliência. 

 

Conforme Fortunato (2005), a modelagem do comportamento dos solos granulares que 

constituem as camadas dos pavimentos rodoviários e ferroviários são complexas, devido 

a dependência da deformação em relação ao estado de tensão. Solos granulares utilizados 

nas camadas dos pavimentos são submetidos a tensões variáveis, no espaço e tempo, 

provocando uma inversão das tensões cisalhantes, e, consequentemente, uma rotação das 

tensões. Essa rotação pode provocar o aumento das deformações distorcionais e 

volumétricas durante o carregamento cíclico, quando comparadas com as que ocorrem 

quando o carregamento se dá sem rotação de tensões. 

 

Segundo Fortunato (2005), alguns estudos mostraram que os materiais granulares sob 

ação de cargas cíclicas, com nível de tensão distante da tensão de ruptura, apresentam 

comportamentos caracterizados pelo aumento do módulo reversível nos primeiros ciclos 

de carga, com estabilização em seguida.  O autor afirma que grande parte da deformação 

permanente ocorre na primeira aplicação da carga, e que a taxa de crescimento da 

deformação permanente diminui com o aumento do número de ciclos. Entretanto, para 

tensões acima de um valor crítico, a taxa de crescimento da deformação permanente 

aumenta com o número de aplicações da carga. 
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Além da tensão aplicada e das rotações das tensões, Fortunato (2005) ainda cita que o 

módulo de resiliência dos solos granulares é influenciado pela umidade, histórico de 

tensões, a compacidade, a quantidade de materiais finos, a forma e o diâmetro das 

partículas, a litologia e o grau de alteração do material. 

 

3.1.6. Classificação MCT 

 

Na década de oitenta, foi desenvolvida uma metodologia para permitir caracterizar e 

classificar solos finos, característicos de regiões tropical e sub-tropical. Inicialmente, esse 

método foi desenvolvido através de algumas alterações no método de execução do ensaio 

de compactação, e na introdução do ensaio de perda por imersão de solos compactados. 

O produto final desse método é a classificação MCT (Miniatura Compactação Tropical) 

do solo. A nomenclatura MCT dá-se em função da utilização de corpos de prova com 

dimensões reduzidas (50,0 mm x 50,0 mm) compactados através de procedimento 

específico para solos tropicais. 

 

DNIT (2006) descreve que esse método permite avaliar as propriedades dos solos 

relacionadas à contração, permeabilidade, expansão, coeficiente de penetração d’água, 

coesão, capacidade de suporte e famílias de curvas de compactação, indicando assim os 

teores de umidade e energias adequadas, bem como possíveis problemas na compactação. 

Os ensaios são fundamentados pelos ensaios de CBR e MCV, entretanto, como os corpos 

de prova são reduzidos, obtém-se o mini-CBR e o mini-MCV.  

 

Nogami e Vilibor (1995) descrevem que a metodologia MCT possibilita a classificação 

dos solos tropicais em duas grandes classes de solos, os Não-Lateríticos (N) e os 

Lateríticos (L), podendo classificá-los em outras setes subclasses: 

• Não Lateríticos Areias (NA);  

• Não Lateríticos Arenosos (NA’);  

• Não Lateríticos Siltosos (NS’); 

• Não Lateríticos Argilosos (NG’); 

• Lateríticos Areias (LA); 

• Lateríticos Arenosos (LA’);  

• Lateríticos Argilosos (LG). 
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A Figura 3.6 apresenta um ábaco a qual correlaciona o índice e’ e o coeficiente c’, ambos 

obtidos através dos resultados dos ensaios de mini-CBR e mini-MCV. 

 

 
Figura 3.6 – Gráfico de classificação MCT. (Nogami; Vilibor, 1994 apud Fernandes, 

2005) 

 

A Tabela 3.3 apresenta a correlação das características das granulometrias típicas dos 

solos, correlacionadas com resultados de ensaios para classificação MCT, e possíveis 

utilizações do solo em camadas do pavimento. 

 

Tabela 3.3 – Propriedades e utilização dos grupos de solos da classificação MCT. 

Nogami e Vilibor (1995). 
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3.2.ENSAIOS LABORATORIAIS DE LASTRO 

 

ABNT (2014) será a referência técnica para a realização dos ensaios de lastro deste 

estudo, definindo que o material para a utilização como lastro deverá ser constituído de 

fragmentos formados pela britagem de rocha sã e dura, com características petrográficas 

próprias para o uso como lastro ferroviário, devendo ainda atender aos limites definidos 

na Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4 – Características do lastro ferroviário. (ABNT, 2014) 

Características Valor 

Forma média das partículas Cúbica 

Partículas não cúbicas (máximo) 15 % 

Massa específica aparente (mínima) 2.500 kg/m3 

Absorção de água (máximo) 0,8 % 

Porosidade aparente (mínimo) 1,5 % 

Resistência a intempérie 10 % 

Resistência à compressão axial (mínima) 100 MPa 

Resistência ao choque (índice de tenacidade Treton máximo) 25 % 

Teor de materiais macios e friáveis máximo  5 % 

Material pulverulento (máximo) 1 % 

Torrões de argila (máximo) 0,5 % 

Limite de massa unitária no estado solto 1,25 g/dm3 

Resistência ao desgaste (abrasão Los Angeles máximo) 30 % 

 

3.2.1. Ensaio de granulometria 

 

No Brasil, as concessionárias ferroviárias utilizam como referência técnica as curvas 

granulométricas sugeridas pela norma americana AREMA (2009) (Tabela 3.5), ou pela 

ABNT (2014) (Tabela 3.6), em função dos diferentes tipos de linhas de suas ferrovias. O 

ensaio para a determinação da curva granulométrica é realizado através da colocação da 

amostra em um conjunto de peneiras de diferentes graduações, realizando-se a medição 

da quantidade de material retido em cada peneira.  
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Tabela 3.5 – Curva granulométrica para diferentes tipos de linhas da norma americana 

AREMA. (AREMA, 2009) 

 

 

Tabela 3.6 – Curva granulométrica para diferentes tipos de linhas da norma brasileira 

NBR 5564. (ABNT, 2014) 

Lado da malha da peneira 

de acordo com a ABNT 

NBR NM ISSO 3310-1 

Porcentagem em massa acumulada % 

Padrão A Padrão B 

76,2 - 0 - 0 

63,5 0 - 0 0 - 10 

50,8 0 - 10 - 

38,0 30 - 65 40 - 75 

25,4 85 - 100 - 

19,0 - 90 - 100 

12,0 95 - 100 98 - 100 

 

Tavares (2009) define que uma granulometria bem graduada ajuda a garantir uma elevada 

capacidade de carga e estabilidade da via, proporcionando alcançar um elevado estado de 

compactação, entretanto possui a capacidade de drenagem reduzida. Torna-se 

fundamental obter o equilíbrio entre a capacidade de carga e a capacidade drenante, sem 

priorizar somente uma delas. 

 

3.2.2. Ensaio de abrasão “Los Angeles” 

 

ABNT (2001) descreve o procedimento para a realização do ensaio de abrasão “Los 

Angeles”. Para a determinação da resistência à abrasão do lastro, usualmente utiliza-se o 

ensaio de abrasão “Los Angeles”. Para a execução deste, separa-se uma amostra de 5 kg 

do lastro a ser estudado, coloca-se dentro de um tambor de um equipamento padronizado, 
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juntamente com uma carga abrasiva, na ocasião, são 12 esferas aço com massa total de 

aproximadamente 6 kg. Após a máquina executar 500 revoluções a uma velocidade de 30 

r.p.m., retira-se o material, e passa-o em uma peneira de 1,68 mm de malha. O material 

passante é considerado como perda de lastro, consequentemente originado pelo desgaste. 

Para a determinação do índice de abrasão Los Angeles, é utilizada a Equação 3.13. 

 

𝐴𝑛 =  
𝑚𝑛−𝑚`𝑛

𝑚𝑛
 𝑥 100          (3.13)  

 

Onde, 

An – Índice de abrasão Los Angeles; 

mn – Massa total seca colocada no tambor; 

m´n – Massa da amostra retida na peneira de 1,68 mm. 

 

3.2.3. Forma do material 

 

Segundo Sousa (2007), as formas alongadas e laminares das partículas não são desejáveis. 

A forma mais adequada para a utilização como lastro é a cúbica.  

 

A ABNT (2014) estabelece o valor de 15% para a quantidade de partículas não cúbicas 

aceitáveis na amostra. A Figura 3.8 apresenta as medições a serem realizadas na partícula, 

para possibilitar a classificação quanto à forma (Tabela 3.7). 

 

 
Figura 3.8 – Dimensões do corpo de prova a serem medidos. (ABNT, 2014) 
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Tabela 3.7 – Classificação da forma dos fragmentos do corpo de prova. (ABNT, 2014) 

Relações b/a e c/b Classificação da forma 

b/a ≥ 0,5 e c/b ≥ 0,5 Cúbica 

b/a < 0,5 e c/b ≥ 0,5 Alongada 

b/a ≥ 0,5 e c/b < 0,5 Lamelar 

b/a < 0,5 e c/b < 0,5 Alongada - lamelar 

 

 

3.2.4. Determinação da Massa Específica Aparente, Porosidade Aparente e 

Absorção de Água 

 

Conforme a ABNT (2014), para a determinação da massa específica aparente, porosidade 

específica e absorção de água, deve-se separar no mínimo dez corpos de provas com 

dimensões de aproximadamente 5 cm. Estes serão lavados e escovados, e inseridos em 

um dessecador ou bandeja padronizada, para adição de água deionizada/destilada até um 

terço de sua atura. Após 4 horas de imersão, completa-se com o mesmo tipo de água, 

atingindo dois terços da altura. Em seguida, após mais 4 horas, faz-se a submersão total 

do corpo de prova, mantendo-os por 48 horas. Passado este período, retira-se os corpos 

de prova para pesagens individuais, obtendo as massas do corpo saturado (Msat), e as 

massas do corpo submerso (Msub). Realizadas as medições, levam-se os mesmos a uma 

estufa com temperatura de 70 °C por 48 horas, para em seguida realizar uma nova 

pesagem individual, obtendo os valores de massa do corpo seco (Msec). 

 

• Massa Específica Aparente 

 

Para a determinação da massa específica aparente, deverá ser utilizada a Equação 3.14. 

 

𝜌𝑎 =  
𝑀𝑠𝑒𝑐

(𝑀𝑠𝑎𝑡− 𝑀𝑠𝑢𝑏)
           (3.14) 

 

Onde, 

 

ρa – Massa específica aparente; 
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Msec – Massa seca; 

Msat – Massa saturada; 

Msub – Massa submersa. 

 

• Porosidade Aparente 

 

Para a determinação da porosidade aparente, deverá ser utilizada a Equação 3.15. 

 

𝜂𝑎 =  
(𝑀𝑠𝑎𝑡 − 𝑀𝑠𝑒𝑐)

(𝑀𝑠𝑎𝑡− 𝑀𝑠𝑢𝑏)
 𝑥 100            (3.15)  

 

Onde, 

 

ηa – Porosidade aparente; 

 

• Absorção de Água 

 

Para a determinação da absorção de água, deverá ser utilizada a Equação 3.16. 

 

𝛼𝑎 =  
(𝑀𝑠𝑎𝑡 − 𝑀𝑠𝑒𝑐)

𝑀𝑠𝑒𝑐
 𝑥 100        (3.16) 

 

Onde, 

 

αa – Absorção de água; 

 

3.2.5. Resistência a intempéries 

 

A ABNT (2014) define a metodologia do ensaio a ser realizado para a determinação da 

resistência a intempéries, separa-se no mínimo dez corpos de provas com massas entre 

100 g e 200 g para serem lavados, escovados e inseridos em uma estufa a 100 °C por 24 

horas, e em seguida pesados. Após essa etapa, os corpos de provas são submersos em uma 

solução de sulfato de sódio por um período de 8 horas, em seguida, secados em uma estufa 

a 100 °C por 8horas, os mesmos são retirados e resfriados naturalmente no ambiente 
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externo. Esse ciclo citado se repetirá por 40 vezes. A solução de sulfato de sódio deverá 

ser complementada sempre que necessário, e substituída a solução após o vigésimo ciclo. 

Após a conclusão de cada dez ciclos, os corpos de prova deverão ser analisados para a 

verificação de trincas, fissuras, escamações, oxidações minerais, desagregações e outros. 

A resistência a intempéries será obtida pela Equação 3.17. 

 

𝑅𝑖 =  
(𝑀𝑖 − 𝑀𝑓)

𝑀𝑖
 𝑥 100             (3.17) 

 

Onde, 

 

Ri – Resistência a intempérie; 

Mi – Massa inicial dos corpos de prova; 

Mf – Massa final dos corpos d e prova. 

 

3.2.6. Compressão axial 

 

Para a realização ensaio, deverão ser moldados no mínimo cinco corpos de prova em 

formatos cúbicos ou cilíndricos, sendo os cúbicos com arestas entre 70 mm e 80 mm, 

cilíndricos, com o diâmetro entre 70 mm e 80 mm. A relação entre a base e a altura poderá 

variar entre 1:2,5 e 1:3. Os corpos de prova serão submersos em água por um período de 

48 horas, na sequência serão submetidos a uma prensa com capacidade mínima de 2.000 

kN, a qual aplicará uma força a uma taxa de 0,7 MPa/s ou 1,3 mm/min até a ruptura do 

mesmo. O valor da força aplicada no momento da ruptura deverá ser registrado. A tensão 

de ruptura por compressão uniaxial é dada pela Equação 3.18.  

𝜌 =  
𝑃

𝐴
             (3.18) 

 

Onde, 

 

ρ – Tensão de ruptura na compressão uniaxial, na condição saturada; 

P – Força máxima de ruptura; 

A – Área do topo do corpo de prova. 
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3.2.7. Resistência ao choque 

 

A ABNT (2014) define a necessidade de peneiramento da amostra, para posterior 

separação de sessenta fragmentos passantes pela peneira de 19 mm retidos na peneira de 

16 mm. Esses, serão lavados e colocados em uma estufa entre 100 °C e 110 °C por 24 

horas. Após a secagem, terão suas massas registradas, e inseridos individualmente no 

equipamento Treton. Serão realizados dez ciclos de queda livre de uma massa de 16 kg, 

por uma altura de 38 mm, os materiais que permanecem no equipamento são lavados e 

levados a uma estufa nas mesmas condições anteriores. Novamente após a secagem, suas 

são massas verificadas. Para a determinação da resistência ao choque, a Equação 3.19 

deverá ser utilizada. 

 

𝑇 =  
(𝑀𝑖 − 𝑀𝑓)

𝑀𝑓
 𝑥 100          (3.19) 

 

Onde, 

 

T – Resistência ao choque; 

Mi – Massa inicial dos corpos de prova; 

Mf – Massa final dos corpos d e prova. 

 

3.2.8. Teor de fragmentos macios e friáveis 

 

Conforme a ABNT (2014), a amostra a ser utilizada deverá ser seca em uma estufa, 

peneirada, e coletados os fragmentos retidos nas peneiras de 9,5 mm, 12,5 mm, 19,0 mm, 

25,0 mm, 37,5 mm e 50,0 mm. Separados os fragmentos para moldagem dos corpos de 

provas, faz-se a contagem com os devidos registros de suas massas, inserindo-os no 

equipamento para a determinação do teor de fragmento, para a separação das partículas 

macias e friáveis. Uma vez separadas, as mesmas são contadas, as suas massas são 

verificadas, e estabelecido o percentual de materiais macios e friáveis em relação ás 

massas iniciais dos corpos de prova. 
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3.3.DEFINIÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

Para a elaboração do estudo, foram definidos dois pontos para retiradas de amostras de 

solos do subleito, do sublastro e do lastro, os quais terão sua localização geográfica 

detalhada durante a apresentação do projeto no Capítulo 4.  

 

Para a coleta dos materiais de sublastro e subleito foram necessárias algumas atividades 

preliminares, como a retirada de trilhos dispostos ao lado da via para a formação da pista 

de rolamento dos pórticos (Figura 3.9), limpeza manual da plataforma para encontrar as 

camadas definidas (Figura 3.10), e escavação manual da plataforma para a retirada de 

amostras (Figura 3.11).  

 

 
Figura 3.9 – Afastamento dos trilhos localizados ao lado da via para a retirada de amostras 

no km 285+525, entre os pátios de Evangelina e Cravinhos, do Corredor Centro Sudeste. 

(Autor, 2018) 

 

 

A Figura 3.10 apresenta o processo de retirada da camada de lastro de forma manual, com 

o objetivo de acessar a camada de sublastro e subleito para a realização da coleta das 

amostras. 
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Figura 3.10 – Limpeza do lastro para a retirada das amostras no km 285+475. (Autor, 

2018) 

 

 

 
Figura 3.11 – Retirada de amostras no km 285+525. (Autor, 2018) 

 

Os ensaios geotécnicos foram realizados no laboratório Brazilian Rock Hounds Ensaios 

Geotécnicos, localizado na cidade de Cotia (SP). As amostras de solos e lastro foram 

coletadas pelas equipes da manutenção de via permanente da VLI, alocadas em sacos 

plásticos, lacradas e inseridas em bombonas, de forma que pudessem ser transportadas ao 

referido laboratório sem anomalias. 
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Para identificar as amostras coletadas, foram detalhadas a origem e cada tipo de material, 

visto que as mesmas utilizaram as mesmas identificações nos resultados correspondentes. 

Segue abaixo a nomenclatura das amostras ensaiadas: 

 

• Amostra 1 (Lastro 1) – Lastro novo retirado do estoque de lastro localizado na 

cidade de Ribeirão Preto, especificamente no pátio ferroviário do Pool; 

• Amostra 2 (Lastro 2) – Lastro retirado da ferrovia, material proveniente dos km 

285+525 e 285+475, respectivamente os pontos 1 e 2 citados abaixo; 

• Amostra 3 (Subleito 1) – Material do subleito no km 285+525 (ponto 1); 

• Amostra 4 (Sublastro 1) – Material do sublastro no km 285+525 (ponto 1); 

• Amostra 5 (Sublastro 2) – Material do sublastro no km 285+475 (ponto 2); 

• Amostra 6 (Subleito 2) – Material do subleito no km 285+475 (ponto 2). 

 

3.4. DADOS A SEREM UTILIZADOS NA ANÁLISE EMPÍRICA E 

MECANICISTA DO PAVIMENTO FERROVIÁRIO  

 

Para a elaboração do dimensionamento do pavimento ferroviário pelo método empírico, 

serão utilizadas as características da ferrovia e do material rodante. Os dados relativos à 

velocidade, carga por eixo e número de ciclos estão contidos na Tabela 3.8, as dimensões 

dos vagões são apresentadas na Tabela 3.9. Em relação aos dados de via permanente, o 

detalhamento dos perfis dos trilhos está na Tabela 3.10, o detalhamento dos dormentes 

está inserido na Tabela 3.11, e os dados referentes ao lastro estão na Tabela 3.12. As 

características da ferrovia a serem descritas consideram os dados antes e após o processo 

de renovação de via permanente. 

 

Tabela 3.8 – Dados da operação a serem utilizados no estudo. (Autor, 2018) 

Tipo Propriedade / Característica Valor 

Velocidade Velocidade máxima autorizada – “V” (km/h) 60,00 

Carga 

Carga por eixo – Atual (t/eixo) 25,00 

Carga por roda Atual – “P” (kgf) 12.500,00 

Carga por eixo – Proposto (t/eixo) 27,50 

Carga por roda Proposto - “Prev” (kgf) 13.750,00 

Ciclos Número de ciclos ‘N” 2,2 x 106 
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A frota de vagões da Ferrovia Centro Atlântica inclui diversos tipos e modelos diferentes, 

entretanto, o vagão mais utilizado no Corredor Centro Sudeste é o HFE (Hopper 

Fechado). Esse tipo de vagão é destinado ao transporte de cargas em granel, com forte 

utilização para escoamento de grãos. A Tabela 3.9 apresenta algumas características do 

vagão que será utilizado como referência de material rodante na elaboração desta 

dissertação. 

 

Tabela 3.9 – Dados do vagão HFE a serem utilizados no estudo. (VALE, 2011) 

Característica / Parâmetro Valor (unidade) 

Bitola 100,00 cm 

Peso bruto máximo  110 t 

Altura do centro do engate ao topo do trilho  75,00 cm 

Distância entre faces de tração dos engates  1.683,00 cm 

Distância entre face dos espelhos  1.603,00 cm 

Comprimento externo da caixa carga  1.593,50 cm 

Largura interna da caixa de carga  269,40 cm 

Largura externa  270,00 cm 

Altura externa máxima  405,00 cm 

Distância entre centros de truques  1.270,00 cm 

Distância entre eixos no truque 172,70 cm 

Diâmetro da roda  83,80 cm 

 

 

Tabela 3.10 – Dados dos trilhos a serem utilizados no estudo. (Autor, 2018) 

Perfil Propriedade / Característica Valor 

Perfil TR-50 

Módulo de Elasticidade do trilho – “E” (kgf/cm2) 2.100.000,00 

Momento de Inércia do trilho - “I” (cm4) 2.039,53 

Área do trilho (cm2) 64,19 

Largura do patim do trilho (cm) 13,65 

Distância de eixo a eixo entre trilhos – “s” (cm) 106,53 

Perfil TR-68 

Módulo de Elasticidade do trilho – “E” (kgf/cm2) 2.100.000,00 

Momento de Inércia do trilho - “I” (cm4) 3.920,90 

Área do trilho (cm2) 86,52 

Largura do patim do trilho (cm) 15,24 

Distância de eixo a eixo entre trilhos – “s” (cm) 107,41 
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Tabela 3.11 – Dados dos dormentes a serem utilizados no estudo. (Autor, 2018) 

Tipo Propriedade / Característica Valor 

Madeira 

Largura do dormente – “b” (cm) 22,00 

Altura do dormente – (cm) 16,00 

Comprimento do dormente – “L” (cm) 200,00 

Momento de Inércia do dormente – “I” (cm4) 7.509,33 

Módulo de Elasticidade do dormente – “E” 

(kgf/cm2) 
136.000,00 

Espaçamento entre dormentes – “d” (cm) 57,00 

Coeficiente de Rigidez da fixação E-clip – k 

(kgf/cm) 
70.000,00 

Concreto 

Monobloco 

Largura do dormente – “b” (cm) 27,00 

Altura do dormente – (cm) 23,00 

Comprimento do dormente – “L” (cm) 200,00 

Momento de Inércia do dormente – “I” (cm4) 21.922,11 

Módulo de Elasticidade do dormente – “E” 

(kgf/cm2) 
320.000,00 

Espaçamento entre dormentes – “d” (cm) 61,00 

Coeficiente de Rigidez da fixação Fast-clip – k 

(kgf/cm) 
150.000,00 

 

 

 

Tabela 3.12 – Dados do lastro a serem utilizados no estudo. (Autor, 2018) 

Tipo Propriedade / Característica Valor 

Lastro 

Altura – “h” (cm) – Antes da renovação de via 25,00 

Altura – “h” (cm) – Após da renovação de via 27,50 

Número de subcamadas a serem consideradas 5 

Módulo de Resiliência – (kgf/cm2) 2.000,00 

Ângulo de Atrito – (graus) 40º 

Coesão – (kgf/cm2) 0,00 
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CAPÍTULO 4 

 
ESTUDO DE CASO – CORREDOR CENTRO SUDESTE 
 

O presente estudo consistirá na análise da capacidade do pavimento ferroviário de um 

trecho escolhido do Corredor Centro Sudeste, com o objetivo de avaliar um possível 

aumento de carga por eixo de 10%, fundamentado por análises de mecânica dos 

pavimentos. 

 

Para o estudo serão avaliadas as condições do pavimento ferroviário antes do processo de 

renovação de via permanente, as condições do pavimento após o processo de via 

permanente com a circulação de cargas atuais, e a condição de suporte do pavimento 

ferroviário após o processo de renovação de via permanente para uma nova carga por eixo 

de 27,5 toneladas. 

 

O primeiro passo será a definição do local a ser estudado, sendo como fator sugestivo a 

conciliação do processo de renovação da via permanente em conjunto com o decorrer 

deste estudo. A etapa seguinte consiste em um levantamento da base de dados 

operacionais relacionados às condições da via permanente, materiais rodantes e operação 

ferroviária. Coletas de amostras de materiais de lastro, sublastro e subleito serão 

realizadas para a realização dos devidos ensaios geotécnicos. Após a conclusão dos 

ensaios, aliado ao trabalho realizado na base de dados operacionais, simulações 

computacionais serão realizadas para a análise de capacidade de carga do pavimento 

ferroviário, estas fundamentadas por métodos mecanicistas. Com os devidos 

dimensionamentos e análises realizadas, serão elaboradas alternativas para o ganho de 

capacidade proposto como objeto deste estudo, caso o resultado obtido não seja positivo. 

A Figura 4.1 ilustra o macroprocesso estabelecido para este projeto.    

 

 

 
Figura 4.1 – Proposta de projeto para o objeto do estudo. (Autor, 2017) 
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4.1.DETALHAMENTO DO CORREDOR CENTRO SUDESTE 

 

Este estudo será desenvolvido no Corredor Centro Sudeste da empresa VLI, responsável 

por conectar as cidades de Brasília e Goiânia, aos portos localizados na Baixada Santista 

(Figura 4.2). 

 

 
Figura 4.2 – Mapa geográfico do Corredor Centro Sudeste. (VLI, 2018) 

 

O Corredor Centro Sudeste apresenta características diferentes devido às solicitações 

operacionais de cada região, atendendo às premissas de volumes trafegados, tipos de 

cargas, materiais rodantes, condições estruturais e características regionais. 

 

Para o seu plano de crescimento, suportado pelas projeções de crescimento das safras 

brasileiras, foi realizado um investimento de capital na construção de dois grandes 

terminais agrícolas localizados nas cidades de Uberaba (MG) e Guará (SP), além disso, 

foram realizados investimentos no terminal portuário Luís Antônio Mesquita (TIPLAM), 

objetivando aumentar de um para quatro berços de atracação de navios. Com os devidos 

aportes financeiros nas origens e destinos das cargas, fez-se necessário capacitar a 

ferrovia que une ambos. A busca pela redução de falhas provocadas na superestrutura, de 
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forma a propiciar aumento de confiabilidade e disponibilidade da malha, originou em um 

projeto de modernização ou renovação da via permanente, definido para ocorrer entre as 

cidades de Campinas e Uberaba, visto que a manutenção do trecho ferroviário entre as 

cidades de Santos e Campinas não é de responsabilidade da empresa VLI. 

 

A operação ferroviária no Corredor Centro Sudeste transcorre com fluxos de exportações 

superiores às importações. Constituído por uma via singela, os cruzamentos entre os trens 

de ambos os fluxos ocorrem em pátios de cruzamentos dispostos ao longo da ferrovia. A 

velocidade máxima autorizada entre as cidades de Uberaba e Campinas é de 60 km/h, 

entretanto, a velocidade média dos trens é mais baixa, uma vez que leva em consideração 

as paradas para cruzamentos, a saturação da malha, entre outros impactos. A carga por 

eixo praticada atualmente é de 25 toneladas.   

 

4.2.LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

 

O processo de renovação de via permanente não seguiu uma lógica construtiva linear com 

um único ponto de partida e um de término, sendo definida por premissas operacionais 

de criticidade. Face ao exposto, e adicionando outras premissas, a escolha do local a ser 

estudado foi definida aliando o cronograma de execução do processo de renovação com 

o transcorrer deste estudo, fácil acesso para a realização de estudos complementares que 

se façam necessários, proximidade às sedes das turmas de manutenção para os devidos 

apoios operacionais, gabaritos ferroviários que propiciem segurança pessoal para todas 

as pessoas que possam participar deste projeto, fácil acesso rodoviário ao lado da 

plataforma ferroviária para conexões de equipamentos, local longe de perímetros urbanos 

e ao mesmo tempo próximo de cidades, e sem histórico de riscos de segurança. 

 

Sabe-se que o Corredor Centro Sudeste atravessa três estados, os quais possuem 

características diferentes, principalmente relacionadas aos solos utilizados em sua 

construção. Busca-se despertar com esse projeto a possibilidade de replicar o estudo para 

cada uma das regiões onde se faça necessário. A localidade escolhida para a elaboração 

do estudo foi a cidade de Ribeirão Preto (SP).  
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A cidade de Ribeirão Preto é interceptada pela ferrovia em diversos bairros. O ponto 

escolhido para a elaboração do estudo fica especificamente no bairro Recreio Industrial, 

localizado na zona rural da cidade (Figura 4.3), entre os pátios de Evangelina e Cravinhos, 

logo após ao AMV (aparelho de mudança de via) que dá acesso ao ramal de Biagípolis.  

 

 
Figura 4.3 – Localização do ponto objeto do estudo dentro do município de Ribeirão 

Preto, a) Mapa com as coordenadas geográficas; b) Mapa relevo com a localização do 

ponto estudado. (Google, 2018) 

 

A coleta de amostras ocorreu em dois pontos, denominados neste estudo como pontos de 

amostragem 1 e 2, ou somente pontos 1 e 2. O primeiro está localizado no km 285+525 e 

o segundo no km 285+475, sendo a referência as quilometragens da ferrovia. (Figura 4.4). 

 

 
Figura 4.4 – Localização dos dois pontos de retirada das amostras de solos e lastro. 

(Google, 2018) 
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4.3.CLIMA  

 

O clima da região estudada é considerado como tropical, caracterizado por possuir 

inverno seco, e verão com mais chuvas. Em média, possui uma precipitação pluviométrica 

anual de aproximadamente 1500 mm, umidade relativa do ar em torno de 70%, e 

temperaturas médias no inverno próximas de 18°C, e durante os outros meses do ano em 

torno de 23°C. 

 

4.4.GEOMORFOLOGIA E SOLOS 

 

Segundo Ivernizzi (2001), a área de estudo pertence à unidade geomorfológica 

denominada de Patamares Estruturais de Ribeirão Preto, com formas de relevo 

denudacionais, constituídas basicamente por colinas amplas e baixas, com topos 

tabulares. As altitudes da região estudada estão entre 500 e 700 m e as declividades 

médias estão entre 2% e 10%. A constituição litológica dessa unidade de relevo é formada 

por basalto, e os solos são do tipo Latossolo Roxo nos terrenos mais aplainados, e Terra 

Roxa Estruturada nas vertentes mais inclinadas.  

 

4.5.GEOLOGIA 

 

Na região estudada encontram-se rochas das Formações Botucatu e Serra Geral, 

pertencentes ao Grupo São Bento. A Figura 4.6 apresenta a carta geológica de parte do 

estado de São Paulo. 

 

4.5.1. Formação Botucatu 

 

Ivernizzi (2001) afirma que a Formação Botucatu está exposta numa faixa contínua, e 

nela podem ocorrer camadas ou lentes de arenitos conglomeráticos com estratificações 

cruzadas, onde o contato superior com a Formação Serra Geral faz-se por interdigitação. 

Além disso, a Formação Botucatu é constituída quase inteiramente de arenitos de 

granulação fina a média, com mineralogia uniforme e boa seleção de grãos de alta 

esfericidade.  
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Ivernizzi (2001) comenta que pacote sedimentar da Formação Botucatu foi depositado 

pelo vento em extenso deserto com campos de dunas. Este ambiente se manteve até as 

manifestações vulcânicas. Após os primeiros derrames, as areias continuaram a ser 

movimentadas, formando os arenitos interderrames. 

 

4.5.2. Formação Serra Geral 

 

Segundo Ivernizzi (2001), as rochas eruptivas da Formação Serra Geral são constituídas 

por um conjunto de derrames de basaltos tholeítico, entre as quais intercalam-se arenitos 

com as mesmas características daqueles pertencentes à Formação Botucatu.  

 

O mapa geológico do Estado de São Paulo, a Figura 4.5, sugere que as rochas basálticas 

são compostas por fenocristais de augita, plagioclásio, pigeonita, titanomagnetita e rara 

olivina, em matriz composta por estes mesmos minerais. As rochas intermediárias contem 

fenocristais de augita, plagioclásio, pigeonita e titanomagnetita em matriz de plagioclásio, 

augita, pigeonita, titanomagnetita, ilmenita e quartzo. 

 
Figura 4.5 - Mapa geológico regional da porção nordeste do estado de São Paulo com 

destaque à área de estudo (IPT, 1981 apud Ivernizzi, 2001). 
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4.5.3. Coberturas recentes 

 

Cobrindo os litotipos descritos acima tem-se os sedimentos fluviais Cenozoicos, 

compostos por areias, cascalhos, argilas e siltes. Estes sedimentos formam os depósitos 

chamado de Barras Arenosas, que são dunas subaquosas geradas por um sistema fluvial 

meandrante. 

 

4.6.PAVIMENTO FERROVIÁRIO – ANTES DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO 

DE VIA PERMANENTE 

 

Na condição antes do processo de renovação de via permanente ao longo do Corredor 

Centro Sudeste existem trechos com dormentes de madeira, dormentes de concreto bi-

bloco e monobloco, sendo estes dois últimos com idade superior a quarenta anos. O perfil 

de trilho é o TR-50, o lastro possui alturas variando entre 22,5 cm e 25 cm, para os 

dormentes de concreto os conjuntos de fixações utilizados são a fixação RN, e fixações 

do tipo Deenik para os dormentes de madeira.  

 

Como as camadas de sublastro e subleito não serão alteradas durante o processo de 

renovação de via permanente, suas características e parâmetros serão abordadas através 

dos ensaios geotécnicos laboratoriais. 

 

4.7.METODOLOGIA DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DE VIA 

PERMANENTE 

 

O processo denominado de renovação de via permanente consiste em substituição de 

100% dos dormentes existentes por dormentes de concreto monobloco, substituição dos 

sistemas de fixações, aplicação de palmilhas entre os trilhos e dormentes, remodelação 

dos trilhos de perfil TR-50 para trilhos de perfil TR-68, e complementação do lastro 

atingindo assim a altura de 25 cm. Como estes serviços são realizados com a ferrovia em 

operação, faz-se necessária a criação de diversos procedimentos operacionais, 

distribuição de materiais em frentes de serviços, bem como metodologias construtivas 

contemplando logística, métodos, sobreposição de atividades, riscos e custos.  
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Para entendimento do processo de renovação de via permanente, a seguir será detalhado 

o sequenciamento de atividades, de forma a ilustrar como são realizadas as devidas 

modificações do pavimento ferroviário estudado. As sequências de informações abaixo 

possuem caráter ilustrativo, sendo que durante a dinâmica operacional, diversas 

atividades ocorrem de formas paralelas, bem como defasadas ou transicionais. Além 

disso, parte-se do princípio que as devidas equipes e recursos encontram-se mobilizados 

de forma adequada nas localidades. 

 

O processo tem seu início através de uma inspeção para identificação dos locais a serem 

trabalhados, reconhecendo assim possíveis riscos relacionados à segurança, metodologia 

de execução e logística dos recursos a serem utilizados. 

 

Uma vez identificados os possíveis problemas, inicia-se o aprovisionamento dos trilhos 

(Figura 4.6) através de um trem de serviço carregado com 32 barras de trilhos com 

extensões de 240 metros cada unidade. Uma abordagem ilustrativa é que o Brasil não 

produz trilhos, havendo necessidade de importação. Para que esses trilhos cheguem na 

cidade de Ribeirão Preto com um comprimento de 240 metros, os trilhos que chegam nos 

portos, geralmente com 24 metros, são transportados por trens ou caminhões para o 

Estaleiro de Soldas da VLI, localizado na cidade mineira de Pedro Leopoldo. As barras 

de 24 metros são unidas umas às outras através de um processo de soldagem elétrica até 

atingirem 240 metros de comprimento. Uma vez constituído o TLS (trilho longo soldado), 

são carregados em trens com capacidade para 32 TLS, os quais se deslocam para as 

localidades de destino. 

 

 
Figura 4.6 – Trem de transporte de trilhos longos durante um processo de descarga. 

(Fontes, 2018) 
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Assim que os TLS são descarregados, são ajustados de forma contínua nos dois lados da 

via permanente, e calçados por “tocos” de madeira de forma a constituir uma nova pista 

de rolamento, na ocasião para o tráfego de um equipamento necessário para o processo 

de renovação de via permanente (Figura 4.7). 

 

 
Figura 4.7 – Preparação da pista de rolamento, utilizando os trilhos novos descarregados. 

(Fontes, 2018) 

 

Pelo fato do Corredor Centro Sudeste possuir uma via singela, para a realização do 

processo de renovação de via permanente, faz-se necessário a paralização de toda a 

circulação de trens de carga na referida região. Para que os trens de cargas possam ser 

paralisados por períodos maiores, o planejamento destas atividades ocorre com um ano 

antecedência, sendo assim dimensionado todos os impactos previstos. Durante os meses 

que antecedem a renovação de via em cada localidade, ocorrem ajustes de programação, 

com o intuito de definições de horários exatos de início e término. Na VLI, o processo de 

paralizações da ferrovia para execução de manutenção de via permanente, recebe o nome 

de “faixas de manutenção”. 

 

Uma vez ajustados os horários das faixas de manutenção, torna-se necessário preparar os 

trens e as frentes de serviços para a execução da atividade. Normalmente, são formados 

três trens de serviços para trabalhar de forma independente em uma mesma faixa de 

renovação de via permanente. Os três trens de serviços deslocam-se agrupados para a 

frente de trabalho (Figura 4.8). Buscando a produtividade das atividades, a mesma faixa 

de manutenção também comporta serviços de correção geométrica e soldagens 

aluminotérmicas. 
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Figura 4.8 – Configuração ilustrativa dos três trens de serviços. (Autor, 2018) 

 

Seguindo a configuração ilustrada acima, o primeiro trem de serviço (Figura 4.9) é 

composto por uma locomotiva e vagões plataforma carregados com dormentes de 

concreto novos que serão aplicados. Nesta composição também são acoplados aos vagões 

os equipamentos a serem utilizados na renovação de via permanente, “pórticos”. 

 

 
Figura 4.9 – Trem de serviço carregado com dormentes novos. (Fontes, 2018) 

 

O segundo trem de serviço é formado por uma locomotiva e vagões gôndolas carregados 

de lastro (Figura 4.10), esse com o objetivo de aumentar a altura da camada do pavimento. 

 

 
Figura 4.10 – Trem de serviço para a descarga de lastro. (Autor, 2018) 

 

O terceiro trem de serviços é constituído por uma locomotiva e vagões plataformas com 

guindastes acoplados (Figura 4.11). A atividade dessa composição é o recolhimento dos 
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trilhos velhos que foram substituídos na faixa de manutenção anterior, visto que essa 

atividade trabalha defasada. 

 

 
Figura 4.11 – Trem de serviço para recolhimento dos trilhos. (Fontes, 2018) 

 

Dentro da mesma frente de serviço trabalham equipamentos ferroviários de correção 

geométrica, sendo uma socadora de linha e uma reguladora de lastro (Figura 4.12).  

 

 
Figura 4.12 – Equipamentos de correção geométrica. (Autor, 2018) 

 

A equipe de soldagem aluminotérmica (Figura 4.13) que trabalha na mesma frente de 

serviços é a responsável por realizar a união dos trilhos através de soldas. No processo de 
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renovação de via adotado, sendo eliminadas todas as juntas dos trilhos localizadas entre 

os pátios de cruzamento, proporcionando assim, aproximadamente 15 a 20 quilômetros 

de ferrovia sem a presença de juntas, processo esse conhecido como trilho contínuo 

soldado. 

 

 
Figura 4.13 – Equipe realizando solda aluminotérmica. (Fontes,2018) 

 

CCO (Centro de Controle Operacional) é o setor responsável pelo controle de toda a 

circulação de trens nas ferrovias. Assim que o CCO autoriza o início da faixa de 

manutenção, uma equipe já está posicionada no local realizando a retirada das fixações 

(Figura 4.14). A próxima atividade desta equipe é a retirada dos trilhos do primeiro local 

a ser renovado a via permanente. Esse processo foi repetido em toda a extensão planejada 

para o dia. 

 

 
Figura 4.14 – Equipe retirando fixações dos trilhos. (Fontes,2018) 
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Quando o primeiro trem, carregado com o pórtico e dormentes novos, chega na frente de 

trabalho, realiza-se a descarga do pórtico. O pórtico é o equipamento responsável por 

transportar os dormentes novos dos vagões para a via (Figura 4.15), e os dormentes velhos 

da via para os vagões (Figura 4.16). O caminho de rolamento do pórtico é constituído 

pelos trilhos novos descarregados antes da faixa de manutenção. A movimentação dos 

dormentes com o pórtico ocorre até a finalização da extensão planejada para o dia. 

 

 
Figura 4.15 – Transporte dos dormentes novos para a via. (Fontes, 2018) 

 

 

 
Figura 4.16 – Transporte dos dormentes da via para os vagões. (Fontes,2018) 

  

Uma vez substituídos os dormentes equivalentes a extensão de um TLS, é iniciada a 

aplicação dos trilhos novos. Esses trilhos estavam posicionados ao lado da via, e servindo 

como pista de rolamento para os pórticos. O posicionamento ocorre com uma equipe 

distinta, com a utilização de ferramentas manuais, e alguns equipamentos de médio porte 

(Figura 4.17).  
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Figura 4.17 – Aplicação dos trilhos novos. (Fontes, 2018) 

 

Após a finalização da montagem dos dormentes e dos trilhos na via, faz-se o recolhimento 

dos pórticos nos mesmos vagões em que chegaram. O trem contendo os pórticos e 

dormentes velhos se afastam do trecho renovado. A partir desse momento, inicia-se a 

descarga do lastro, o qual foi ilustrado pela Figura 4.10. 

 

O tempo necessário para a faixa de renovação de via possui aproximadamente dez horas, 

período esse para a realização de cerca de um quilometro de via. Algumas atividades 

ocorrem de forma defasada em pelo menos uma faixa de renovação, visto que algumas 

sobreposições de serviços não são possíveis, e outras oferecem riscos para as equipes. O 

local de término da faixa de renovação é um ponto de interface entre um segmento 

renovado e outro com configuração antiga, conforme demonstrado pela Figura 4.18.  

 

 
Figura 4.18 – Ponto de interseção entre trecho renovado e antigo. (Fontes, 2018) 
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4.8.PAVIMENTO FERROVIÁRIO – APÓS O PROCESSO DE RENOVAÇÃO DA 

VIA PERMANENTE 

 

Após o processo de renovação da via permanente, a nova configuração da superestrutura 

passou a ser: 

• Trilhos: Perfil TR-68; 

• Dormentes: Dormentes de concreto do tipo monobloco; 

• Conjunto de Fixações: Shouders chumbados ao dormente, com a 

utilização de grampus do tipo Fast-Clip; 

• Palmilhas: Palmilhas de poliamida entre os trilhos e os dormentes; 

• Juntas de ligação entre os trilhos: Eliminação de 100% das juntas entre os 

trilhos, proporcionando a configuração de trilhos contínuos soldados 

• Lastro: A camada de lastro possui 27,5 cm de altura; 

• Correção geométrica com socadoras e reguladoras de lastro no trecho 

renovado; 

 

A Figura 4.19 apresenta um exemplo de um segmento ferroviário após o processo de 

renovação de via permanente. 

 

 

Figura 4.19 – Via permanente após o processo de renovação. (Autor, 2018) 
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CAPÍTULO 5 

 
RESULTADOS E ANÁLISES 
 

5.1.RESULTADOS DOS ENSAIOS DE SOLOS 

 

Neste tópico serão apresentados os resultados laboratoriais dos solos estudados, 

representados pela amostra 3 (subleito 1), amostra 6 (subleito 2), amostra 4 (sublastro 1) 

e amostra 5 (sublastro 2). Foram realizadas as análises granulométricas, determinados os 

limites de Atterberg, ensaios de compactação, ensaio de CBR, ensaio triaxial cíclico e os 

ensaios para a classificação MCT do solo. Os gráficos referentes aos ensaios realizados 

estão dispostos nos ANEXOS deste documento. 

 

5.1.1. Análise da curva granulométrica 

 

Para a análise dos resultados das curvas granulométricas obtidas, serão utilizadas 

equações e conceitos descritos no Capítulo 3, bem como os gráficos contidos nos 

ANEXOS. 

 

A Tabela 5.1 apresenta um quadro resumo da composição das frações dos materiais 

presentes nas amostras ensaiadas. A classificação foi obtida utilizando como referência a 

ABNT (2015). 

 

Tabela 5.1 – Composição dos materiais das amostras ensaiadas conforme ABNT 

(2015). Autor (2019) 

Amostra 

Argila 

(%) 

Silte  

(%) 

Areia 

Fina  

(%) 

Areia 

Média 

(%) 

Areia 

Grossa 

(%) 

Pedregulhos 

(%) 

3 

(subleito1) 
11,30 1,80 45,70 39,60 0,60 1,00 

4 

(sublastro1) 
1,30 0,80 2,60 2,30 1,10 91,80 

5 

(sublastro2) 
0,90 1,70 6,00 4,90 1,30 85,20 

6 

(subleito2) 
11,70 0,00 46,00 41,80 0,50 0,00 
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Utilizando como referência as Equações 3.1 e 3.2, a seguir, tem-se os valores dos 

coeficientes de uniformidade (Cu), curvatura (Cc) e segregação (S0) das amostras (Tabela 

5.2). 

 

Tabela 5.2 – Resultados obtidos pelas curvas de granulométricas das amostras 3, 4, 5 e 

6. (Autor, 2018) 

Amostra D10 D25 D30 D60 D75 Cu Cc S0 

3 

(subleito1) 
0,032 0,080 0,100 0,200 0,250 6,250 1,563 1,767 

4 

(sublastro1) 
1,200 12,700 18,000 30,000 32,000 25,000 9,000 1,587 

5 

(sublastro2) 
0,250 7,000 10,200 22,000 28,000 88,000 18,916 2,000 

6  

(subleito2) 
0,060 0,080 0,100 0,200 0,250 3,333 0,8333 1,767 

 

Analisando os resultados das curvas granulométricas das amostras nos ANEXOS, e 

utilizando os resultados obtidos na Tabela 5.2, torna-se possível classificar o solo pelo 

sistema unificado de classificação dos solos.  

 

A amostra 3 apresentou um coeficiente de uniformidade igual a 6,250 e um coeficiente 

de curvatura de 1,563, os quais indicam uma classificação de areia com 22,40 % passante 

na peneira 200, ou seja, areia argilosa.  

 

A amostra 4 apresentou um Cu de 25,000 e um Cc de 9,000, e 2,50 % passante na peneira 

200, caracterizando o material como pedregulho mal graduado. Os resultados obtidos 

para os coeficientes de curvatura e uniformidade da amostra 5, caracterizam o material 

como pedregulho mal graduado.  

 

A amostra 6 apresentou um Cu equivalente a 3,333 e Cc igual a 0,833, e 20,60 % do 

material passando na peneira 200, indicando assim o material como areia argilosa. 

 

As amostras 4 e 5 referem-se aos materiais coletados no sublastro, e as curvas 

granulométricas refletem a realidade de como o material estava disposto em campo, visto 

que no momento de coleta destes, foi verificada grande quantidade de partículas de lastro 

penetradas na camada de sublastro. Como o propósito foi retratar a realidade do 

pavimento ferroviário, o material do sublastro foi coletado conforme estava in situ. 
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5.1.2. Resultados dos limites de Atterberg 

 

Na Tabela 5.3, seguem os valores obtidos para os Limites de Atterberg para as amostras 

3, 4, 5, e 6, sendo as amostras caracterizadas como um material não plástico. 

 

Tabela 5.3 – Limites de Atterberg para as amostras 3, 4, 5 e 6. (Autor, 2018) 

Amostra LL (%) LP (%) IP (%) 

3 (subleito 1) 20 Não Plástico Não Plástico 

4 (sublastro 1) Não Plástico Não Plástico Não Plástico 

5 (sublastro 2) Não Plástico Não Plástico Não Plástico 

6 (subleito 2) 20 Não Plástico Não Plástico 

 

Os resultados dos ensaios de granulometria obtidos, em conjunto com os limites de 

Atterberg das amostras possibilitam realizar a classificação do solo segundo os critérios 

da A.A.S.H.T.O.  

 

Todas as amostras apresentaram valores passantes na peneira 200 abaixo de 35,0%, 

valores de LL menores que 40,0% e foram classificadas como material não plástico, 

consequentemente, o índice de grupo das amostras é 0. 

 

Os resultados da análise da granulometria da amostra 3 indicam que a mesma obteve 

99,0% de material passante na peneira 10, 94,2% passante na peneira 40 e 22,4% na 

peneira 200. A mesma amostra apresentou um limite que liquidez de 20,0%, um IP 

classificado como não plástico e um índice de grupo igual a 0. Face aos resultados obtidos, 

o solo da amostra 3 é classificado como um A-2-4, pela A.A.S.H.T.O., o qual pode ser 

descrito como pedregulho e areia siltosos ou argilosos. 

 

A amostra 4 indicou 8,2% de material passante na peneira 10, 6,5% na peneira 40 e 2,5% 

na peneira 200. A amostra também apresentou um LL e IP como não plástico, e índice de 

grupo igual a 0. Pelo mesmo critério de classificação, o solo em questão ficou enquadrado 

como A-1-a, caracterizado por fragmentos de pedra, pedregulho e areia. 
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A amostra 5 apresentou uma classificação similar à amostra 4, ou seja, A-1-a. A 

quantidade de material passante na peneira 10 foi de 14,8%, na peneira 40 foi 12,5% e na 

peneira 200 foi 4,1%. Além disso também apresentou IG igual a 0, e LL e IP não plástico. 

 

A curva granulométrica da amostra 6 se aproximou bastante da curva da amostra 3, o 

valor passante na peneira 10 foi de 100,0%, na peneira 40 foi de 94,3% e na peneira 200 

foi 20,6%. O LL obtido foi de 20,0% e o IP foi não plástico. O resultado do IG foi 0, 

consequentemente a classificação da amostra 6 foi idêntica à amostra 3, um solo A-2-4.  

 

As classificações obtidas para as quatro amostras indicam que os materiais são aptos para 

camadas de subleito, apresentando um comportamento de excelente a bom. 

 

5.1.3. Classificação MCT 

 

Para a realização da classificação MCT, foram realizados os ensaios Mini-MCV, 

compactação e perda de massa por imersão. Em função dos resultados obtidos, cada 

amostra ensaiada foi posicionada na carta de classificação MCT.  

 

Os gráficos demonstrando o detalhamento dos resultados dos ensaios para a classificação 

MCT estão apresentados no ANEXO deste documento.  

 

Serão apresentados os resultados consolidados das amostras 3, 4, 5 e 6 em relação aos 

ensaios dos solos para a classificação MCT, além de apresentar o devido enquadramento 

de cada uma das amostras ensaiadas em relação aos parâmetros avaliados da classificação 

MCT. 

 

A Tabela 5.4 demonstra os resultados obtidos para cada uma das amostras ensaiadas para 

o índice c’, a perda de massa por imersão, o índice d’, o índice e´, a classificação se o 

material é laterítico ou não laterítico, a granulometria típica do material, os resultados do 

Mini-CBR, a perda de suporte por imersão, a expansão, a contratação, a permeabilidade 

e a plasticidade. 
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Tabela 5.4 – Resultados dos ensaios Mini-MCV, perda por imersão e classificação do 

solo, para as amostras 3, 4, 5 e 6. (Autor, 2018) 
Parâmetros 

MCT 
Amostra 3 
(subleito 1) 

Amostra 4 
(sublastro 1) 

Amostra 5 
(sublastro 2) 

Amostra 6 
(subleito 2) 

c' 0,29 0,1 0,12 0,29 

Pi (%) 100 100 100 100 

d' 39,8 6,7 18,8 44,6 

e' 1,15 1,59 1,27 1,13 

Classe: LA NA LA LA 

Grupo: 
Solos de 

comportamento 
laterítico. 

Solos de 
comportamento 

não laterítico. 

Solos de 
comportamento 

laterítico. 

Solos de 
comportamento 

laterítico. 

Granulometria 
típica 

(minerais): 

Areias com 
pouca argila. 

Areias, areias 
siltosas e siltes 

quartzosos. 

Areias com 
pouca argila. 

Areias com 
pouca argila. 

Mini CBR sem 
imersão (%): 

Alto Alto a médio Alto Alto 

Perda de 
suporte por 
imersão (%): 

Baixa Média a baixa Baixa Baixa 

Expansão (%): Baixa Baixa Baixa Baixa 

Contração (%): Baixa Baixa a média Baixa Baixa 

Permeabilidade 
log k (cm/s): 

Média a baixa Média a alta Média a baixa Média a baixa 

Plasticidade: NP a baixa Baixa a NP NP a baixa NP a baixa 

 

As amostras 3, 5 e 6 ficaram posicionadas na classe LA, no grupo de solos com 

comportamento laterítico, com uma granulometria típica de areia com pouca argila. 

Apresentaram um Mini-CBR sem imersão alto, e baixa perda de suporte por imersão. Os 

resultados de expansão e contração foram baixos, comportando assim, como um material 

não-plástico. A permeabilidade encontrada ficou posicionada entre média e baixa.  

 

A amostra 4 ficou posicionada na classe NA, no grupo de solos de comportamento não-

laterítico, com uma granulometria típica de areias, areias siltozas e siltes quartizozos, 

apresentando um Mini-CBR sem imersão entre alto e médio, perda de suporte por imersão 

entre média e baixa, apresentando baixa expansão, e contração variando entre média e 

baixa, sendo o comportamento como um material não-plástico, e permeabilidade entre 

média e alta.  

 

A classificação MCT das amostras 3 e 6 apresentam bastante compatibilidade com a 

classificação utilizando os critérios da A.A.S.H.T.O., caracterizando as amostras assim 
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por uma matriz constituída por areia, com baixa expansividade, apresentando um índice 

de plasticidade classificado como não plástico, e que possui condições de aplicabilidade 

como material de subleito. 

 

Em relação às amostras 4 e 5, pela classificação A.A.S.H.T.O, as mesmas ficaram 

enquadradas como fragmentos de pedra, pedregulho e areia, sendo que as curvas 

granulométricas apresentadas neste capítulo demonstram percentuais de pedregulhos 

equivalentes a 91,80 % para a amostra 4 e 85,20 % para a amostra 5. Para a realização 

dos ensaios MCT com as amostras 4 e 5, foram descartados os materiais com 

granulometria superior a 2,0 mm, ressaltando que as proporções dos materiais adequados 

para o ensaio representam 8,20 % e 14,80 % das amostras 4 e 5 respectivamente.  

 

5.1.4. Resultados dos ensaios de compactação 

 

Para as amostras 3, 4, 5 e 6 foram realizados ensaios de compactação com energia proctor 

normal, seguindo o DNIT (2013). Foram considerados cinco corpos de prova para cada 

amostra. As curvas de compactação estão apresentadas no ANEXO deste documento. 

 

A Tabela 5.5 apresenta os valores dos resultados obtidos nos ensaios, para a umidade 

ótima, com a respectiva densidade aparente seca. O procedimento foi realizado para cada 

uma das amostras. 

 

Tabela 5.5 – Resultados obtidos para o teor de umidade ótima e densidade aparente seca 

das amostras 3, 4, 5 e 6. (Autor, 2018) 

Amostra 

Teor de umidade ótima 

(%) 

Densidade aparente seca 

máxima (g/cm3) 

3 (subleito 1) 9,2 1,987 

4 (sublastro 1) 14,9 1,819 

5 (sublastro 2) 12,0 1,913 

6 (subleito 2) 10,2 1,989 

 

Os resultados de teor de umidade ótima e densidade aparente seca encontrados na Tabela 

5.4 refletem as características dos resultados obtidos através da análise granulométrica e 
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pelos limites de Atterberg, os quais indicaram matrizes com características arenosas e 

com pedregulhos, com índices de plasticidades não plásticos. 

 

5.1.5. Resultados dos ensaios de ISC 

 

Nesse tópico, serão apresentados os resultados obtidos para o ISC e a expansão para as 

amostras 3, 4, 5 e 6, os quais foram realizados seguindo a DNIT (2016). Os corpos de 

prova foram moldados na umidade ótima, com energia de compactação proctor normal.  

 

Os gráficos destes ensaios, apresentando os resultados obtidos para a expansão e o valor 

de ISC, encontram-se nos ANEXOS deste documento. A Tabela 5.6 apresenta os valores 

obtidos de ISC e expansão para cada uma das amostras. 

 

 

Tabela 5.6 – Apresentação dos resultados de ISC e expansão das amostras 3, 4, 5 e 6. 

(Autor, 2018) 

Amostra ISC 0,1” (%) ISC 0,2” (%) ISC (%) Expansão (%) 

3 (subleito 1) 10,2 15,0 15,0 0,9 

4 (sublastro 1) 6,6 11,5 11,5 0,03 

5 (sublastro 2) 16,4 17,5 17,5 0,03 

6 (subleito 2) 13,1 15,9 15,9 0,03 

 

 

Os resultados dos ensaios de ISC descritos acima apresentam valores inferiores a 30,0%, 

sendo esse valor uma referência citada por Nabais (2014), como prática na construção de 

ferrovias no Brasil. Isso indica que as amostras 4 e 5 não são adequadas para utilização 

como sublastro. Em relação à utilização do material como subleito, o mesmo autor cita o 

valor de 9,0% para o ISC nesta camada, logo, as amostras 3 e 6 possuem capacidade para 

utilização como material de subleito. Os valores encontrados de expansão são muito 

baixos, de forma que as amostras 3 e 6 atendem ao limite máximo de 2,00 % de expansão 

para materiais de subleito, e as amostras 4 e 5 atendem ao limite máximo de 1,00 % de 

expansão para materiais de sublastro. 
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5.1.6. Resultados dos ensaios triaxiais cíclicos 

 

O ensaio triaxial cíclico para a determinação do módulo de resiliência foi realizado com 

referência na norma DNIT (2010), utilizando um corpo de prova cilíndrico com 10 cm de 

diâmetro, e 20,6 cm de altura.  

 

Os gráficos detalhando os resultados dos ensaios triaxiais de cada amostra estão 

apresentados no ANEXO deste documento. Para o ensaio realizado na amostra 3, o corpo 

de prova apresentou o teor de umidade de 9,050%, e densidade de 1,961g/cm3. As 

constantes k1, k2 e k3 apresentaram os seguintes valores respectivamente: 855,871; 0,100; 

0,435. 

 

O corpo de prova ensaiado com materiais da amostra 4 apresentou o teor de umidade de 

15,080%, e densidade de 1,835g/cm3. As constantes k1, k2 e k3 apresentaram os seguintes 

valores respectivamente: 1174,199; 0,100; 0,793. 

 

Para o ensaio realizado na amostra 5, o corpo de prova apresentou o teor de umidade de 

11,800%, e densidade de 1,845g/cm3. As constantes k1, k2 e k3 apresentaram os seguintes 

valores respectivamente: 743,849; 0,100; 0,616. 

 

Para o material obtido da amostra 6, o corpo de prova apresentou o teor de umidade de 

9,472%, e densidade de 1,978 g/cm3. As constantes k1, k2 e k3 apresentaram os seguintes 

valores respectivamente: 1439,482; 0,100; 0,590. 

 

Para a utilização dos valores de módulos de resiliência obtidos no ensaio triaxial cíclico, 

como dado de entrada no software Ferrovia 3.0, serão considerados os valores médios 

obtidos em função da aplicação de cada par de tensão para cada amostra de solo, visto 

que o programa em questão não possui o modelo composto por k1, k2 e k3 em sua 

configuração. 

 

A Tabela 5.7 apresenta os módulos de resiliência obtidos nos ensaios das amostras 3, 4, 

5 e 6, utilizando os valores de tensões desvio e confinantes estabelecidos no capítulo 3, 

conforme a Tabela 3.2 
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Tabela 5.7 – Resultados do ensaio triaxial cíclico das amostras 3, 4, 5 e 6. (Autor, 2018) 

σ3 σd 
Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 

MR (MPa) MR (MPa) MR (MPa) MR (MPa) 

0,0210 0,0210 105,5 47,7 63,2 86,3 

0,0210 0,0420 107,1 42,3 53,2 92,7 

0,0210 0,0630 112,6 44,6 50,2 101,5 

0,0350 0,0350 150,3 61,8 71,2 150,3 

0,0350 0,0700 152,7 62,9 67,7 149,5 

0,0350 0,1050 147,6 63,0 69,4 151,3 

0,0530 0,0530 183,3 86,8 94,9 208,6 

0,0530 0,1060 185,8 87,9 91,2 214,3 

0,0530 0,1590 192,8 90,2 93,6 206,2 

0,0700 0,0700 221,8 103,0 118,1 241,3 

0,0700 0,1400 221,5 110,9 115,1 249,5 

0,0700 0,2100 232,5 125,4 119,3 247,6 

0,1050 0,1050 278,1 158,6 163,1 331,1 

0,1050 0,2100 296,1 176,2 158,1 337,5 

0,1050 0,3150 287,4 172,3 161,7 331,3 

0,1400 0,1400 320,3 215,2 195,4 377,7 

0,1400 0,2800 338,0 222,4 193,8 396,1 

0,1400 0,4200 261,2 211,7 190,8 380,7 

      

Valor médio 210,8 115,7 115,0 236,3 

 

Como referência, Bernucci (1995), apresentou em seu estudo que os módulos de 

resiliência de solos lateríticos finos podem variar entre 100 e 500 MPa, podendo até 

mesmo superar. Solos arenosos tendem a apresentar maiores resultados quando 

comparados com argilosos. 

 

As amostras 3 e 6 apresentaram valores módulos respectivamente de 210,8 MPa e 236,3 

MPa. Estes materiais ficaram enquadrados como lateríticos (LA) na classificação MCT. 

Utilizando a referência citada por Bernucci (1995), os mesmos estão contidos na faixa de 

variação estudada pela autora. Os materiais apresentam comportamentos esperados para 

uma camada de subleito. 

 

Em relação às amostras 4 e 5, os resultados obtidos ficaram muitos próximos do limite 

inferior citado por Bernucci (1995), atingindo em média 115 MPa. Conforme citado na 

análise da granulometria deste material, o fato de haver partículas de lastro penetradas na 

camada de sublastro pode ser um fator de influência no desempenho do material nos 

ensaios, e consequentemente ter modificado o comportamento resiliente do solo. 
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5.2.RESULTADOS DOS ENSAIOS DE LASTRO 

 

Neste tópico, serão apresentadas as análises petrográficas das amostras 1 (lastro novo) e 

2 (lastro retirado da ferrovia), os resultados dos ensaios de lastro realizados para as 

amostras 1 e 2, e serão realizadas as devidas análises em relação aos resultados obtidos, 

em comparação com a NBR 5564 (ABNT, 2014), documento normativo que será 

utilizado como referência. 

 

5.2.1. Análise petrográfica 

 

• Amostra 1 

 

A amostra 1 apresentou o Diabásio como classificação da rocha, com descrição 

macroscópica apresentando estrutura maciça com textura afanítica a fanerítica fina, de 

cor cinza escuro. Encontra-se pouco alterada, grau de alteração (A1) e sem presença de 

fraturas (F1). Mineralogicamente é composta por piroxênio (40%), plagioclásio (45%) e 

opacos (10%). A amostra possui estrutura maciça de textura fanerítica fina, intergranular 

(Figura 5.1). 

 

 

Figura 5.1 – Aspecto maciço da amostra com textura ferítica fina. (Silva, 2018) 

 

Em relação a análise microscópica, a trama é composta principalmente por plagioclásio, 

piroxênio e minerais opacos, localmente alterada, com limonitização de piroxênios e 
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opacos. A Figura 5.2 apresenta uma vista geral da lamina utilizada na análise 

microscópica. 

 
Figura 5.2 – Vista geral da lâmina. (Silva, 2018) 

 

O plagioclásio apresentado na lâmina é essencialmente andesina (42-48% An), subédrico 

a euédrico, ripiforme (Figura 5.3). 

 

 
Figura 5.3 – Pagliocásio ripiforme. Polarizadores cruzados. (Silva, 2018) 

 

O piroxênio encontrado é constituído principalmente de augita, subédrico, 

frequentemente com minerais opacos associados. Os minerais opacos são subédricos a 

euédricos, comumente associados à augita, e a alteração é ocasional, observada 

principalmente pela limonitização dos piroxênios e minerais opacos (Figura 5.4).  
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Figura 5.4 – Piroxênio com minerais opacos associados, por vezes limonitizados. 

Polarizadores paralelos. (Silva, 2018) 

 

• Amostra 2 

 

A amostra 2 apresentou o Basalto como classificação da rocha. Na descrição 

macroscópica a amostra apresentou estrutura maciça com textura fanerítica fina a 

afanítica, de cor cinza levemente esverdeada. Encontra-se pouco alterada, grau de 

alteração (A1) e sem presença de fraturas (F1). Mineralogicamente é composta por 

piroxênio (35%), plagioclásio, biotita, clorita e opacos. A amostra possui estrutura maciça 

de textura fanerítica fina, intergranular, variando de subofítica a hialofítica (Figura 5.5). 

 

 
Figura 5.5 - Aspecto maciço da amostra com textura fanerítica fina. (Silva, 2018) 

 

A trama é composta principalmente por plagioclásio (47%), Augita (35%), Ortoclásio 

3%), Biotita (1%), Clorita (1%) e minerais opacos (3%) imersos em uma matriz vítrea 

(10%) com textura afanítica, a Figura 5.6 apresenta a vista geral da lamina analisada.  
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Figura 5.6 – Vista geral da lâmina. (Silva, 2018) 

 

O plagioclásio predominante é essencialmente labradorita (52-60% An), euédrico a 

subédrico, ripiforme. A amostra apresenta a ocorrência de raros cristais zonados, cujo 

núcleo mais cálcico é destacado pela saussuritização, encontrando-se parcialmente 

envolvido por augita, ocasionando textura subofítica. Localmente, encontra-se 

circundado por matiz afanítica a fanerítica, muito fna, devitrificada, e gerando textura 

hialofítica (Figura 5.7). 

 

  
Figura 5.7 - Plagioclásio com borda devitrificada, textura hialofítica. Polarizadores 

paralelos. (Silva, 2018) 

 

O piroxênio é principalmente augita, subédrico a euédrico, frequentemente com minerais 

opacos associados, ocorrendo em uma segunda geração sempre associado a fase vítrea na 

forma aciular (Figura 5.8). Os minerais opacos são subédricos a euédricos, comumente 

associados a augita, e localmente dispersos na matriz ou relacionados a quebra da biotita 

para clorita. A biotita encontra-se parcialmente substituída por clorita. 
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Figura 5.8 - Cristal de augita, biotita alterada para clorita e plagioclásio ripforme 

envolto por matriz devitrificada. (Silva, 2018). 

 

 

A clorita ocorre substituindo a biotita e parte da matriz vítea. A matriz encontra-se 

parcialmente devitrificada, tendo a alteração manifestando-se por toda a lâmina como 

manchas castanhas, composta por clorita e argilominerais. O potencial de reação com 

álcalis ocorre pela presença de matriz vítrea e devitrificada afanítica, além dos 

argilominerais e clorita, produtos da alteração intempérica dos feldspatos. 

 

 

5.2.2. Análise dos resultados das curvas granulométricas das amostras 1 e 2, 

comparados com a ABNT (2014) 

 

Através do ensaio de peneiramento, foram construídas as curvas granulométricas para as 

amostras 1 e 2. A Figura 5.9 demonstra as curvas granulométricas das amostras 1 (lastro 

novo) e 2 (lastro retirado da ferrovia), posicionadas em relação às faixas granulométricas 

da ABNT (2014), para os padrões A e B. Na Figura 5.9, faixa granulométrica denominada 

pelo padrão A é o espaço compreendido entre as duas linhas verdes no gráfico, e a faixa 

padrão B é o espaço compreendido entre as duas linhas vermelhas do gráfico. 
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Figura 5.9 – Curvas granulométricas das amostras 1 e 2, em relação às faixas da ABNT 

(2014). (Autor,2018) 

 

A Tabela 5.8 demonstra o enquadramento das curvas granulométricas das amostras 1 e 2 

para o atendimento da curva granulométrica da ABNT (2014), tendo como referência para 

o tipo de ferrovia em questão o Padrão B da referida norma técnica. 

 

Tabela 5.8 – Análise das curvas granulométricas das amostras 1 e 2, para atendimento à 

ABNT (2014). (Autor, 2018) 

Lado da malha da 

peneira de acordo 

com a ABNT NBR 

NM ISSO 3310-1 

Porcentagem em massa acumulada % 

Padrão A (%) Padrão B (%) 
Amostra 1 

(%) 

Amostra 2 

(%) 

76,2 - 0 - 0 0,00 0,00 

63,5 0 - 0 0 - 10 0,00 0,00 

50,8 0 - 10 - 26,58 6,61 

38,0 30 - 65 40 - 75 67,07 79,44 

25,4 85 - 100 - 96,41 100,00 

19,0 - 90 - 100 99,28 100,00 

12,0 95 - 100 98 - 100 100,00 100,00 

 

A curva granulométrica da amostra 1 não está totalmente contida nas faixas padrão A e 

B da ABNT (2014). Comparando-a com o padrão A da norma, a amostra apresentou 

26,58% de material retido acumulado na peneira de 50,8 mm, para um limite de 10,00%, 

apresentou 67,07% de material retido na peneira de 38,0 mm para um limite de 65,00% e 

atendeu às exigências da faixa da peneira de 19,0 mm, a qual estabelecia um percentual 
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entre 85,00% a 100,00%, o resultado nessa peneira foi de 96,41%. O valor de 100,00% 

retido acumulado da amostra foi obtido na peneira de 12,0 mm, o qual está de acordo com 

o padrão A.  

 

Em relação ao padrão B, a amostra 1 não apresentou material retido na peneira de 63,5 

mm, dado que a norma preconiza uma faixa de 0 a 10%. Para a peneira de 50,8 mm, o 

padrão B não estabelece retenção, e a amostra 1 apresentou 26,58% de material retido. 

Na peneira de 38,0 mm, a amostra 1 atendeu à faixa de 40,0% a 75,0% de material retido, 

apresentando resultado de 67,07%. Para a peneira de 25,4 mm, a norma não estabelece 

valores, entretanto, a amostra 1 teve retido 96,41% do material. Para a peneira de 19,0 

mm, o resultado da amostra 1 foi de 99,28%, atendendo aos limites de 90,0% a 100%. O 

valor de 100,0% de material retido foi obtido na peneira de 12,0 mm, estando essa de 

acordo com o padrão B. 

 

A amostra 1 apresentou o diâmetro máximo equivalente a 50,9 mm, pois trata-se da 

peneira onde foram acumulados os primeiros 5,0% da amostra de lastro. O módulo de 

finura obtido foi de 1,66. Este valor foi calculado através do somatório dos valores 

percentuais retidos acumulados nas peneiras de 150,0 mm, 75,0 mm, 38,0 mm, 19,0 mm 

e 9,5 mm, e divididos por 100. 

 

Em relação aos resultados da curva granulométrica da amostra 2, quando comparados ao 

Padrão A, estes apresentam uma massa acumulada de 6,61% na peneira de 50,9 mm, para 

uma faixa de tolerância variando de 0 a 10,0%. A faixa da peneira de 38,0 mm varia entre 

30,0% e 65,0% de material retido acumulado, a amostra 2 obteve 79,44%. O valor de 

100,0% de massa cumulada retida da amostra 2 ocorreu na peneira de 25,4 mm, esse 

resultado atende aos limites do padrão A da ABNT (2014), esses limitados pelos valores 

entre 85,0% e 100,0%. 

 

A análise comparativa dos limites do padrão B com os resultados da amostra 2 indicam 

uma boa aderência, entretanto, a amostra apresentou 6,61% de material retido na peneira 

de 50,9 mm, enquanto a norma não previa retenção. O valor de massa retida acumulada 

na peneira de 38,0 mm também não foi atendido, a faixa limite para a referida peneira 

varia entre 40,0% e 75,0%, e o resultado da amostra 2 foi equivalente a 79,44%. O valor 
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de 100,0% de massa cumulada retida da amostra 2 ocorreu na peneira de 25,4 mm, porém 

para o padrão B, o atingimento de 100,0% ocorre na peneira de 19,0 mm. 

A amostra 2 apresentou o diâmetro máximo equivalente a 50,9 mm, e módulo de finura 

de 1,79. 

 

5.2.3. Análise dos resultados do ensaio de lastro das amostras 1 e 2, comparados 

com a ABNT (2014) 

 

Para as amostras 1 e 2 foram realizados os ensaios constantes na ABNT (2014), descritos 

no Capítulo 3, exceto o ensaio de resistência a intempéries. A Tabela 5.9 apresenta os 

resultados obtidos para os ensaios das amostras 1 e 2, quando comparados com os limites 

estabelecidos pela referida norma. 

 

Tabela 5.9 – Apresentação dos resultados dos ensaios de lastro, conforme a ABNT 

(2014), das amostras 1 e 2. (Autor, 2018) 

Características NBR 5564 
Amostra 1 

(Lastro Novo) 

Amostra 2 

(Lastro retirado 

da ferrovia) 

Forma média das partículas Cúbica Cúbica Cúbica 

Massa específica aparente (mínima) 

(kg/m3) 
2.500,0 2.910,0 2.660,0 

Absorção de água (máximo) (%) 0,8 0,13 0,33 

Porosidade aparente (mínimo) (%) 1,5 0,38 0,88 

Resistência a intempérie (%) 10,0 Não realizado Não realizado 

Resistência à compressão axial (mínima) 

MPa 
100,00 163,45 90,75 

Resistência ao choque (índice de 

tenacidade Treton máximo) (%) 
25,0 6,3 10,5 

Teor de materiais macios e friáveis 

máximo (%) 
5,0 0,0 0,0 

Material pulverulento (máximo) (%) 1,0 0,04 0,92 

Torrões de argila (máximo) (%) 0,5 0,0 0,0 

Resistência ao desgaste (abrasão Los 

Angeles máximo) (%) 
30,0 13,6 13,4 

 

Conforme descrito na Tabela 5.9, a forma das partículas das amostras 1 e 2 são cúbicas, 

atendendo assim às especificações.  
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A ABNT (2014) estabelece o limite mínimo de massa específica aparente de 2.500,00 

kg/cm³, a amostra 1 apresentou massa aparente de 2.910,00 kg/cm³, e a amostra 2 

apresentou 2.660,00 kg/cm³, ambas atenderam aos valores mínimos de referência. 

 

O limite mínimo de porosidade aparente e o valor máximo de absorção de água descritos 

na norma são de 0,8% e 1,5%, respectivamente. A amostra 1 apresentou como resultado 

de porosidade aparente 0,38%, a qual está abaixo do mínimo estabelecido, e apresentou 

0,13% de absorção de água, atendendo o limite normatizado neste item. A amostra 2 

apresentou 0,88% de porosidade aparente, a qual também ficou abaixo do valor de 1,5% 

estabelecido, e apresentou como resultado da absorção de água 0,33%, atendendo assim 

o limite de 0,80% da mesma norma. 

 

Para o ensaio de compressão axial, o valor mínimo de referência a ser obtido é de 100,00 

MPa, a amostra 1 apresentou 163,45 MPa, e a amostra 2 obteve 90,75 MPa. O resultado 

da amostra 2 não obteve o valor mínimo exigido. O limite máximo para o índice de 

tenacidade Treton é o valor de 25,00%, os resultados para o ensaio de resistência ao 

choque das duas amostras obtiveram os valores desejados. A amostra 1 obteve 6,30% de 

índice de tenacidade Treton e a amostra 2 alcançou o valor de 10,50%. 

 

As amostras 1 e 2 não apresentaram teor de materiais macios ou friáveis, atingindo o 

limite de 5,00%. Para a presença de material pulverulento, o limite aceitável é 1,00%, as 

amostras 1 e 2 alcançaram, sendo que amostra 1 obteve 0,04% de material pulverulento, 

e amostra 2 apresentou 0,92% para o mesmo ensaio. O documento referenciado permite 

que a amostra possua 0,50% de torrões de argila, nesse ensaio, ambas as amostras 

atenderam aos requisitos, e não apresentaram nenhum percentual de torrões de argila. 

 

Para o ensaio de abrasão Los Angeles, o limite máximo de desgaste permitido é 

equivalente a 30,00%. O resultado da amostra 1 foi de 13,60% de perda de material, e o 

resultado da amostra 2 foi equivalente a 13,40%. Ambas as amostras atenderam aos 

limites definidos pela norma. O ensaio de abrasão Los Angeles é um dos principais 

ensaios para o enquadramento do material para utilização como lastro ferroviário, 

possibilitando identificar se o material suportará as cargas provenientes dos trens sem 

propiciar quebras e perdas de material.  
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CAPÍTULO 6 

 
ANÁLISE DA CAPACIDADE DO PAVIMENTO FERROVIÁRIO 
 

6.1. ANÁLISE EMPÍRICA DO PAVIMENTO FERROVIÁRIO  

 

Para a elaboração do dimensionamento do pavimento ferroviário pelo método empírico, 

serão utilizadas as equações que descritas no capítulo 2 deste documento, correlacionadas 

com as características da ferrovia e do material rodante descritos no capítulo 3, 

juntamente com os resultados obtidos nos ensaios laboratoriais apresentados no capítulo 

5. Como dados das equações, serão utilizados os valores contidos nas Tabelas 3.7, 3.8, 

3.9, 3.10, 3.11, 5.4 e 5.5. 

 

6.1.1. Determinação da tensão na camada de sublastro do pavimento ferroviário  

 

Para o dimensionamento das tensões, faz-se necessário o cálculo da carga dinâmica 

aplicada pela roda do veículo ferroviário. Serão utilizadas as Equações 2.30, 2.31 e 2.32, 

as quais estão contidas no Capítulo 2, e transcritas abaixo:  

 

𝑃 =  
𝑃𝑟

𝑁
 𝑥 𝐶𝑑              (2.30) 

𝑁 =  
𝐷

𝑑
              (2.31) 

𝐶𝑑 = (1 +  
5,2 𝑥 𝑉

𝐷𝑤
 )             (2.32) 

 

Logo, aplicando os valores dos parâmetros descritos na Tabela 3.8, 3.9 e 3.11 nas 

equações acima, e substituindo as Equações 2.31 e 2.32 na Equação 2.30, obtém-se o 

valor de P. 

 

Para o cálculo da tensão no lastro serão utilizadas as Equações 2.28 e 2.29, o valor da 

carga calculada acima, e os dados referentes aos dormentes que constam na Tabela 3.11.  

 

𝜎𝑚 =
2𝑃

𝐴𝑠
             (2.28) 

𝐴𝑠 =  
2  

3
 𝑥 𝐿 𝑥 𝑏            (2.29) 
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Para a determinação da tensão na camada de sublastro será utilizada a Fórmula de Talbot 

(Equação 2.35), sendo o resultado de σm obtido da Equação 2.28, e os dados do lastro da 

Tabela 3.12.  

 

𝜎𝑐 =  
53,87 𝜎𝑚

ℎ1,25              (2.35) 

 

A Tabela 6.1 apresenta os resultados obtidos após a utilização das equações citadas acima 

neste Capítulo. Os resultados serão apresentados de forma a identificar as tensões na 

camada de sublastro do pavimento para as seguintes configurações: 

- Condição 1: Carga aplicada de 25 toneladas por eixo, antes do processo de 

renovação de via permanente; 

- Condição 2: Carga aplicada de 25 toneladas por eixo, após do processo de 

renovação de via permanente; 

- Condição 3: Carga aplicada de 27,5 toneladas por eixo, após do processo de 

renovação de via permanente; 

 

Tabela 6.1 – Determinação da tensão na camada do sublastro do pavimento ferroviário 

para as condições antes e após a renovação da via permanente. Autor (2019). 

Parâmetros 

Condição 1 – 25,00 

t/eixo antes da 

Renovação de via 

Condição 2 – 25,00 

t/eixo após da 

Renovação de via 

Condição 3 – 27,50 

t/eixo após da 

Renovação de via 

Pr (kgf) 12.500,00 12.500,00 13.750,00 

D (cm) 172,70 172,70 172,70 

d (cm) 57,00 61,00 61,00 

N 3,03 2,83 2,83 

Cd 1,37 1,37 1,37 

P (kgf) 5.651,00 6.048,78 6,656,36 

L (cm) 200,00 200,00 200,00 

b (cm) 22,00 27,00 27,00 

As (cm2) 2.933,33 3.600,00 3.600,00 

σm (kgf/cm2) 3,86 3,36 3,69 

h (cm) 25,00 27,50 27,50 

σc (kgf/cm2) 3,72 2,88 3,16 
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Realizando uma análise comparativa entre as tensões atuantes na camada de sublastro 

para uma mesma carga por eixo, entretanto considerando a execução do processo de 

renovação de via permanente, percebe-se que a renovação de via proporciona uma 

redução de aproximadamente 22,50% no valor da tensão no sublastro. Nota-se também 

que o valor da tensão atuante no sublastro para uma condição de 27,50 toneladas por eixo 

após o processo de renovação é inferior ao valor obtido por uma carga por eixo de 25,00 

toneladas, antes do processo de renovação de via. 

 

6.1.2. Determinação da tensão admissível na camada de sublastro e subleito do 

pavimento ferroviário 

 

Após a determinação da tensão atuante na camada de sublastro e subleito, faz-se 

necessário verificar a capacidade de suporte desta. Para o cálculo da tensão admissível no 

sublastro e subleito, serão utilizadas a fórmula de Yoder e Witczak (Equação 2.36), a 

fórmula de Heukelom (Equação 2.37) e o método de Meyerhof e Hanna. 

 

• Tensão admissível no sublastro pelas formulas de Yoder e Witczak  e formula 

de Heukelom 

 

Os resultados dos ensaios geotécnicos das amostras 4 (sublastro 1) e 5 (sublastro2) serão 

utilizados nas equações citadas. Os dados necessários para determinação das tensões 

admissíveis no sublastro constam nas Tabelas 3.8, 5.6 e 5.7. 

 

𝜎𝑎𝑑𝑚 = (0,553. 𝐶𝐵𝑅1,5). 0,07          (2.36) 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =  
0,006𝑀𝑅

1+0,7𝑙𝑜𝑔𝑁
                                   (2.37) 

 

• Amostra 4 (sublastro 1) 

𝜎𝑎𝑑𝑚 = (0,553. 11,51,5). 0,07 = 1,51 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2   

𝜎𝑎𝑑𝑚 =  
0,006 𝑥 1180,14

1+0,7𝑙𝑜𝑔2,2𝑥106 = 1,30 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2    

 

• Amostra 5 (sublastro 2) 

𝜎𝑎𝑑𝑚 = (0,553. 17,51,5). 0,07 = 2,83 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2   
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𝜎𝑎𝑑𝑚 =  
0,006 𝑥 1173,00

1+0,7𝑙𝑜𝑔2,2𝑥106
= 1,29 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2  

 

• Tensão admissível no subleito pelas formulas de Yoder e Witczak (1975) e 

formula de Heukelom 

 

Os resultados dos ensaios geotécnicos das amostras 3 e 6 serão utilizados nas equações 

citadas. Os dados necessários para determinação das tensões admissíveis no subleito 

constam nas Tabelas 3.8, 5.6 e 5.7. 

 

𝜎𝑎𝑑𝑚 = (0,553. 𝐶𝐵𝑅1,5). 0,07          (2.36) 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =  
0,006𝑀𝑅

1+0,7𝑙𝑜𝑔𝑁
                                   (2.37) 

 

• Amostra 3 (subleito 1) 

𝜎𝑎𝑑𝑚 = (0,553. 15,01,5). 0,07 = 2,24 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2   

𝜎𝑎𝑑𝑚 =  
0,006 𝑥 2150,6

1+0,7𝑙𝑜𝑔2,2𝑥106 = 2,37 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2    

 

• Amostra 6 (subleito 2) 

𝜎𝑎𝑑𝑚 = (0,553. 15,91,5). 0,07 = 2,46 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2   

𝜎𝑎𝑑𝑚 =  
0,006 𝑥 2410,6

1+0,7𝑙𝑜𝑔2,2𝑥106 = 2,65 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2  

 

• Determinação da tensão admissível na camada de subleito pelo método de 

Meyerhof e Hanna 

 

O método de Meyerhof e Hanna será utilizado para a determinação da capacidade de 

suporte do subleito, suportado pelas Equações 2,38, 2,39, 2.40, 2.41, 2.42 e 2.43, as quais 

constam no Capítulo 2 deste estudo. Serão avaliadas duas situações, uma considerando o 

pavimento ferroviário antes do processo de renovação de via permanente, e outra após o 

processo de renovação de via permanente. 

 

𝑞𝑢 =  𝐶1𝑐𝑁𝑐 +  [𝐶2𝛾𝐻2(1 +  
2𝐷

𝐻
)

𝐾𝑠(𝑡𝑎𝑛φ)

𝐵
] −  𝛾𝐻        (2.38) 
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𝐶1 =  (1 + 
0,2 𝐵

𝐿
)             (2.39) 

𝐶2 =  (1 +  
𝐵

𝐿
)             (2.40) 

𝛿 =  
2𝜑

3
              (2.41) 

𝐾𝑠𝑡𝑎𝑛𝜑 =  𝐾𝑝𝑡𝑎𝑛𝛿            (2.42) 

𝐾𝑝 = 𝑡𝑎𝑛2(45 + 
𝜑

2
)               (2.43) 

 

• Tensão admissível no subleito considerando o pavimento ferroviário antes do 

processo de renovação de via permanente 

 

Para o cálculo da tensão admissível na camada de subleito, considerando o pavimento 

antes do processo de renovação de via permanente, os parâmetros descritos na Tabela 6.2 

foram obtidos pelos ensaios geotécnicos, e pelas dimensões da superestrutura ferroviária 

descrita no Capítulo 2. As informações serão inseridas nas as Equações 2,38, 2,39, 2.40, 

2.41, 2.42 e 2.43. Os valores de φ são utilizados com referência em Lambe (1969). 

 

Tabela 6.2 – Parâmetros dos materiais das camadas do pavimento ferroviário antes do 

processo de renovação de via permanente. (Autor, 2018) 

Parâmetros Valor (unidade) 

c 0,05 kgf/cm2 

Nc 5,14 

γ 1,98 g/cm3 

φ 35° 

H 45,00 cm 

B 22,00 cm 

L 200,00 cm 

D 16,00 cm 

 

Logo, aplicando os valores contidos na tabela acima nas as Equações 2,38, 2,39, 2.40, 

2.41, 2.42 e 2.43, tem-se: 

 

𝐶1 =  (1 + 
0,2 𝐵

𝐿
) = (1 +  

0,2  𝑥 22,00

200,00
) = 1,02  
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𝐶2 =  (1 +  
𝐵

𝐿
) = (1 + 

22,00

200,00
) = 1,11  

𝛿 =  
2𝜑

3
=  

2 𝑥 35

3
= 23,33°  

𝐾𝑝 = 𝑡𝑎𝑛2 (45 +  
𝜑

2
) =  𝑡𝑎𝑛2 (45 +  

35

2
) = 3,68    

𝐾𝑠 =
𝐾𝑝𝑡𝑎𝑛𝛿

𝑡𝑎𝑛𝜑
=  

3,68 𝑥 𝑡𝑎𝑛23,3°

𝑡𝑎𝑛35°
= 2,26  

 

𝑞𝑢 = 1,02𝑥0,05𝑥5,14 + [1,11𝑥1,98𝑥10−3𝑥45,002(1 +
2𝑥16,00

45,00
)

2,26 𝑥 (𝑡𝑎𝑛35°)

22,00
] − 1,98𝑥10−3 𝑥45,00 =

 0,72 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2  

 

Logo, considerando a ferrovia antes do processo de renovação de via permanente, a tensão 

admissível na camada de subleito era de 0,72 kgf/cm². 

 

• Tensão admissível no subleito considerando o pavimento ferroviário após o 

processo de renovação de via permanente 

 

Para o cálculo da tensão admissível na camada de subleito, considerando o pavimento 

após do processo de renovação de via permanente, os parâmetros descritos na Tabela 6.3 

foram obtidos pelos ensaios geotécnicos, e pelas dimensões da superestrutura ferroviária 

descrita no Capítulo 2. As informações serão inseridas nas as Equações 2,38, 2,39, 2.40, 

2.41, 2.42 e 2.43. Os valores de φ são utilizados com referência em Lambe (1969). 

 

Tabela 6.3 – Parâmetros dos materiais das camadas do pavimento ferroviário após o 

processo de renovação de via permanente. (Autor, 2018) 

Parâmetros Valor (unidade) 

c 0,05 kgf/cm2 

Nc 5,14 

γ 1,98 g/cm3 

φ 35° 

H 47,50 cm 

B 27,00 cm 

L 200,00 cm 

D 23,00 cm 
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Logo, aplicando os valores contidos na tabela acima nas as Equações 2,38, 2,39, 2.40, 

2.41, 2.42 e 2.43, tem-se: 

𝐶1 =  (1 + 
0,2 𝐵

𝐿
) = (1 +  

0,2  𝑥 27,00

200,00
) = 1,027  

𝐶2 =  (1 +  
𝐵

𝐿
) = (1 + 

27,00

200,00
) = 1,135  

𝛿 =  
2𝜑

3
=  

2 𝑥 35

3
= 23,33°  

𝐾𝑝 = 𝑡𝑎𝑛2 (45 +  
𝜑

2
) =  𝑡𝑎𝑛2 (45 +  

35

2
) = 3,68    

𝐾𝑠 =
𝐾𝑝𝑡𝑎𝑛𝛿

𝑡𝑎𝑛𝜑
=  

3,68 𝑥 𝑡𝑎𝑛23,3°

𝑡𝑎𝑛35°
= 2,26  

 

𝑞𝑢 = 1,027𝑥0,05𝑥5,14 + [1,135𝑥1,98𝑥10−3𝑥47,502(1 +
2𝑥23,00

47,50
)

2,26 𝑥 (𝑡𝑎𝑛35°)

27,00
] − 1,98𝑥10−3𝑥47,50 =

 0,76 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2  

 

Face ao resultado exposto acima, considerando a ferrovia após o processo de renovação 

de via permanente, a tensão admissível na camada de subleito era de 0,76 kgf/cm². 

 

Analisando os valores de tensões admissíveis para o subleito, obtidos pela fórmula de 

Yorder e Witczak, tem-se os valores de 2,24 kgf/cm2 para a amostra 3 (subleito 1) e 2,46 

kgf/cm2 para a amostra 6 (subleito2). Esse método levou em consideração os valores 

máximos de ISC obtidos para as referidas amostras, e partir dessas foi calculada a sua 

tensão admissível.  

 

Em relação à fórmula de Heukelon, os resultados para a as amostras 3 e 6 foram 

respectivamente 2,37 kgf/cm² e 2,65 kgf/cm². Para esse método, foi utilizado o módulo 

de resiliência do material do subleito, e o número de ciclos ao qual o mesmo é submetido.  

 

O método de Meyerhof e Hanna não foi aplicado para as duas amostras de forma 

individual, e sim para o subleito antes e após o processo de renovação de via permanente. 

Esse método levou em consideração as características dos materiais acima da camada do 

subleito, e esses foram modificados após o processo de renovação de via. Os resultados 

obtidos para o método de Meyerhof e Hanna foram de 0,72 kgf/cm² para a tensão 

admissível do subleito antes da renovação, e 0,76 kgf/cm² após a renovação.  
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Os valores obtidos pela fórmula de Yoder e Witczak e pela fórmula de Heukelon 

apresentam variações inferiores a 8,00 %. Os resultados obtidos pelo método de 

Meyerhoff e Hanna apresentam valores bastante inferiores aos resultados obtidos pelos 

outros métodos, chegando a apresentar aproximadamente 70,00% de redução da 

capacidade de suporte da camada de subleito. 

 

6.1.3. Determinação dos valores máximos de momento fletor e deflexão da via 

permanente 

 

Para a determinação empírica dos valores máximos de momento fletor (Equação 2.17) e 

deflexão (Equação 2.17), será utilizado o método de Zimmermann, através das Equações 

2.14, 2.15, 2.16, 2.17 e 2.18 (Capítulo 2). Os dados descritos no item 6.1 deste capítulo 

serão inseridos nas equações citadas.  

 

Para a obtenção dos valores máximos, a localização da aplicação da carga será dada no 

eixo do trilho (x = 0), e o coeficiente de lastro será dado pela proposta descrita na Tabela 

2.2. Seguem abaixo as equações a serem utilizadas: 

 

𝑃𝑑𝑙 = 𝐶𝑦             (2.14) 

𝐸𝐼
𝑑𝑦4

𝑑𝑥4 + 𝑏𝐶𝑦 = 0            (2.15) 

𝑦 =  
𝑃

2𝑏𝐶
 
1

𝐿
 𝑒

− 𝑥

𝐿  (𝑐𝑜𝑠
𝑥

𝐿
−  𝑠𝑒𝑛

𝑥

𝐿
)          (2.16) 

𝑀 =  
𝑃

4
 𝐿 𝑒

− 𝑥

𝐿  (𝑐𝑜𝑠
𝑥

𝐿
−  𝑠𝑒𝑛

𝑥

𝐿
)          (2.17) 

𝐿 =  √
4𝐸𝐼

𝑏𝐶

4
             (2.18) 

 

Para a determinação da deflexão da via serão utilizadas as Equações 2.16 e 2.18, e para a 

determinação do momento fletor serão utilizadas as Equações 2.17 e 2.18. Os valores a 

serem inseridos nas equações serão fornecidos pelas Tabelas 3.9, 3.10 e 3.11, o 

coeficiente de lastro a ser utilizado será da Tabela 2.2, e a carga P a ser utilizada será 

obtida pela Tabela 6.1.  
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A Tabela 6.4 apresenta os resultados obtidos após a utilização das equações citadas. Os 

resultados serão apresentados de forma a identificar as seguintes configurações: 

 

- Condição 1: Carga aplicada de 25 toneladas por eixo, antes do processo de 

renovação de via permanente; 

- Condição 2: Carga aplicada de 25 toneladas por eixo, após do processo de 

renovação de via permanente; 

- Condição 3: Carga aplicada de 27,5 toneladas por eixo, após do processo de 

renovação de via permanente; 

 

Tabela 6.4 – Determinação dos valores de momento fletor e deflexão da via. (Autor, 

2018) 

Parâmetros / Características 

Condição 1 – 

25,00 t/eixo 

antes da 

Renovação de 

via 

Condição 2 – 

25,00 t/eixo 

após da 

Renovação de 

via 

Condição 3 – 

27,50 t/eixo 

após da 

Renovação de 

via 

Lastro 

 

Coeficiente de lastro “C” (kgf/cm2) 4,95 5,34 5,34 

Altura de lastro “h” (cm) 25,00 27,50 27,50 

Trilho 

Módulo de Elasticidade do trilho “E” 

(kgf/cm2) 
2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 

Momento de Inércia do trilho - “I” (cm4) 2.039,53 3.920,90 3.920,90 

Largura do patim do trilho (cm) 13,65 15,24 15,24 

Carga 
Carga dinâmica “P”(kgf) 5.651,81 6.048,78 6.656,53 

Ponto de aplicação da carga “x” 0,00 0,00 0,00 

Deflexão 
𝑦 =  

𝑃

2𝑏𝐶
 
1

𝐿
 𝑒

− 𝑥

𝐿  (𝑐𝑜𝑠
𝑥

𝐿
−  𝑠𝑒𝑛

𝑥

𝐿
)    - 

(mm) 

3,13 2,62 2,88 

Momento 

fletor 

𝑀 =  
𝑃

4
 𝐿 𝑒

− 𝑥

𝐿  (𝑐𝑜𝑠
𝑥

𝐿
−  𝑠𝑒𝑛

𝑥

𝐿
)      - 

(kgf/cm2) 

178.288,26 214.838,95 236.043,99 

 

 

Os resultados obtidos para a deflexão do trilho, sendo que o valor máximo foi equivalente 

à 3,13 mm, atendem ao limite máximo da norma AREMA (2009), a qual estabelece o 

limite de 5,10 mm para deflexão do trilho. 
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6.2. ANÁLISE DO PAVIMENTO FERROVIÁRIO COM UTILIZAÇÃO DO 

FERROVIA 3.0 

 

Para a realização da análise de comportamento do pavimento ferroviário utilizando o 

software Ferrovia 3.0, será utilizada a malha de elementos finitos que consta na Figura 

2.17, bem como informações necessárias do Capítulo 2 deste documento, especificamente 

referente ao software Ferrovia.  

 

As informações contendo as características da ferrovia e do material rodante descritos no 

capítulo 3, juntamente com resultados obtidos nos ensaios laboratoriais apresentados no 

capítulo 5, serão necessários para a realização das análises de capacidade. As Tabela 3.8, 

3.9, 3.10, 3.11, 3.12, reproduzem estes dados, e a Tabela 5.7, apresenta os resultados dos 

ensaios triaxiais.  

 

A Figura 6.1 apresenta a localização da aplicação das quatro cargas dentro da malha de 

elementos finitos do software Ferrovia 3.0, estas, aplicadas nos pontos nodais número 

136, 140, 159 e 160. A Tabela 6.5 consolida os parâmetros relativos aos dados das 

camadas de lastro, sublastro, subleito a serem inseridos no Ferrovia 3.0.  

 

 
Figura 6.1 – Localização da aplicação das cargas na malha de elementos finitos. (Spada, 

2003) (Adaptada pelo autor, 2018). 
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Tabela 6.5 – Dados do sublastro e subleito a serem utilizados no dimensionamento do 

pavimento através do software Ferrovia 3.0. (Autor, 2018) 

Amostra Propriedade / Característica Valor 

Amostra 4 

(sublastro 1) 

Módulo de Resiliência – (kgf/cm2) 1.180,14 

Número de subcamadas a serem consideradas 5 

Ângulo de Atrito – (graus) 35º 

Coesão – (kgf/cm2) 0,00 

Coeficiente de Poisson – “υ” 0,35 

Altura da camada – (cm) 20,00 

Amostra 5 

(sublastro 2) 

Módulo de Resiliência – (kgf/cm2) 1.173,00 

Número de subcamadas a serem consideradas 5 

Ângulo de Atrito – (graus) 35º 

Coesão – (kgf/cm2) 0,00 

Coeficiente de Poisson – “υ” 0,35 

Altura da camada – (cm) 20,00 

Amostra 3 

(subleito 1) 

Módulo de Resiliência – (kgf/cm2) 2.150,16 

Número de subcamadas a serem consideradas 5 

Ângulo de Atrito – (graus) 35º 

Coesão – (kgf/cm2) 0,05 

Coeficiente de Poisson – “υ” 0,40 

Altura da camada – (cm) 200,00 

Amostra 6 

(subleito 2) 

Módulo de Resiliência – (kgf/cm2) 2.410,26 

Número de subcamadas a serem consideradas 5 

Ângulo de Atrito – (graus) 35º 

Coesão – (kgf/cm2) 0,05 

Coeficiente de Poisson – “υ” 0,40 

Altura da camada – (cm) 200,00 

 

Para as análises através do software Ferrovia 3.0, serão avaliados os pavimentos 

ferroviários antes do processo de renovação de via permanente submetido a uma carga 

por eixo de 25 toneladas, o pavimento ferroviário após o processo de renovação de via 

permanente submetido a uma carga por eixo de 25 toneladas, e o pavimento ferroviário 

após o processo de renovação de via permanente submetido a uma carga por eixo de 27,5 
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toneladas. Para as três situações propostas serão realizadas as devidas análises para os 

dois pontos de retirada de amostras de solos do sublastro e subleito. Face ao exposto, 

serão realizadas seis simulações através do Ferrovia 3.0, constituindo assim, seis 

“cenários” diferentes. 

 

De forma a facilitar a descrição das legendas nas análises, e ajudar assim na melhor 

compreensão dos resultados, a Tabela 6.6 apresenta a nomenclatura de cada cenário com 

as devidas descrições de suas configurações. 

 

Tabela 6.6 – Cenários de condições de pavimentos ferroviários, localização e cargas 

submetidas utilizados nas simulações com o software Ferrovia 3.0. (Autor, 2018) 

Cenário Descrição da localização, condições do pavimento e carga submetida 

1  

(Ponto 1 – 25 t 

Antes 

Renovação) 

Pavimento antes do processo de renovação de via, com aplicação de 

25 toneladas por eixo, com amostras retiradas no ponto 1 (Amostras 

3 e 4) 

2  

(Ponto 1 – 25 t 

Após 

Renovação) 

Pavimento após o processo de renovação de via, com aplicação de 25 

toneladas por eixo, com amostras retiradas no ponto 1 (Amostras 3 e 

4) 

3 

(Ponto 1 – 

27,5 t Após 

Renovação) 

Pavimento após o processo de renovação de via, com aplicação de 

27,5 toneladas por eixo, com amostras retiradas no ponto 1 (Amostras 

3 e 4) 

4 

(Ponto 2 – 25 t 

Antes 

Renovação) 

Pavimento antes do processo de renovação de via, com aplicação de 

25 toneladas por eixo, com amostras retiradas no ponto 2 (Amostras 

5 e 6) 

5 

(Ponto 2 – 25 t 

Após 

Renovação) 

Pavimento após o processo de renovação de via, com aplicação de 25 

toneladas por eixo, com amostras retiradas no ponto 2 (Amostras 5 e 

6) 

6 

(Ponto 1 – 

27,5 t Após 

Renovação) 

Pavimento após o processo de renovação de via, com aplicação de 

27,5 toneladas por eixo, com amostras retiradas no ponto 2 (Amostras 

5 e 6) 

 

Como parte das análises a serem efetuadas, sempre serão avaliadas se ocorrerão 

discrepâncias nos resultados obtidos entre os cenários 1 e 4, cenários 2 e 5, e cenários 3 

e 6. Estes pares de cenários possuem as mesmas características da superestrutura do 

pavimento ferroviário, e as mesmas cargas aplicadas. As variações das informações 

nestes pares de cenários ocorrem em função dos resultados de ensaios dos materiais de 
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sublastro e subleito, ressaltando que os dois pontos de coletas de amostras estão muito 

próximos, com distância aproximada de cinquenta metros. 

 

6.2.1. Determinação da tensão no contato entre o dormente e o lastro 

 

Para a determinação dos valores de tensões no contato entre os dormentes e o lastro, foi 

realizada uma análise dos valores obtidos entre os pontos nodais de número 1 e 121, esses 

estão relacionados aos dormentes. A Figura 6.2 apresenta os valores máximos de tensão 

na superfície de contato entre o dormente e o lastro, obtidos através do software Ferrovia 

3.0, para os seis cenários propostos. Em todos os cenários avaliados, os valores máximos 

das tensões de contato entre o dormente e o lastro foram obtidos nos pontos nodais 82 e 

84. 

 

 
Figura 6.2 – Tensões máximas localizadas no contato entre o dormente e lastro, obtidas 

através do software Ferrovia 3.0, para os seis cenários estudados. (Autor, 2018) 

 

Em relação aos resultados encontrados da simulação do Ferrovia 3.0, não ocorreram 

grandes discrepâncias entre os cenários 1 e 4, cenários 2 e 5, e cenários 3 e 6, onde, as 

variações nos resultados não superou 1,4 %, considerando que, cada um destes pares de 

cenários, possuem características similares, diferindo apenas o ponto de retirada das 

amostras.  
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Os resultados obtidos nos cenários 1, 2, 4 e 5 estão bastante próximos, não ocorrendo 

variações superiores a 2,0%.  

 

Para os cenários 2 e 5, a superestrutura é composta após a renovação de via permanente, 

e os cenários 1 e 4 a superestrutura avaliada leva em consideração o pavimento antes do 

processo de renovação de via permanente. 

 

Os cenários 3 e 6, os quais foram analisados considerando o acréscimo de 10,0% de 

acréscimo na carga por eixo após o processo de renovação de via permanente, 

apresentaram valores superiores aos cenários 2 e 5.  

 

Para esta análise, serão comparados os cenários 2 e 3, cenários 5 e 6, visto que entre esses, 

a única alteração que influencia nas simulações é o valor da carga por eixo. 

 

O cenário 3 apresentou um acréscimo na tensão de contato de 0,43 kgf/cm2, equivalente 

a 10,0% de acréscimo de tensão em relação ao cenário 2.  

 

O cenário 5 também apresentou 0,43 kgf/cm2 em relação ao cenário 4, equivalendo assim 

aos mesmos 10,0%. 

 

6.2.2. Determinação da tensão na camada de sublastro 

 

Neste tópico, serão avaliadas as tensões normais atuantes na superfície da camada de 

sublastro para os seis cenários definidos. 

 

A Figura 6.3 apresenta os resultados obtidos para as tensões máximas atuantes na camada 

de sublastro. Para esta análise, serão considerados os seis cenários de composição de 

pavimentos ferroviários descritos. 
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Figura 6.3 – Tensões máximas na camada de sublastro obtidas através do software 

Ferrovia 3.0 para os seis cenários estudados. (Autor, 2018) 

 

Em relação aos resultados expostos na Figura 6.3, os cenários 1 e 4, e os cenários 3 e 6, 

não apresentaram diferenças entre os resultados. Os cenários 2 e 5 apresentam leve 

variação inferior a 0,75 %.  

 

Analisando os cenários 1 e 2, e os cenários 4 e 5, percebe-se que a renovação de via 

permanente, proporciona uma redução dos valores de tensões na camada de sublastro. O 

cenário 2 apresenta uma redução de aproximadamente 7,0% no valor da tensão em relação 

ao cenário 1, enquanto o cenário 5 apresenta 6,3% de redução ao cenário 4, os dois são 

considerados muito próximos. 

 

Considerando o cenário de via permanente após o processo de renovação, e analisando a 

influência do acréscimo de carga por eixo na tensão medida na camada de sublastro, o 

cenário 3 apresentou um acréscimo de tensão de aproximadamente 10,5% em relação ao 

cenário 2. Em relação ao comportamento do cenário 6 frente ao cenário 5, o resultado é 

muito similar à relação entre os cenários 2 e 3, sendo a variação de 9,6%.  

 

Os resultados das tensões máximas obtidas com o incremento de 10,0% na carga por eixo 

ficaram próximos aos resultados dos cenários da via permanente antes do processo de 

renovação de via permanente. O acréscimo apresentado ficou em torno de 2,7%. 
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6.2.3. Determinação da tensão na camada de subleito 

 

Neste item, serão apresentados os resultados das tensões máximas obtidas na camada de 

subleito para os seis cenários estudados. (Figura 6.4). 

 

 
Figura 6.4 – Tensões máximas na camada de subleito obtidas através do software 

Ferrovia 3.0 para os seis cenários estudados. (Autor, 2018) 

 

Em relação aos resultados expostos na figura acima, os cenários 1 e 4, os cenários 2 e 5, 

e os cenários 3 e 6, apresentaram pequenas variações, essas inferiores a 0,9 %.  

 

Para os cenários 1 e 2, e os cenários 4 e 5, novamente os resultados indicam que a 

renovação de via permanente, proporcionou uma redução dos valores de tensões na 

camada de subleito  

 

O cenário 2 apresenta uma redução de aproximadamente 5,5 % no valor da tensão em 

relação ao cenário 1, e o cenário 5 uma redução em torno de 5,3 % em relação ao cenário 

4. 

 

Para a análise de capacidade de tensão admissível deste estudo será considerado o método 

de Meyerhof e Hanna, visto que o mesmo utiliza os parâmetros da camada estudada do 

subleito, e os parâmetros das camadas granulares superiores, na ocasião o sublastro e o 

lastro. 
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Os valores das tensões normais atuantes na superfície da camada do subleito, 

considerando uma carga por eixo de 25 toneladas aplicada ao pavimento ferroviário antes 

do processo de renovação de via permanente (cenários 1 e 4), equivalem a 1,11 kgf/cm2, 

a qual está aproximadamente 54,1% acima do limite da capacidade de suporte do subleito. 

A referência de tensão admissível será a obtida através do método de Meyerhof e Hanna, 

a qual apresenta o resultado de 0,72 kgf/cm2 antes do processo de renovação de via 

permanente. 

 

Em relação aos valores das tensões normais atuantes na superfície da camada do subleito, 

considerando uma carga por eixo de 25 toneladas aplicada ao pavimento ferroviário após 

do processo de renovação de via permanente (cenários 2 e 5), o valor máximo obtido foi 

de 1,06 kgf/cm2.  

 

O resultado máximo obtido entre os cenários 2 e 5 representa um acréscimo de 

aproximadamente 39,0% em relação ao limite da capacidade de suporte do subleito 

determinado pelo método de Meyerhof e Hanna, no caso 0,76 kgf/cm2 após o processo 

de renovação de via permanente. 

 

Analisando agora os cenários com a via permanente renovada, o cenário 3 apresentou um 

acréscimo de tensão de aproximadamente 9,5% em relação ao cenário 2, enquanto o 

cenário 6 apresentou um aumento de 9,4% em relação ao cenário 5. 

 

Os níveis de tensões dos cenários 3 e 6, estão bem próximos dos cenários antes do 

processo de renovação de via permanente, as variações apresentadas ficaram abaixo de 

3,5%.  

 

Considerando a atuação de uma carga por eixo de 27,5 toneladas após o processo de 

renovação de via (cenários 3 e 6), a tensão máxima atuante foi 1,16 kgf/cm2. O limite de 

tensão admissível do subleito pelo método de Meyerhof e Hanna para esta configuração 

de pavimento foi de 0,76 kgf/cm2, logo, a tensão atuante no subleito 52,6% acima do 

limite de ruptura. 
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6.2.4. Determinação da deflexão no trilho 

 

A Figura 6.5 apresenta os resultados obtidos para a deflexão máxima no trilho, através do 

software Ferrovia 3.0.  

 

 
Figura 6.5 – Deflexões máximas no trilho obtidas através do software Ferrovia 3.0 para 

os seis cenários estudados. (Autor, 2018) 

 

Os valores máximos de deflexões obtidos nos cenários 1 e 4, nos cenários 2 e 5, e cenários 

3 e 6 apresentam pequenas variações, não ultrapassando 2,0 %. 

 

Analisando os cenários 1 e 2, e os cenários 4 e 5, os quais estão solicitados pela mesma 

carga por eixo, fica evidente que o processo de renovação de via permanente influenciou 

significativamente nos resultados, visto que em ambos os casos os valores de deflexões 

no trilho reduziram aproximadamente 39,0%. 

 

Considerando o pavimento ferroviário após o processo de renovação de via permanente, 

entretanto submetidas a cargas diferentes, tem-se que os cenários 3 e 6, apresentaram 

acréscimos de aproximadamente 10,0 % no resultado da deflexão no trilho, em relação 

aos cenários 2 e 4, respectivamente. 

 

Os resultados de deflexão do trilho nos seis cenários estudados estão abaixo do limite de 

tolerância estabelecido pela norma AREMA (2009), a qual define 5,10 mm. 
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6.2.5. Determinação do momento fletor máximo no trilho 

 

A Figura 6.6 apresenta os valores máximos de momento fletor no trilho obtidos para os 

seis cenários estudados. 

 

 

 
Figura 6.6 – Momentos fletores máximos no trilho obtidos através do software Ferrovia 

3.0 para os seis cenários estudados. (Autor, 2018) 

 

 

Os cenários 2 e 4 apresentam acréscimos de aproximadamente 5,7 % em relação aos 

cenários 1 e 3, respectivamente, sendo avaliado neste caso a influência após o processo 

de renovação de via permanente. Este aumento do momento fletor é influenciado devido 

ao aumento do espaçamento entre os dormentes após o processo de renovação de via 

permanente. 

 

Considerando o impacto do acréscimo de carga por eixo, em um pavimento ferroviário 

que passou por um processo de renovação, tem-se um acréscimo de aproximadamente 

10,0 % comparando os cenários 2 e 3, com os cenários 5 e 6. 
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6.3.  ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS RESULTADOS OBTIDOS PELO 

MÉTODO EMPÍRICO E MECANICISTA 

 

Para efeito comparativo, a Tabela 6.7 apresenta os resultados obtidos pelos métodos 

mecanicista e empírico para o cálculo do momento fletor e deflexão no trilho, e as tensões 

normais na interface entre o dormente e o lastro, na camada de sublastro, e no subleito.  

 

Tabela 6.7 – Resultados consolidados obtidos pelos métodos mecanicista e empírico. 

(Autor, 2018) 

 

 

Torna-se importante reforçar que os resultados obtidos através do método mecanicista 

apresentam como fundamento, as propriedades e características de cada material 

constituinte do pavimento ferroviário, possibilitando assim uma análise de desempenho 

de cada camada do pavimento, e assim fornecendo resultados mais próximos ás condições 

originais. 

 

Um dos objetivos específicos do estudo foi a avaliação do pavimento ferroviário 

utilizando os métodos empírico e mecanicista, de forma a confrontar os desempenhos de 

ambos. Sobre os resultados obtidos, o momento fletor no trilho em ambos os métodos 

ficaram bem próximos, sendo que a diferença mais significativa ocorreu para o cenário 

de 27,5 toneladas por eixo, e o método empírico apresentou um momento fletor 6,00% 

maior que o método mecanicista.  

 

Em relação à deflexão do trilho, o cenário que considerou a aplicação de 25 toneladas por 

eixo após o processo de renovação da linha apresentou a maior variação nos resultados 

finais, quando comparado os dois métodos de cálculo. Em valores percentuais, a diferença 

superou 175,00%. O valor mais conservador foi obtido pelo método empírico, registrando 

2,62 mm para o cenário citado, enquanto o método mecanicista apresentou uma deflexão 

de 0,96 mm. Torna-se importante frisar que ambos os valores estão dentro dos limites de 

Empírico Empírico Empírico

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 1/2 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 1/2 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 1/2

Momento fletor no trilho 191.350,10 190.766,60 178.288,26 202.342,50 201.477,30 214.838,95 222.579,50 221.626,40 236.043,99

Deflexão no trilho (mm) 1,60 1,58 3,13 0,98 0,96 2,62 1,08 1,06 2,88

Tensão no contato entre o lastro e o dormente 

(kgf / cm²)
4,33 4,28 3,86 4,36 4,30 3,36 4,79 4,73 3,69

Tensão no sublastro (kgf / cm²) 1,44 1,44 3,72 1,34 1,35 2,88 1,48 1,48 3,16

Tensão no subleito (kgf / cm²) 1,11 1,12 0,72 1,05 1,06 0,76 1,15 1,16 0,76

Esforços / Tensões

Antes do processo de renovação de 

via permanente - 25 t/eixo

Após do processo de renovação de 

via permanente - 25 t/eixo

Após do processo de renovação de 

via permanente - 27,5 t/eixo

Ferrovia 3.0 Ferrovia 3.0 Ferrovia 3.0
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tolerância da AREMA (2009), a qual preconiza 5,1 mm de tolerância para a deflexão do 

trilho. 

 

Para as tensões normais na superfície de contato entre o dormente e o lastro, as variações 

nos resultados entre os métodos mecanicistas variaram entre 9,85% e 22,90%, sendo os 

resultados mais conservadores obtidos através do método mecanicista. Em contrapartida, 

para as tensões normais na camada de sublastro, o método empírico apresentou resultados 

mais conservadores, superando os resultados obtidos no método mecanicista em até 

158,30%. 

 

6.4.  PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA VIABILIZAR O AUMENTO DE 

CARGA POR EIXO DE 25 TONELADAS PARA 27,5 TONELADAS 

 

Em função do pavimento ferroviário estudado não possibilitar o acréscimo de 10,0% na 

carga por eixo, faz-se necessário avaliar alternativas que possam proporcionar este 

aumento de capacidade. Abaixo, serão abordadas alternativas referentes a cada uma das 

camadas do pavimento ferroviário. 

 

6.4.1. Aumentar o perfil do trilho 

 

Seguindo da camada superior para a inferior, a primeira alternativa a ser avaliada é o 

aumento do perfil de trilho. 

 

O perfil de trilho utilizado na via permanente após o processo de renovação é o TR-68, o 

qual é utilizado em ferrovias de diversos países, inclusive, com cargas por eixo superiores 

ao estudado. No Brasil, a Estrada de Ferro Carajás já pratica 32,5 toneladas por eixo, e já 

testou este mesmo perfil para até 37,5 toneladas por eixo. O perfil superior ao TR-68 é o 

TR-72, o qual não é um produto altamente comercial. 

 

Em relação ao fator econômico, o trilho é o material com maior custo individual da via 

permanente. A aquisição e aplicação de um trilho com perfil maior provocaria uma 

sequência de incremento de custos, tais como a paralização do processo de renovação de 

via permanente para alteração do perfil de trilho, custo de aquisição de novos materiais, 
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retrabalhos na substituição dos trilhos já assentados, paralização da circulação de trens 

para a troca dos trilhos, entre outros custos indiretos. 

 

O perfil de trilho a ser desenvolvido deverá ser capaz de reduzir a tensão máxima atuante 

na superfície do subleito, buscando assim trabalhar abaixo do limite admissível.  

 

O FERROVIA 3.0 não possui as características dos perfis de trilho TR-70 ou TR-72 

contido em sua base de dados, impossibilitando a simulação através do software, assim 

como foi realizado para os demais perfis de trilhos neste estudo. 

 

Em função dos aspectos citados, a alteração do perfil de trilho não se apresenta com uma 

boa alternativa técnica-econômica. 

 

6.4.2. Alterar as dimensões dos dormentes 

 

A alteração do projeto dos dormentes pode ser uma alternativa tecnicamente viável. Essa 

proposta atrelada a uma possível redução no espaçamento entre os dormentes, pode 

influenciar em reduções de tensões nas camadas inferiores. 

 

Avaliando o trecho ferroviário que já passou pelo processo de renovação de via 

permanente, uma alteração na configuração dos dormentes implicaria em um significativo 

impacto operacional, e consequentemente nos custos. Para essa adequação, seria 

necessária a paralização da circulação de trens por grandes períodos, pois o serviço a ser 

realizado impactaria significativamente na geometria da via. Os custos de aquisição e 

logística dos materiais, bem como dos serviços de substituição apresentariam custos 

relativamente altos, e não previstos. 

 

A alteração do projeto do dormente pode ser uma alternativa para trechos ferroviários que 

não foram renovados, entretanto, algumas considerações são prudentes, pois alterações 

do projeto do dormente acarretará em custos, visto que a tendência é acrescer materiais. 

A redução do espaçamento aumentará a quantidade de dormentes a serem aplicados na 

via. A nova configuração de dimensões de dormentes e espaçamento deve ser suficiente 

para proporcionar as devidas reduções de tensões na camada de subleito.   
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A alteração das configurações do projeto de dormente e do espaçamento é uma alternativa 

que pode ser viável de forma parcial, sendo aplicável para os trechos que não foram 

renovados. Para trecho que foram renovados, essa alternativa apresenta altos custos e 

impactos de receita, visto a necessidade de grandes paralizações. 

 

6.4.3. Alterar as dimensões da camada de lastro 

 

A alteração da espessura da camada de lastro pode ser considerada uma alternativa técnica 

viável, entretanto, assim como as outras alternativas citadas, apresenta impactos 

financeiros significativos. Será necessário realizar a aquisição do material, a aplicação 

desse na via, e realizar a correção geométrica mecanizada para atingir a cota especificada. 

Os dois serviços propostos nesta alternativa são realizados por equipamentos ferroviários, 

gerando assim a interrupção da circulação de trens. 

 

Em relação ao serviço de descarga de lastro, comparado aos serviços para substituições 

de dormentes, os impactos na operação ferroviária são menores. A atividade em questão 

possui sua execução através de um trem contendo vagões gondolas carregadas, e por meio 

de comportas o material é descarregado, atividade relativamente mais rápida. Para que a 

camada possa atingir a cota, faz-se necessário serviços de correção geométrica com 

equipamentos. 

 

A alteração na camada de lastro se apresenta como uma proposta viável pelo fato de não 

necessitar realizar serviços com trilhos e dormentes, os quais possuem elevados custos e 

impactos. 

 

Pelas metodologias aplicadas neste capítulo, uma alteração na espessura da camada de 

lastro implica em reduções das tensões que chegarão ao subleito, e também influenciarão 

na tensão admissível do subleito, conforme o método de Meyerhof e Hanna. Frente ao 

duplo impacto positivo possível, será feita uma análise mais detalhada para esta 

alternativa, sendo sugerido um acréscimo de 5,00 cm da camada, fundamentado por 

operacionalidade da alteração. 
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Para esta alternativa, será apresentada uma nova simulação utilizando o software Ferrovia 

3.0, em seguida será realizado um novo dimensionamento de tensão admissível para o 

subleito. Serão elaborados dois novos cenários, os quais serão denominados cenários 7 e 

8 (Tabela 6.8). 

 

Tabela 6.8 – Novos cenários de condições de pavimentos ferroviários, com alteração na 

camada de lastro, contendo localização e cargas solicitadas. (Autor, 2018)  

Cenário Descrição da localização, condições do pavimento e carga submetida 

7 

Pavimento após o processo de renovação de via (camada de lastro de 

32,5 cm), com aplicação de 27,5 toneladas por eixo, com amostras 

retiradas no ponto 1 (Amostras 3 e 4) 

8 

Pavimento após o processo de renovação de via (camada de lastro de 

32,5 cm), com aplicação de 27,5 toneladas por eixo, com amostras 

retiradas no ponto 2 (Amostras 5 e 6) 

 

Face aos novos cenários estudados, através da utilização do Ferrovia 3.0 os seguintes 

resultados foram obtidos (Tabela 6.9):  

 

Tabela 6.9 – Resultados obtidos para os cenários 7 e 8, através do software Ferrovia 3.0. 

(Autor, 2018) 

Esforços / Tensões 

Após do processo de renovação de 
via permanente (Lastro - 32,5 cm) 

- 27,5 t/eixo 

Ferrovia 3.0 

Cenário 7 Cenário 8 

Momento fletor no trilho 222.756,40 221.872,60 

Deflexão no trilho (mm) 1,09 1,06 

Tensão no contato entre o lastro e o dormente (kgf 
/ cm²) 

4,82 4,77 

Tensão no sublastro (kgf / cm²) 1,37 1,37 

Tensão no subleito (kgf / cm²) 1,10 1,11 

 

Em seguida, será realizada a análise da tensão admissível da camada de subleito, 

considerando o método de Meyerhof e Hanna, e suportado pelas Equações 2,38, 2,39, 

2.40, 2.41, 2.42 e 2.43, e pelas premissas que constam na Tabela 6.10. 
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Tabela 6.10 – Parâmetros dos materiais das camadas do pavimento ferroviário após o 

processo de renovação de via permanente, considerando a camada de lastro com 32,5 

cm. (Autor, 2018) 

Parâmetros Valor (unidade) 

c 0,05 kgf/cm2 

Nc 5,14 

γ 1,98 g/cm3 

φ 35° 

H 52,50 cm 

B 27,00 cm 

L 200,00 cm 

D 23,00 cm 

 

Logo, aplicando os valores contidos na tabela acima nas as Equações 2,38, 2,39, 2.40, 

2.41, 2.42 e 2.43, tem-se: 

 

𝐶1 =  (1 + 
0,2 𝐵

𝐿
) = (1 +  

0,2  𝑥 27,00

200,00
) = 1,027  

𝐶2 =  (1 +  
𝐵

𝐿
) = (1 + 

27,00

200,00
) = 1,135  

𝛿 =  
2𝜑

3
=  

2 𝑥 35

3
= 23,33°  

𝐾𝑝 = 𝑡𝑎𝑛2 (45 +  
𝜑

2
) =  𝑡𝑎𝑛2 (45 +  

35

2
) = 3,68    

𝐾𝑠 =
𝐾𝑝𝑡𝑎𝑛𝛿

𝑡𝑎𝑛𝜑
=  

3,68 𝑥 𝑡𝑎𝑛23,3°

𝑡𝑎𝑛35°
= 2,26  

𝑞𝑢 = 1,027𝑥0,05𝑥5,14 + [1,135𝑥1,98𝑥10−3𝑥52,502(1 +
2𝑥23,00

52,50
)

2,26 𝑥 (𝑡𝑎𝑛35°)

27,00
] − 1,98𝑥10−3 𝑥52,50 =

 0,84 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2  

 

A Tabela 6.10 apresentou como tensão máxima aplicada na camada de subleito o valor 

de 1,11 kgf/cm2 para o cenário 8, e o cenário 7 apresentou 1,10 kgf/cm2 como tensão 

máxima na mesma cota. Em relação ao valor de tensão admissível no subleito para a nova 

configuração de pavimento ferroviário, o resultado obtido foi de 0,84 kgf/cm2, o qual está 

acima da tensão máxima obtida nos cenários 7 e 8. Frente aos resultados obtidos nos 

pontos estudados, um incremento de 5,00 cm na camada de lastro não seria suficiente 

para proporcionar segurança ao pavimento, de forma a suportar as tensões oriundas de 

uma carga por eixo de 27,5 toneladas, visto que os valores obtidos estão muito acima do 
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valor admissível de suporte da camada, e após os devidos dimensionamentos, deverá ser 

incluído um fator de segurança. Logo, a proposta de aumento da camada de lastro não 

atende. 

 

6.4.4. Reconfiguração nas camadas de sublastro e subleito 

 

A alteração na configuração das camadas de sublastro ou subleito seria uma alternativa 

técnica bastante correta, tratando efetivamente a causa raiz do problema, proporcionando 

assim a capacidade de suporte necessária para as camadas de terraplenagem. Para essa 

alternativa, é fundamental que seja realizada uma readequação do sistema de drenagem 

da via. 

 

Este tipo de alteração, quando necessário de forma localizada, pode ser operacionalizado. 

Ao propor esta alternativa visando a abrangência de centenas de quilômetros, torna-se 

uma proposta de alto custo financeiro. Para que esta possa ser implementada, faz-se 

necessário paralisar a circulação de trens por longos períodos. Em uma via singela, longas 

paralizações são bastante significativas, impactando fortemente na fonte de receita da 

concessionária. 

 

Para efeito da necessidade de paralização, os serviços necessários, a serem realizados para 

a execução desta alternativa, são a desmontagem de toda a superestrutura, retirada de 

100% do lastro, execução de obras de terraplenagem nas camadas a serem reforçadas, 

recolocação de todo o lastro, montagem da grade ferroviária, e execução de correção 

geométrica.  

 

Alternativas como a utilização de geossintéticos entre as camadas de lastro e sublastro, 

sem a reconfiguração dessa última, podem proporcionar a resistência necessária de 

suporte do pavimento, entretanto, implica em processo de impacto operacional bastante 

similar ao já citado. De qualquer forma, estudos devem ser realizados para a definição de 

um material que possa proporcionar a redução das tensões máximas pretendidas na 

camada subleito, sendo essas compatíveis com as tensões admissíveis na mesma cota. 
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CAPÍTULO 7 

 
CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 
 

7.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a elaboração deste estudo foi necessário a determinação de informações de suporte 

para compor uma base de dados. As informações relativas às camadas de lastro, sublastro 

e subleito para atender às necessidades da proposta do trabalho foi obtida por meio de 

ensaios geotécnicos e informações fornecidas pela VLI S.A. As informações referentes 

aos trilhos, dormentes, fixações e dados operacionais foram obtidas junto à 

concessionária VLI S.A.  

 

Para o objetivo principal deste estudo, o qual analisou a capacidade de suporte do 

pavimento ferroviário para uma carga por eixo de 27,5 toneladas, foram considerados os 

resultados de tensões obtidos pelo método mecanicista. O método mecanicista 

possibilitou a análise das tensões recebidas em cada camada do pavimento ferroviário de 

forma individual, e o comportamento do pavimento como um todo. As análises foram 

fundamentadas por propriedades e características de cada material constituinte do 

pavimento, pela localização e valor de cada carga aplicada, e por diversos parâmetros 

operacionais relacionados aos materiais rodantes. 

 

Atualmente, ainda existe uma resistência muito grande no mercado para a utilização de 

métodos mecanicistas para o dimensionamento de pavimentos, principalmente no modal 

ferroviário. No modal rodoviário, percebe-se um avanço maior na utilização de métodos 

mecanicistas, acredita-se que essa tendência deverá ser seguida por outros setores, uma 

vez que diversas universidades brasileiras estão conduzindo importantes pesquisa neste 

sentido. 

 

No decorrer deste estudo foram elaboradas três configurações de pavimentos ferroviários. 

As três configurações foram desdobradas em seis cenários, pelo fato de terem sido 

coletadas amostras de solos em dois pontos distintos. Os cenários 1,2,4 e 5 foram 

estudados com 25,0 toneladas por eixo, e os cenários 3 e 6 com 27,5 toneladas por eixo.  
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A primeira configuração foi constituída por um pavimento ferroviário antes do processo 

de renovação de via permanente, submetido a uma carga por eixo de 25 toneladas, sendo 

representada no documento pelos cenários 1 e 4. Na ocasião, a tensão máxima gerada na 

camada final do subleito foi equivalente a 1,11 kgf/cm2. Para a mesma configuração, a 

tensão máxima admissível para a camada de subleito foi de 0,72 kgf/cm2, 

consequentemente existe uma variação de aproximadamente 54,1% entre as duas tensões. 

 

A segunda configuração abordou um pavimento ferroviário após o processo de renovação 

de via permanente, com a circulação de trens com 25 toneladas por eixo, identificada 

assim pelos cenários 2 e 5 nas análises do estudo. O valor da tensão máxima admissível 

no subleito para esses cenários foi de 0,76 kgf/cm2, enquanto o valor máximo de tensão 

normal atuante no subleito foi de 1,06 kgf/cm2, sinalizando assim uma tensão atuante 

acima do limite ruptura. 

 

A terceira configuração consistiu no objetivo principal deste trabalho. Foi realizada a 

análise de aumento de 10,00% na carga por eixo do trecho estudado, dado que o trecho 

estudado passou por um processo de renovação de via. Esta configuração foi representada 

pelos cenários 3 e 6 no trabalho. A tensão admissível na camada de subleito foi de 0,76 

kgf/cm2, frente a uma tensão máxima atuante na superfície do subleito de 1,16 kgf/cm2, 

apresentando uma variação superior em aproximadamente 52,60%. 

 

Os resultados negativos encontrados para os cenários 3 e 6 proporcionaram um 

aprofundamento em busca de alternativas técnicas que suportassem um incremento de 

carga por eixo de 10,00%, sendo a proposta de alternativas de soluções um dos objetivos 

específicos da dissertação.  

 

Como a tensão admissível da camada do subleito do pavimento ferroviário não atendeu 

às cargas atuantes, foram avaliadas possibilidades de intervenção em cada uma das 

camadas do mesmo. Dentre as análises avaliadas, uma proposta foi mais aprofundada, 

essa, sugeriu uma alteração da espessura da camada de lastro. A análise subjetiva inicial 

levou em consideração possíveis custos, impactos operacionais e pré-viabilidade técnica.   
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Para avaliar a viabilidade técnica da alternativa sugerida, foi elaborada uma nova 

configuração de pavimento. O novo pavimento considera a via permanente renovada, 

entretanto, a camada de lastro passaria de 27,5 cm para 32,5 cm. Com isso, em função 

dos dois pontos de coletas de amostras dos solos, foram criados os cenários 7 e 8. A nova 

configuração proposta apresentou tensão máxima admissível na camada de subleito 

equivalente a 0,84 kgf/cm2. Através da utilização do Ferrovia 3.0, a tensão máxima 

atuante na superfície camada de subleito foi de 1,11 kgf/cm2, sendo que esse valor está 

acima do limite obtido para os pontos estudados. Importante ressaltar que resultado obtido 

não considera nenhum fator de segurança. A aplicação do fator de segurança, 

proporcionará um acréscimo dos valores, o qual se faz necessário, visto que ignorar esse 

dado pode colocar em risco a segurança operacional. 

 

O fato da tensão atuante na camada de subleito ser superior à tensão de ruptura da mesma 

pode ser verificado em alguns pontos em campo durante a coleta e materiais. A camada 

de subleito apresentava problemas, indicando a contaminação da mesma com material de 

sublastro, e em alguns casos com material do lastro.   

 

Conforme citado no Capítulo 6, a alternativa tecnicamente mais adequada seria a 

reconfiguração das camadas de sublastro e subleito, e readequando os sistemas de 

drenagens da via. Para isso, seria necessário avaliar através de uma campanha de ensaios 

com os materiais existente, possíveis alterações de espessuras, bem como a necessidade 

de materiais de empréstimos. Aliado a essa alternativa, a utilização de geossintéticos entre 

a camada de lastro e sublastro pode aumentar a capacidade de suporte do pavimento. 

 

 

7.2. SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

• Avaliação de aumento da capacidade de suporte do pavimento ferroviário através 

da utilização de geossintéticos entre as camadas de lastro e sublastro; 

• Parametrização entre ensaios de campo com a utilização do equipamento LWD e 

ensaios laboratoriais de amostras retiradas indeformadas dos mesmos locais;  



 

152 
 

• Parametrização entre ensaios de campo com a utilização do equipamento 

GEOGAUGE e ensaios laboratoriais de amostras retiradas indeformadas dos 

mesmos locais; 

• Parametrização entre ensaios de campo com a utilização do equipamento DCP e 

ensaios laboratoriais de amostras retiradas indeformadas dos mesmos locais; 

• Parametrização entre ensaios de campo com a utilização da Viga Benkelman e 

ensaios laboratoriais de amostras retiradas indeformadas dos mesmos locais; 

• Utilização de equipamentos como o LWD, Geogauge, DCP de forma contínua 

como um instrumento de inspeção preditiva em equipes de manutenção 

ferroviária, associados a utilização de softwares mecanicistas para estudos de 

retroanálise; 

• Estudo de materiais sintéticos a serem inseridos no contato entre o dormente e o 

lastro com o objetivo de reduzir as tensões nas camadas inferiores; 

• Atualização de softwares mecanicistas de forma que o mesmo possa fornecer as 

tensões admissíveis de cada camada estudada; 

• Definição de fatores de segurança a serem utilizados em análises de tensões 

admissíveis das camadas do pavimento ferroviário; 

• Utilização do equipamento de GeoRadar para determinação de qualidade de 

camadas de lastro, sublastro e subleito; 

• Utilização de ensaios de ISC de campo para as camadas de sublastro e subleito; 
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ANEXOS 

 
I RESULTADOS DOS ENSAIOS DE SOLOS 

 

I.1. Curva granulométrica da amostra 3 (subleito 1) 

 

 
I.1 – Curva granulométrica da amostra 3 (subleito 1). (Autor, 2018) 

 

I.2. Curva granulométrica da amostra 4 (sublastro 1) 

 

 
I.2 – Curva granulométrica da amostra 4 (sublastro1). (Autor, 2018) 
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I.3. Curva granulométrica da amostra 5 (sublastro 2) 

 

 
I.3 – Curva granulométrica da amostra 5 (sublastro 2). (Autor, 2018) 

 

I.4. Curva granulométrica da amostra 6 (subleito 2) 

 

 
I.4 – Curva granulométrica da amostra 6 (subleito 2). (Autor, 2018) 
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I.5. Ensaio de Compactação da amostra 3 (subleito 1) 

 

 
I.5 – Curva de compactação da amostra 3. (Autor, 2018) 

 

I.6. Ensaio de Compactação da amostra 4 (sublastro 1) 

 

 
I.6 – Curva de compactação da amostra 4. (Autor, 2018) 
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I.7. Ensaio de Compactação da amostra 5 (sublastro 2) 

 

 
I.7 – Curva de compactação da amostra 5. (Autor, 2018) 

 

I.8. Ensaio de Compactação da amostra 6 (subleito 2) 

 

 
I.8 – Curva de compactação da amostra 6. (Autor, 2018) 
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I.9. Ensaio de ISC da amostra 3 (subleito 1) 

 

 
I.9 – a) Resultado do ISC da amostra 3; b) Resultado da expansão da amostra 3. (Autor, 

2018) 

 

I.10. Ensaio de ISC da amostra 4 (sublastro 1) 

 

I.10 – a) Resultado do ISC da amostra 4; b) Resultado da expansão da amostra 4. (Autor, 

2018) 

 

I.11. Ensaio de ISC da amostra 5 (sublastro 2) 

 
I.11 – a) Resultado do ISC da amostra 5; b) Resultado da expansão da amostra 5. (Autor, 

2018) 
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I.12. Ensaio de ISC da amostra 6 (subleito 2) 

 

 
I.12 – a) Resultado do ISC da amostra 6; b) Resultado da expansão da amostra 6. (Autor, 

2018) 

 

I.13. Ensaio Triaxial Cíclico da amostra 3 (subleito 1) 

 

 
I.13 – a) Resultado do ensaio de MR em função da tensão desvio - amostra 3; b) Resultado 

do ensaio de MR em função da tensão confinante para o solo da amostra 3. (Autor, 2018) 

 

I.14. Ensaio Triaxial Cíclico da amostra 4 (sublastro 1) 

 

 
I.14 – a) Resultado do ensaio de MR em função da tensão desvio para o solo da amostra 

4; b) Resultado do ensaio de MR em função da tensão confinante para o solo da amostra 

4. (Autor, 2018) 
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I.15. Ensaio Triaxial Cíclico da amostra 5 (sublastro 2) 

 

 

I.15 – a) Resultado do ensaio de MR em função da tensão desvio para o solo da amostra 

5; b) Resultado do ensaio de MR em função da tensão confinante para o solo da amostra 

5. (Autor, 2018) 

 

 

 

I.16. Ensaio Triaxial Cíclico da amostra 6 (subleito 2) 

 

 
I.16 – a) Resultado do ensaio de MR em função da tensão confinante para o solo da 

amostra 6; b) Resultado do ensaio de MR em função da tensão desvio para o solo da 

amostra 6. (Autor, 2018) 
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I.17. Ensaio Mini-MCV da amostra 3 (subleito 1) 

 

 
I.17 – Resultado do ensaio Mini-MCV para a amostra 3. (Autor, 2018) 

 

I.18. Ensaio de Compactação da amostra 3 (subleito 1) 

 

 

 
I.18 - Resultado do ensaio de compactação para a amostra 3. (Autor, 2018) 
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I.19. Ensaio de Perda de Massa da amostra 3 (subleito 1) 

 

 
I.19 -  Resultado do ensaio de perda de massa para a amostra 3. (Autor, 2018) 

 

 

 

I.20. Classificação MCT da amostra 3 (subleito 1) 

 

 
I.20 -  Posicionamento da amostra 3 na carta de classificação MCT. (Autor, 2018) 
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I.21. Ensaio Mini-MCV da amostra 4 (sublastro 1) 

 

 
I.21 – Resultado do ensaio Mini-MCV para a amostra 4. (Autor, 2018) 

 

 

 

I.22. Ensaio de Compactação da amostra 4 (sublastro 1) 

 

 
I.22 -  Resultado do ensaio de compactação para a amostra 4. (Autor, 2018) 
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I.23. Ensaio de Perda de Massa da amostra 4 (sublastro 1) 

 

 
I.23 -  Resultado do ensaio de perda de massa para a amostra 4. (Autor, 2018) 

 

 

I.24. Classificação MCT da amostra 4 (sublastro 1) 

 

 
I.24 -  Posicionamento da amostra 4 na carta de classificação MCT. (Autor, 2018) 
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I.25. Ensaio Mini-MCV da amostra 5 (sublastro 2) 

 

 
I.25 – Resultado do ensaio Mini-MCV para a amostra 5. (Autor, 2018) 

 

 

I.26. Ensaio de Compactação da amostra 5 (sublastro 2) 

 

 
I.26 -  Resultado do ensaio de compactação para a amostra 5. (Autor, 2018) 
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I.27. Ensaio de Perda de Massa da amostra 5 (sublastro 2) 

 

 
I.27 -  Resultado do ensaio de perda de massa para a amostra 5. (Autor, 2018) 

 

 

I.28. Classificação MCT da amostra 5 (sublastro 2) 

 

 
I.28 - Posicionamento da amostra 5 na carta de classificação MCT. (Autor, 2018) 
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I.29. Ensaio Mini-MCV da amostra 6 (subleito 2) 

 

 
I.29 – Resultado do ensaio Mini-MCV para a amostra 6. (Autor, 2018) 

 

 

I.30. Ensaio de Compactação da amostra 6 (subleito 2) 

 

 
I.30 -  Resultado do ensaio de compactação para a amostra 6. (Autor, 2018) 
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I.31. Ensaio de Perda de Massa da amostra 6 (subleito 2) 

 

 
I.31 -  Resultado do ensaio de perda de massa para a amostra 6. (Autor, 2018) 

 

 

I.32. Classificação MCT da amostra 6 (subleito 2) 

 

 
I.32 -  Posicionamento da amostra 6 na carta de classificação MCT. (Autor, 2018) 
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II. RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES COM SOFTWARE FERROVIA 3.0 

 

 

II.1– Cenário 1: Pavimento antes do processo de renovação de via, com aplicação de 

25 toneladas por eixo, com amostras retiradas no ponto 1 (Amostras 3 e 4). 

 

II.1.1 PRESSOES DE CONTATO  

 

  PONTO NODAL  PRESSAO  

     1       .27734820E-02 

     2       .10656050E-01 

     3       .16356490E-01 

     4       .14227910E-01 

     5       .22604870E-01 

     6       .00000000E+00 

     7       .22604870E-01 

     8       .14227910E-01 

     9       .16356490E-01 

    10       .10656050E-01 

    11       .27734820E-02 

    12       .00000000E+00 

    13       .00000000E+00 

    14       .00000000E+00 

    15       .00000000E+00 

    16       .00000000E+00 

    17       .00000000E+00 

    18       .00000000E+00 

    19       .00000000E+00 

    20       .00000000E+00 

    21       .00000000E+00 

    22       .00000000E+00 

    23       .00000000E+00 

    24       .00000000E+00 

    25       .00000000E+00 

    26       .00000000E+00 

    27       .00000000E+00 

    28       .00000000E+00 

    29       .00000000E+00 

    30       .00000000E+00 

    31       .00000000E+00 

    32       .00000000E+00 

    33       .00000000E+00 

    34       .00000000E+00 

    35       .00000000E+00 

    36       .00000000E+00 

    37       .00000000E+00 

    38       .00000000E+00 

    39       .00000000E+00 

    40       .00000000E+00 
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    41       .00000000E+00 

    42       .00000000E+00 

    43       .00000000E+00 

    44       .00000000E+00 

    45       .14822710E-01 

    46       .50934030E-01 

    47       .78408300E-01 

    48       .40136680E-01 

    49       .11197040E+00 

    50       .00000000E+00 

    51       .11197040E+00 

    52       .40136680E-01 

    53       .78408300E-01 

    54       .50934030E-01 

    55       .14822710E-01 

    56       .32202360E+00 

    57       .69307320E+00 

    58       .11303130E+01 

    59       .86769280E+00 

    60       .12083940E+01 

    61       .00000000E+00 

    62       .12083940E+01 

    63       .86769280E+00 

    64       .11303130E+01 

    65       .69307320E+00 

    66       .32202360E+00 

    67       .90487660E+00 

    68       .19141360E+01 

    69       .29029540E+01 

    70       .24690790E+01 

    71       .32647630E+01 

    72       .00000000E+00 

    73       .32647630E+01 

    74       .24690790E+01 

    75       .29029540E+01 

    76       .19141360E+01 

    77       .90487660E+00 

    78       .12046430E+01 

    79       .25376570E+01 

    80       .38495140E+01 

    81       .32793860E+01 

    82       .43245190E+01 

    83       .00000000E+00 

    84       .43245190E+01 

    85       .32793860E+01 

    86       .38495140E+01 

    87       .25376570E+01 

    88       .12046430E+01 

    89       .11799940E+01 
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    90       .36163330E+01 

    91       .37713080E+01 

    92       .32115240E+01 

    93       .42385700E+01 

    94       .00000000E+00 

    95       .42385700E+01 

    96       .32115240E+01 

    97       .37713080E+01 

    98       .36163330E+01 

    99       .11799940E+01 

   100       .85244550E+00 

   101       .26224200E+01 

   102       .27333240E+01 

   103       .23210230E+01 

   104       .30818300E+01 

   105       .00000000E+00 

   106       .30818300E+01 

   107       .23210230E+01 

   108       .27333240E+01 

   109       .26224200E+01 

   110       .85244550E+00 

   111       .11542710E+00 

   112       .10825330E+01 

   113       .11243890E+01 

   114       .93616340E+00 

   115       .12926990E+01 

   116       .00000000E+00 

   117       .12926990E+01 

   118       .93616340E+00 

   119       .11243890E+01 

   120       .10825330E+01 

II     .11542710E+00 

 

II.1.2 MOMENTOS FLETORES E ESFORCOS CORTANTES 

 

  PONTO   F. CORTANTE        M. FLETOR      St(kgf/cm2)        Txy (kgf/cm2) 

   1      .1016882E+01      .1407774E-02      .1499760E-05      .2888870E-02 

   2      .6345090E+01     -.2541903E+02     -.2707995E-01      .1802582E-01 

   3     -.1350547E+02     -.1840446E+03     -.1960704E+00     -.3836781E-01 

   4     -.8288467E+01      .4105017E+02      .4373244E-01     -.2354678E-01 

   5      .1117467E-03      .1791941E+03      .1909029E+00      .3174622E-06 

   6      .4836982E-04      .1791919E+03      .1909005E+00      .1374142E-06 

   7      .8289134E+01      .1791961E+03      .1909050E+00      .2354868E-01 

   8      .1350563E+02      .4104704E+02      .4372911E-01      .3836827E-01 

   9     -.6345090E+01     -.1840495E+03     -.1960756E+00     -.1802582E-01 

  10     -.1016858E+01     -.2542378E+02     -.2708501E-01     -.2888802E-02 

  11      .1016858E+01      .1172628E-02      .1249249E-05      .2888802E-02 

  12     -.5480237E+01      .1226207E-02      .1306329E-05     -.1556885E-01 

  13     -.1762903E+02      .1370095E+03      .1459619E+00     -.5008248E-01 
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  14      .2658228E+02      .5777359E+03      .6154860E+00      .7551785E-01 

  15      .1267651E+02      .1346976E+03      .1434989E+00      .3601281E-01 

  16      .7011368E-03     -.7657777E+02     -.8158147E-01      .1991866E-05 

  17      .7240461E-03     -.7658954E+02     -.8159401E-01      .2056949E-05 

  18     -.1267413E+02     -.7660135E+02     -.8160659E-01     -.3600604E-01 

  19     -.2657799E+02      .1346342E+03      .1434314E+00     -.7550564E-01 

  20      .1762518E+02      .5776008E+03      .6153420E+00      .5007154E-01 

  21      .5478729E+01      .1369698E+03      .1459195E+00      .1556457E-01 

  22     -.5478729E+01     -.4190411E-03     -.4464218E-06     -.1556457E-01 

  23     -.1483250E+02      .1623099E-02      .1729154E-05     -.4213779E-01 

  24     -.5166925E+02      .3708192E+03      .3950490E+00     -.1467876E+00 

  25      .8379234E+02      .1662551E+04      .1771184E+01      .2380464E+00 

  26      .4235512E+02      .2660063E+03      .2833875E+00      .1203270E+00 

  27      .1307873E-02     -.4399160E+03     -.4686607E+00      .3715549E-05 

  28      .1173133E-02     -.4399367E+03     -.4686827E+00      .3332764E-05 

  29     -.4235243E+02     -.4399607E+03     -.4687083E+00     -.1203194E+00 

  30     -.8378469E+02      .2659105E+03      .2832854E+00     -.2380247E+00 

  31      .5166274E+02      .1662323E+04      .1770942E+01      .1467692E+00 

  32      .1483008E+02      .3707535E+03      .3949790E+00      .4213092E-01 

  33     -.1483008E+02      .1112514E-02      .1185208E-05     -.4213092E-01 

  34     -.2085183E+02      .8856738E-03      .9435449E-06     -.5923815E-01 

  35     -.7230589E+02      .5212988E+03      .5553612E+00     -.2054145E+00 

  36      .1184474E+03      .2328951E+04      .2481128E+01      .3364984E+00 

  37      .5828937E+02      .3548348E+03      .3780202E+00      .1655948E+00 

  38      .1676271E-02     -.6166473E+03     -.6569399E+00      .4762133E-05 

  39      .7550832E-03     -.6166724E+03     -.6569666E+00      .2145123E-05 

  40     -.5828683E+02     -.6166809E+03     -.6569757E+00     -.1655876E+00 

  41     -.1184447E+03      .3547710E+03      .3779522E+00     -.3364907E+00 

  42      .7230308E+02      .2328842E+04      .2481011E+01      .2054065E+00 

  43      .2085046E+02      .5212624E+03      .5553224E+00      .5923425E-01 

  44     -.2085046E+02      .1362218E-02      .1451227E-05     -.5923425E-01 

  45      .5441544E+01      .6952947E-02      .7407263E-05      .1545893E-01 

  46      .3091844E+02     -.1360313E+03     -.1449197E+00      .8783649E-01 

  47     -.5745311E+02     -.9090201E+03     -.9684167E+00     -.1632191E+00 

  48     -.4107059E+02      .4850444E+02      .5167378E-01     -.1166778E+00 

  49     -.5049171E-02      .7330176E+03      .7809139E+00     -.1434424E-04 

  50     -.3743346E-02      .7330692E+03      .7809690E+00     -.1063450E-04 

  51      .4106676E+02      .7331345E+03      .7810385E+00      .1166669E+00 

  52      .5742225E+02      .4865181E+02      .5183078E-01      .1631314E+00 

  53     -.3090067E+02     -.9084118E+03     -.9677687E+00     -.8778600E-01 

  54     -.5436060E+01     -.1358972E+03     -.1447769E+00     -.1544335E-01 

  55      .5436060E+01     -.1614521E-02     -.1720016E-05      .1544335E-01 

  56      .1181029E+03      .3213884E-01      .3423884E-04      .3355197E+00 

  57      .4646804E+03     -.2952476E+04     -.3145395E+01      .1320115E+01 

  58     -.7967688E+03     -.1456942E+05     -.1552141E+02     -.2263548E+01 

  59     -.4431627E+03     -.1290082E+04     -.1374378E+01     -.1258985E+01 

  60     -.1631998E-01      .6095811E+04      .6494119E+01     -.4636359E-04 

  61     -.1297613E-01      .6096087E+04      .6494413E+01     -.3686400E-04 

  62      .4431276E+03      .6096243E+04      .6494579E+01      .1258885E+01 
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  63      .7966725E+03     -.1289375E+04     -.1373624E+01      .2263274E+01 

  64     -.4646081E+03     -.1456730E+05     -.1551915E+02     -.1319909E+01 

  65     -.1180816E+03     -.2952025E+04     -.3144915E+01     -.3354591E+00 

  66      .1180816E+03     -.2319727E-01     -.2471301E-04      .3354591E+00 

  67      .3318470E+03      .1840384E-01      .1960638E-04      .9427473E+00 

  68      .1288990E+04     -.8296220E+04     -.8838306E+01      .3661904E+01 

  69     -.2203408E+04     -.4052089E+05     -.4316858E+02     -.6259681E+01 

  70     -.1197271E+04     -.3797434E+04     -.4045563E+01     -.3401339E+01 

  71     -.4350151E-01      .1615699E+05      .1721271E+02     -.1235838E-03 

  72     -.3164537E-01      .1615757E+05      .1721333E+02     -.8990161E-04 

  73      .1197272E+04      .1615826E+05      .1721406E+02      .3401340E+01 

  74      .2203297E+04     -.3796024E+04     -.4044062E+01      .6259366E+01 

  75     -.1288898E+04     -.4051758E+05     -.4316506E+02     -.3661643E+01 

  76     -.3317976E+03     -.8295075E+04     -.8837087E+01     -.9426069E+00 

  77      .3317976E+03      .9219224E-01      .9821621E-04      .9426069E+00 

  78      .4417731E+03     -.8002639E-01     -.8525542E-04      .1255037E+01 

  79      .1710719E+04     -.1104445E+05     -.1176610E+02      .4859996E+01 

  80     -.2922320E+04     -.5381253E+05     -.5732872E+02     -.8302045E+01 

  81     -.1585883E+04     -.5107022E+04     -.5440722E+01     -.4505350E+01 

  82     -.3625231E-02      .2132473E+05      .2271812E+02     -.1029895E-04 

  83     -.3344705E-01      .2132475E+05      .2271814E+02     -.9502003E-04 

  84      .1585932E+04      .2132540E+05      .2271883E+02      .4505488E+01 

  85      .2922129E+04     -.5106184E+04     -.5439829E+01      .8301502E+01 

  86     -.1710603E+04     -.5380835E+05     -.5732426E+02     -.4859669E+01 

  87     -.4417275E+03     -.1104331E+05     -.1176490E+02     -.1254908E+01 

  88      .4417275E+03      .4670000E-01      .4975144E-04      .1254908E+01 

  89      .4327489E+03      .8004029E-01      .8527024E-04      .1229400E+01 

  90      .1675965E+04     -.1081876E+05     -.1152568E+02      .4761263E+01 

  91     -.2863149E+04     -.5271797E+05     -.5616264E+02     -.8133946E+01 

  92     -.1554395E+04     -.4998766E+04     -.5325392E+01     -.4415895E+01 

  93     -.7289131E-02      .2090825E+05      .2227442E+02     -.2070776E-04 

  94     -.1849052E-01      .2090863E+05      .2227483E+02     -.5252990E-04 

  95      .1554333E+04      .2090850E+05      .2227469E+02      .4415719E+01 

  96      .2863011E+04     -.4997382E+04     -.5323917E+01      .8133555E+01 

  97     -.1675855E+04     -.5271400E+05     -.5615841E+02     -.4760952E+01 

  98     -.4326925E+03     -.1081746E+05     -.1152429E+02     -.1229240E+01 

  99      .4326925E+03     -.2691406E-01     -.2867267E-04      .1229240E+01 

 100      .3126384E+03      .4262254E-01      .4540755E-04      .8881773E+00 

 101      .1214188E+04     -.7815994E+04     -.8326701E+01      .3449399E+01 

 102     -.2076038E+04     -.3817080E+05     -.4066493E+02     -.5897835E+01 

 103     -.1130195E+04     -.3570279E+04     -.3803566E+01     -.3210781E+01 

 104     -.1788191E-01      .1526608E+05      .1626358E+02     -.5080089E-04 

 105     -.1468701E-01      .1526644E+05      .1626397E+02     -.4172447E-04 

 106      .1130144E+04      .1526680E+05      .1626435E+02      .3210638E+01 

 107      .2075910E+04     -.3568917E+04     -.3802114E+01      .5897472E+01 

 108     -.1214094E+04     -.3816741E+05     -.4066132E+02     -.3449132E+01 

 109     -.3125925E+03     -.7814938E+04     -.8325576E+01     -.8880469E+00 

 110      .3125925E+03      .7767028E-01      .8274536E-04      .8880469E+00 

 111      .1269969E+03      .8549169E-01      .9107783E-04      .3607867E+00 
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 112      .4991596E+03     -.3174872E+04     -.3382323E+01      .1418067E+01 

 113     -.8555805E+03     -.1565387E+05     -.1667671E+02     -.2430626E+01 

 114     -.4740618E+03     -.1394121E+04     -.1485215E+01     -.1346766E+01 

 115     -.4162735E-02      .6507022E+04      .6932199E+01     -.1182595E-04 

 116     -.7307797E-02      .6507133E+04      .6932318E+01     -.2076079E-04 

 117      .4740322E+03      .6507183E+04      .6932371E+01      .1346682E+01 

 118      .8555399E+03     -.1393388E+04     -.1484433E+01      .2430511E+01 

 119     -.4991135E+03     -.1565218E+05     -.1667492E+02     -.1417936E+01 

 120     -.1269723E+03     -.3174303E+04     -.3381716E+01     -.3607167E+00 

 121      .1269723E+03     -.1937662E-01     -.2064271E-04      .3607167E+00 

 122      .1324315E-02      .2423959E-01      .2794473E-04      .2063117E-04 

 123      .2651710E+02      .3325883E-02      .3834261E-05      .4131033E+00 

 124      .2651729E+02     -.7557376E+03     -.8712558E+00      .4131062E+00 

 125     -.3457309E+02     -.1511473E+04     -.1742509E+01     -.5386055E+00 

 126     -.3457529E+02     -.5261462E+03     -.6065702E+00     -.5386398E+00 

 127     -.2201718E+03      .4592320E+03      .5294279E+00     -.3430002E+01 

 128     -.2201679E+03      .6734162E+04      .7763511E+01     -.3429940E+01 

 129     -.4810752E+03      .1300904E+05      .1499753E+02     -.7494550E+01 

 130     -.4810730E+03      .2671973E+05      .3080397E+02     -.7494516E+01 

 131     -.3607345E+03      .4043036E+05      .4661033E+02     -.5619792E+01 

 132     -.3607353E+03      .5071134E+05      .5846282E+02     -.5619804E+01 

 133      .1361336E+04      .6099205E+05      .7031499E+02      .2120792E+02 

 134      .1361433E+04      .2219528E+05      .2558794E+02      .2120942E+02 

 135      .6131308E+04     -.1660680E+05     -.1914523E+02      .9551811E+02 

 136     -.6368581E+04     -.1913501E+06     -.2205989E+03     -.9921452E+02 

 137     -.4138082E+02     -.9844912E+04     -.1134976E+02     -.6446615E+00 

 138     -.4129752E+02     -.8665765E+04     -.9990369E+01     -.6433637E+00 

 139      .6157464E+04     -.7489156E+04     -.8633910E+01      .9592560E+02 

 140     -.6342467E+04     -.1829787E+06     -.2109478E+03     -.9880770E+02 

 141     -.1849598E+04     -.2219194E+04     -.2558409E+01     -.2881442E+02 

 142     -.1849552E+04      .5049397E+05      .5821222E+02     -.2881371E+02 

 143      .3475325E-02      .1032066E+06      .1189822E+03      .5414122E-04 

 144     -.3475325E-02     -.1032064E+06     -.1189820E+03     -.5414122E-04 

 145     -.1490633E-02     -.1528931E-01     -.1762636E-04     -.2322221E-04 

 146      .2651949E+02      .2914357E-01      .3359831E-04      .4131404E+00 

 147      .2651813E+02     -.7557522E+03     -.8712726E+00      .4131193E+00 

 148     -.3456343E+02     -.1511505E+04     -.1742546E+01     -.5384551E+00 

 149     -.3456564E+02     -.5264338E+03     -.6069018E+00     -.5384894E+00 

 150     -.2201556E+03      .4586448E+03      .5287509E+00     -.3429749E+01 

 151     -.2201508E+03      .6733115E+04      .7762304E+01     -.3429674E+01 

 152     -.4810650E+03      .1300741E+05      .1499566E+02     -.7494392E+01 

 153     -.4810575E+03      .2671776E+05      .3080170E+02     -.7494275E+01 

 154     -.3607513E+03      .4042802E+05      .4660764E+02     -.5620055E+01 

 155     -.3607797E+03      .5070939E+05      .5846057E+02     -.5620497E+01 

 156      .1361253E+04      .6099083E+05      .7031358E+02      .2120662E+02 

 157      .1361290E+04      .2219548E+05      .2558817E+02      .2120719E+02 

 158      .6131362E+04     -.1660201E+05     -.1913970E+02      .9551895E+02 

 159     -.6368690E+04     -.1913482E+06     -.2205967E+03     -.9921622E+02 

 160     -.4130634E+02     -.9842054E+04     -.1134646E+02     -.6435011E+00 
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 161     -.4116973E+02     -.8663985E+04     -.9988317E+01     -.6413730E+00 

 162      .6157318E+04     -.7490688E+04     -.8635676E+01      .9592332E+02 

 163     -.6342402E+04     -.1829741E+06     -.2109426E+03     -.9880669E+02 

 164     -.1849457E+04     -.2214716E+04     -.2553246E+01     -.2881223E+02 

 165     -.1849369E+04      .5049364E+05      .5821184E+02     -.2881086E+02 

 166      .2682826E-02      .1032005E+06      .1189752E+03      .4179507E-04 

II   -.2682826E-02     -.1032006E+06     -.1189753E+03     -.4179507E-04 

 

II.1.3 TENSÕES NORMAIS 

 

       X         Y         Z                Sx        Sy        Sz 

       .000    50.000     2.500          .3543E+01 .3721E+01 .7607E+00 

     57.000    50.000     2.500          .5167E+01 .5293E+01 .2111E+01 

    114.000    50.000     2.500          .6082E+01 .6160E+01 .2801E+01 

    171.000    50.000     2.500          .6161E+01 .6257E+01 .2744E+01 

    228.000    50.000     2.500          .5049E+01 .5176E+01 .1989E+01 

    285.000    50.000     2.500          .3514E+01 .3692E+01 .8174E+00 

       .000   100.000     2.500          .3040E+01 .1944E+01 .5075E+00 

     57.000   100.000     2.500          .4250E+01 .2963E+01 .1409E+01 

    114.000   100.000     2.500          .5039E+01 .3588E+01 .1869E+01 

    171.000   100.000     2.500          .5106E+01 .3613E+01 .1831E+01 

    228.000   100.000     2.500          .4186E+01 .2898E+01 .1327E+01 

    285.000   100.000     2.500          .2971E+01 .1915E+01 .5453E+00 

       .000    50.000     7.500          .2188E+01 .2417E+01 .7333E+00 

     57.000    50.000     7.500          .3156E+01 .3310E+01 .2018E+01 

    114.000    50.000     7.500          .3719E+01 .3784E+01 .2677E+01 

    171.000    50.000     7.500          .3768E+01 .3861E+01 .2623E+01 

    228.000    50.000     7.500          .3090E+01 .3241E+01 .1902E+01 

    285.000    50.000     7.500          .2163E+01 .2399E+01 .7863E+00 

       .000   100.000     7.500          .2382E+01 .7801E+00 .4357E+00 

     57.000   100.000     7.500          .3070E+01 .1240E+01 .1199E+01 

    114.000   100.000     7.500          .3551E+01 .1529E+01 .1589E+01 

    171.000   100.000     7.500          .3624E+01 .1533E+01 .1557E+01 

    228.000   100.000     7.500          .3043E+01 .1212E+01 .1130E+01 

    285.000   100.000     7.500          .2315E+01 .7676E+00 .4672E+00 

       .000    50.000    12.500          .1275E+01 .1503E+01 .6316E+00 

     57.000    50.000    12.500          .1800E+01 .1967E+01 .1726E+01 

    114.000    50.000    12.500          .2120E+01 .2212E+01 .2288E+01 

    171.000    50.000    12.500          .2150E+01 .2267E+01 .2243E+01 

    228.000    50.000    12.500          .1767E+01 .1932E+01 .1627E+01 

    285.000    50.000    12.500          .1254E+01 .1487E+01 .6759E+00 

       .000   100.000    12.500          .1653E+01 .3149E+00 .3219E+00 

     57.000   100.000    12.500          .2063E+01 .5515E+00 .8766E+00 

    114.000   100.000    12.500          .2362E+01 .7052E+00 .1162E+01 

    171.000   100.000    12.500          .2417E+01 .7011E+00 .1139E+01 

    228.000   100.000    12.500          .2051E+01 .5376E+00 .8267E+00 

    285.000   100.000    12.500          .1603E+01 .3088E+00 .3442E+00 

       .000    50.000    17.500          .8123E+00 .9727E+00 .5376E+00 

     57.000    50.000    17.500          .1111E+01 .1212E+01 .1438E+01 
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    114.000    50.000    17.500          .1309E+01 .1347E+01 .1905E+01 

    171.000    50.000    17.500          .1329E+01 .1387E+01 .1868E+01 

    228.000    50.000    17.500          .1096E+01 .1197E+01 .1358E+01 

    285.000    50.000    17.500          .7923E+00 .9570E+00 .5722E+00 

       .000   100.000    17.500          .1136E+01 .1803E+00 .2626E+00 

     57.000   100.000    17.500          .1418E+01 .3323E+00 .6941E+00 

    114.000   100.000    17.500          .1629E+01 .4351E+00 .9192E+00 

    171.000   100.000    17.500          .1666E+01 .4305E+00 .9015E+00 

    228.000   100.000    17.500          .1410E+01 .3242E+00 .6560E+00 

    285.000   100.000    17.500          .1100E+01 .1756E+00 .2786E+00 

       .000    50.000    22.500          .4863E+00 .5810E+00 .4648E+00 

     57.000    50.000    22.500          .6149E+00 .6475E+00 .1208E+01 

    114.000    50.000    22.500          .7257E+00 .6947E+00 .1598E+01 

    171.000    50.000    22.500          .7385E+00 .7232E+00 .1568E+01 

    228.000    50.000    22.500          .6145E+00 .6466E+00 .1143E+01 

    285.000    50.000    22.500          .4656E+00 .5653E+00 .4912E+00 

       .000   100.000    22.500          .7818E+00 .4721E-01 .2358E+00 

     57.000   100.000    22.500          .9553E+00 .1125E+00 .6008E+00 

    114.000   100.000    22.500          .1098E+01 .1641E+00 .7944E+00 

    171.000   100.000    22.500          .1124E+01 .1591E+00 .7797E+00 

    228.000   100.000    22.500          .9539E+00 .1104E+00 .5693E+00 

    285.000   100.000    22.500          .7528E+00 .4342E-01 .2479E+00 

       .000    50.000    27.000          .5856E+00 .6405E+00 .4321E+00 

     57.000    50.000    27.000          .8495E+00 .8672E+00 .1088E+01 

    114.000    50.000    27.000          .1020E+01 .1000E+01 .1436E+01 

    171.000    50.000    27.000          .1030E+01 .1019E+01 .1410E+01 

    228.000    50.000    27.000          .8350E+00 .8524E+00 .1031E+01 

    285.000    50.000    27.000          .5731E+00 .6309E+00 .4533E+00 

       .000   100.000    27.000          .6631E+00 .2327E+00 .2286E+00 

     57.000   100.000    27.000          .8795E+00 .3847E+00 .5603E+00 

    114.000   100.000    27.000          .1035E+01 .4859E+00 .7394E+00 

    171.000   100.000    27.000          .1052E+01 .4848E+00 .7264E+00 

    228.000   100.000    27.000          .8717E+00 .3764E+00 .5323E+00 

    285.000   100.000    27.000          .6427E+00 .2272E+00 .2381E+00 

       .000    50.000    31.000          .5142E+00 .5537E+00 .4176E+00 

     57.000    50.000    31.000          .7477E+00 .7548E+00 .1020E+01 

    114.000    50.000    31.000          .9000E+00 .8749E+00 .1344E+01 

    171.000    50.000    31.000          .9084E+00 .8907E+00 .1321E+01 

    228.000    50.000    31.000          .7351E+00 .7421E+00 .9689E+00 

    285.000    50.000    31.000          .5028E+00 .5448E+00 .4352E+00 

       .000   100.000    31.000          .5659E+00 .2171E+00 .2276E+00 

     57.000   100.000    31.000          .7596E+00 .3539E+00 .5384E+00 

    114.000   100.000    31.000          .8995E+00 .4452E+00 .7092E+00 

    171.000   100.000    31.000          .9129E+00 .4447E+00 .6974E+00 

    228.000   100.000    31.000          .7526E+00 .3466E+00 .5129E+00 

    285.000   100.000    31.000          .5483E+00 .2119E+00 .2352E+00 

       .000    50.000    35.000          .4769E+00 .5018E+00 .4091E+00 

     57.000    50.000    35.000          .6989E+00 .6952E+00 .9677E+00 

    114.000    50.000    35.000          .8431E+00 .8113E+00 .1273E+01 
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    171.000    50.000    35.000          .8504E+00 .8245E+00 .1252E+01 

    228.000    50.000    35.000          .6867E+00 .6830E+00 .9215E+00 

    285.000    50.000    35.000          .4665E+00 .4939E+00 .4234E+00 

       .000   100.000    35.000          .4983E+00 .2171E+00 .2313E+00 

     57.000   100.000    35.000          .6796E+00 .3483E+00 .5287E+00 

    114.000   100.000    35.000          .8099E+00 .4355E+00 .6950E+00 

    171.000   100.000    35.000          .8206E+00 .4356E+00 .6841E+00 

    228.000   100.000    35.000          .6727E+00 .3413E+00 .5050E+00 

    285.000   100.000    35.000          .4827E+00 .2120E+00 .2372E+00 

       .000    50.000    39.000          .4377E+00 .4561E+00 .4051E+00 

     57.000    50.000    39.000          .6489E+00 .6430E+00 .9278E+00 

    114.000    50.000    39.000          .7845E+00 .7549E+00 .1217E+01 

    171.000    50.000    39.000          .7908E+00 .7659E+00 .1198E+01 

    228.000    50.000    39.000          .6369E+00 .6310E+00 .8854E+00 

    285.000    50.000    39.000          .4288E+00 .4493E+00 .4165E+00 

       .000   100.000    39.000          .4404E+00 .2103E+00 .2356E+00 

     57.000   100.000    39.000          .6086E+00 .3358E+00 .5203E+00 

    114.000   100.000    39.000          .7284E+00 .4186E+00 .6824E+00 

    171.000   100.000    39.000          .7372E+00 .4189E+00 .6724E+00 

    228.000   100.000    39.000          .6019E+00 .3289E+00 .4983E+00 

    285.000   100.000    39.000          .4269E+00 .2055E+00 .2399E+00 

       .000    50.000    43.000          .4169E+00 .4302E+00 .4029E+00 

     57.000    50.000    43.000          .6296E+00 .6236E+00 .8934E+00 

    114.000    50.000    43.000          .7627E+00 .7380E+00 .1169E+01 

    171.000    50.000    43.000          .7681E+00 .7471E+00 .1152E+01 

    228.000    50.000    43.000          .6167E+00 .6107E+00 .8546E+00 

    285.000    50.000    43.000          .4098E+00 .4247E+00 .4117E+00 

       .000   100.000    43.000          .3949E+00 .2155E+00 .2416E+00 

     57.000   100.000    43.000          .5562E+00 .3426E+00 .5166E+00 

    114.000   100.000    43.000          .6688E+00 .4254E+00 .6760E+00 

    171.000   100.000    43.000          .6759E+00 .4261E+00 .6667E+00 

    228.000   100.000    43.000          .5492E+00 .3354E+00 .4960E+00 

    285.000   100.000    43.000          .3835E+00 .2110E+00 .2444E+00 

       .000    50.000    49.000          .3442E+00 .3381E+00 .4004E+00 

     57.000    50.000    49.000          .4946E+00 .4652E+00 .8481E+00 

    114.000    50.000    49.000          .5974E+00 .5457E+00 .1105E+01 

    171.000    50.000    49.000          .6029E+00 .5542E+00 .1091E+01 

    228.000    50.000    49.000          .4875E+00 .4581E+00 .8139E+00 

    285.000    50.000    49.000          .3349E+00 .3312E+00 .4056E+00 

       .000   100.000    49.000          .3335E+00 .1736E+00 .2490E+00 

     57.000   100.000    49.000          .4662E+00 .2641E+00 .5097E+00 

    114.000   100.000    49.000          .5650E+00 .3254E+00 .6647E+00 

    171.000   100.000    49.000          .5703E+00 .3267E+00 .6565E+00 

    228.000   100.000    49.000          .4617E+00 .2596E+00 .4910E+00 

    285.000   100.000    49.000          .3217E+00 .1690E+00 .2498E+00 

       .000    50.000    59.000          .2576E+00 .2476E+00 .3934E+00 

     57.000    50.000    59.000          .3634E+00 .3350E+00 .7817E+00 

    114.000    50.000    59.000          .4377E+00 .3918E+00 .1012E+01 

    171.000    50.000    59.000          .4422E+00 .3983E+00 .1001E+01 
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    228.000    50.000    59.000          .3589E+00 .3304E+00 .7539E+00 

    285.000    50.000    59.000          .2500E+00 .2420E+00 .3941E+00 

       .000   100.000    59.000          .2472E+00 .1319E+00 .2566E+00 

     57.000   100.000    59.000          .3458E+00 .1954E+00 .4965E+00 

    114.000   100.000    59.000          .4207E+00 .2389E+00 .6445E+00 

    171.000   100.000    59.000          .4244E+00 .2404E+00 .6378E+00 

    228.000   100.000    59.000          .3428E+00 .1924E+00 .4806E+00 

    285.000   100.000    59.000          .2379E+00 .1283E+00 .2548E+00 

       .000    50.000    75.000          .1622E+00 .1537E+00 .3693E+00 

     57.000    50.000    75.000          .2230E+00 .2021E+00 .6850E+00 

    114.000    50.000    75.000          .2670E+00 .2344E+00 .8800E+00 

    171.000    50.000    75.000          .2702E+00 .2389E+00 .8731E+00 

    228.000    50.000    75.000          .2208E+00 .1998E+00 .6642E+00 

    285.000    50.000    75.000          .1570E+00 .1498E+00 .3660E+00 

       .000   100.000    75.000          .1578E+00 .8176E-01 .2521E+00 

     57.000   100.000    75.000          .2189E+00 .1173E+00 .4610E+00 

    114.000   100.000    75.000          .2666E+00 .1418E+00 .5954E+00 

    171.000   100.000    75.000          .2690E+00 .1431E+00 .5904E+00 

    228.000   100.000    75.000          .2173E+00 .1156E+00 .4484E+00 

    285.000   100.000    75.000          .1515E+00 .7945E-01 .2479E+00 

       .000    50.000   105.000          .7135E-01 .6830E-01 .3040E+00 

     57.000    50.000   105.000          .9350E-01 .8427E-01 .5273E+00 

    114.000    50.000   105.000          .1101E+00 .9507E-01 .6718E+00 

    171.000    50.000   105.000          .1120E+00 .9761E-01 .6685E+00 

    228.000    50.000   105.000          .9286E-01 .8363E-01 .5142E+00 

    285.000    50.000   105.000          .6894E-01 .6654E-01 .2983E+00 

       .000   100.000   105.000          .7442E-01 .3277E-01 .2159E+00 

     57.000   100.000   105.000          .9930E-01 .4467E-01 .3753E+00 

    114.000   100.000   105.000          .1194E+00 .5310E-01 .4822E+00 

    171.000   100.000   105.000          .1209E+00 .5383E-01 .4792E+00 

    228.000   100.000   105.000          .9885E-01 .4419E-01 .3667E+00 

    285.000   100.000   105.000          .7136E-01 .3179E-01 .2106E+00 

       .000    50.000   145.000          .1815E-01 .1937E-01 .2201E+00 

     57.000    50.000   145.000          .1996E-01 .1878E-01 .3639E+00 

    114.000    50.000   145.000          .2168E-01 .1821E-01 .4604E+00 

    171.000    50.000   145.000          .2253E-01 .1949E-01 .4592E+00 

    228.000    50.000   145.000          .2004E-01 .1887E-01 .3562E+00 

    285.000    50.000   145.000          .1751E-01 .1893E-01 .2146E+00 

       .000   100.000   145.000          .2584E-01 .3586E-02 .1604E+00 

     57.000   100.000   145.000          .3017E-01 .2983E-02 .2695E+00 

    114.000   100.000   145.000          .3421E-01 .2701E-02 .3449E+00 

    171.000   100.000   145.000          .3517E-01 .2963E-02 .3432E+00 

    228.000   100.000   145.000          .3026E-01 .3061E-02 .2641E+00 

    285.000   100.000   145.000          .2479E-01 .3451E-02 .1557E+00 

       .000    50.000   185.000          .3918E-02 .6017E-02 .1620E+00 

     57.000    50.000   185.000          .1338E-02 .2175E-02 .2637E+00 

    114.000    50.000   185.000         -.3038E-03-.6970E-03 .3329E+00 

    171.000    50.000   185.000          .1855E-03 .1102E-03 .3323E+00 

    228.000    50.000   185.000          .1528E-02 .2370E-02 .2585E+00 
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    285.000    50.000   185.000          .3783E-02 .5959E-02 .1576E+00 

       .000   100.000   185.000          .1180E-01-.3686E-02 .1190E+00 

     57.000   100.000   185.000          .1118E-01-.6912E-02 .1978E+00 

    114.000   100.000   185.000          .1121E-01-.9103E-02 .2528E+00 

    171.000   100.000   185.000          .1192E-01-.8996E-02 .2518E+00 

    228.000   100.000   185.000          .1136E-01-.6740E-02 .1941E+00 

    285.000   100.000   185.000          .1135E-01-.3586E-02 .1153E+00 

       .000    50.000   245.000         -.1502E-02 .6326E-03 .1261E+00 

     57.000    50.000   245.000         -.5485E-02-.4126E-02 .2035E+00 

    114.000    50.000   245.000         -.8207E-02-.7617E-02 .2565E+00 

    171.000    50.000   245.000         -.7885E-02-.7046E-02 .2562E+00 

    228.000    50.000   245.000         -.5264E-02-.3900E-02 .1997E+00 

    285.000    50.000   245.000         -.1451E-02 .7130E-03 .1226E+00 

       .000   100.000   245.000          .5739E-02-.5973E-02 .9307E-01 

     57.000   100.000   245.000          .3416E-02-.9936E-02 .1538E+00 

    114.000   100.000   245.000          .2029E-02-.1267E-01 .1964E+00 

    171.000   100.000   245.000          .2591E-02-.1262E-01 .1956E+00 

    228.000   100.000   245.000          .3616E-02-.9741E-02 .1509E+00 

II.1 100.000   245.000          .5530E-02-.5799E-02 .9010E-01 

 

II.1.4 DESLOCAMENTOS E ROTACOES 

 

  PONTO NODAL   DESLOCAMENTO   ROTACAO 

     1      -.73308460E-03       .67946120E-06 

     2      -.71350550E-03       .99059070E-06 

     3      -.66478320E-03       .35543760E-05 

     4      -.59071810E-03       .47211970E-05 

     5      -.52387660E-03       .29240510E-05 

     6      -.49951200E-03      -.29498540E-09 

     7      -.52388640E-03      -.29246340E-05 

     8      -.59073750E-03      -.47217310E-05 

     9      -.66481120E-03      -.35548710E-05 

    10      -.71354480E-03      -.99100090E-06 

    11      -.73313340E-03      -.67980820E-06 

    12      -.60755630E-03       .15461090E-04 

    13      -.23500380E-03       .13784140E-04 

    14       .22722950E-04       .50358840E-05 

    15       .48168200E-04      -.77742240E-06 

    16       .26470340E-04      -.12516680E-05 

    17       .16024030E-04      -.18573970E-08 

    18       .26409520E-04       .12481490E-05 

    19       .48053760E-04       .77461490E-06 

    20       .22573630E-04      -.50370670E-05 

    21      -.23515110E-03      -.13783190E-04 

    22      -.60767200E-03      -.15459660E-04 

    23      -.54211190E-03       .36561730E-04 

    24       .33410870E-03       .32023040E-04 

    25       .88946380E-03       .71352420E-05 

    26       .84559180E-03      -.86013910E-05 
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    27       .69806040E-03      -.71823320E-05 

    28       .63818280E-03      -.29207140E-08 

    29       .69796480E-03       .71768180E-05 

    30       .84541260E-03       .85969920E-05 

    31       .88923060E-03      -.71369750E-05 

    32       .33388560E-03      -.32021160E-04 

    33      -.54227490E-03      -.36559050E-04 

    34      -.12185060E-02       .50964010E-04 

    35       .24227650E-05       .44583460E-04 

    36       .77312060E-03       .96973580E-05 

    37       .70750550E-03      -.12201700E-04 

    38       .49992730E-03      -.10065300E-04 

    39       .41603540E-03      -.16560750E-08 

    40       .49987350E-03       .10062260E-04 

    41       .70740640E-03       .12199420E-04 

    42       .77299350E-03      -.96983130E-05 

    43       .22971690E-05      -.44582670E-04 

    44      -.12186040E-02      -.50962730E-04 

    45      -.45894180E-02      -.31306080E-05 

    46      -.46538090E-02      -.14656480E-05 

    47      -.45699870E-02       .11325020E-04 

    48      -.43010210E-02       .18346420E-04 

    49      -.40328740E-02       .11969410E-04 

    50      -.39330750E-02       .62721170E-08 

    51      -.40326680E-02      -.11957660E-04 

    52      -.43006380E-02      -.18337060E-04 

    53      -.45694880E-02      -.11321870E-04 

    54      -.46533630E-02       .14600870E-05 

    55      -.45891390E-02       .31233770E-05 

    56      -.13509130E-01      -.24128880E-03 

    57      -.19240200E-01      -.20515060E-03 

    58      -.22280630E-01       .93123240E-05 

    59      -.20746020E-01       .13872150E-03 

    60      -.18593370E-01       .99507040E-04 

    61      -.17763940E-01       .23806510E-07 

    62      -.18592600E-01      -.99463480E-04 

    63      -.20744590E-01      -.13868740E-03 

    64      -.22278780E-01      -.93005810E-05 

    65      -.19238540E-01       .20513100E-03 

    66      -.13508070E-01       .24126260E-03 

    67      -.27593560E-01      -.69609920E-03 

    68      -.44149850E-01      -.59455620E-03 

    69      -.53188340E-01       .29505420E-05 

    70      -.49293220E-01       .36457820E-03 

    71      -.43605070E-01       .26372470E-03 

    72      -.41406980E-01       .44092930E-07 

    73      -.43603640E-01      -.26364470E-03 

    74      -.49290600E-01      -.36451600E-03 

    75      -.53184960E-01      -.29272310E-05 
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    76      -.44146690E-01       .59452480E-03 

    77      -.27591410E-01       .69605520E-03 

    78      -.35459170E-01      -.92939790E-03 

    79      -.57567590E-01      -.79421590E-03 

    80      -.69681250E-01      -.38826990E-06 

    81      -.64577320E-01       .48038520E-03 

    82      -.57074540E-01       .34805710E-03 

    83      -.54173670E-01       .47057500E-07 

    84      -.57073010E-01      -.34796900E-03 

    85      -.64574440E-01      -.48031000E-03 

    86      -.69677410E-01       .41986790E-06 

    87      -.57563930E-01       .79418160E-03 

    88      -.35456610E-01       .92934880E-03 

    89      -.34945620E-01      -.90996400E-03 

    90      -.56591250E-01      -.77754710E-03 

    91      -.68445880E-01       .12037860E-06 

    92      -.63437630E-01       .47107670E-03 

    93      -.56080950E-01       .34126130E-03 

    94      -.53236700E-01       .48296570E-07 

    95      -.56079410E-01      -.34117440E-03 

    96      -.63434770E-01      -.47100740E-03 

    97      -.68442150E-01      -.91604230E-07 

    98      -.56587700E-01       .77751480E-03 

    99      -.34943130E-01       .90991680E-03 

   100      -.26602820E-01      -.65450780E-03 

   101      -.42168310E-01      -.55884310E-03 

   102      -.50651660E-01       .40194920E-05 

   103      -.46962100E-01       .34461590E-03 

   104      -.41586860E-01       .24917870E-03 

   105      -.39510030E-01       .40243330E-07 

   106      -.41585550E-01      -.24910340E-03 

   107      -.46959630E-01      -.34455420E-03 

   108      -.50648410E-01      -.39938540E-05 

   109      -.42165190E-01       .55881720E-03 

   110      -.26600550E-01       .65447020E-03 

   111      -.13969430E-01      -.26049200E-03 

   112      -.20157920E-01      -.22163380E-03 

   113      -.23454460E-01       .88236020E-05 

   114      -.21824950E-01       .14793210E-03 

   115      -.19527990E-01       .10621280E-03 

   116      -.18642710E-01       .20517750E-07 

   117      -.19527320E-01      -.10617400E-03 

   118      -.21823690E-01      -.14790140E-03 

   119      -.23452830E-01      -.88120720E-05 

   120      -.20156400E-01       .22161810E-03 

   121      -.13968410E-01       .26047030E-03 

   122      -.19175190E-02       .30665160E-04 

   123      -.10435630E-02       .30665120E-04 

   124      -.14572070E-03       .33179490E-04 
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   125       .89544260E-03       .40722740E-04 

   126       .21682180E-02       .47502050E-04 

   127       .35407710E-02       .47724630E-04 

   128       .46590440E-02       .23791610E-04 

   129       .45002250E-02      -.41895760E-04 

   130       .16392910E-02      -.17407710E-03 

   131      -.62888870E-02      -.39749170E-03 

   132      -.21776050E-01      -.70072860E-03 

   133      -.46880330E-01      -.10723770E-02 

   134      -.82000170E-01      -.13491450E-02 

   135      -.12132900E+00      -.13677410E-02 

   136      -.15321180E+00      -.67585400E-03 

   137      -.16006630E+00      -.64589200E-05 

   138      -.15935410E+00       .55130280E-04 

   139      -.15699840E+00       .10887760E-03 

   140      -.14763850E+00       .74257910E-03 

   141      -.11483790E+00       .13587490E-02 

   142      -.77569260E-01       .11981330E-02 

   143      -.49876540E-01       .68675600E-03 

   144      -.40090270E-01       .10320660E-24 

   145      -.19173960E-02       .30660100E-04 

   146      -.10435830E-02       .30660060E-04 

   147      -.14588520E-03       .33174490E-04 

   148       .89513760E-03       .40717910E-04 

   149       .21677870E-02       .47498350E-04 

   150       .35402710E-02       .47723790E-04 

   151       .46585900E-02       .23796190E-04 

   152       .45000190E-02      -.41882380E-04 

   153       .16396310E-02      -.17405180E-03 

   154      -.62876260E-02      -.39745190E-03 

   155      -.21773450E-01      -.70067500E-03 

   156      -.46876060E-01      -.10723150E-02 

   157      -.81994100E-01      -.13490830E-02 

   158      -.12132130E+00      -.13676930E-02 

   159      -.15320310E+00      -.67583030E-03 

   160      -.16005720E+00      -.64575840E-05 

   161      -.15934520E+00       .55117910E-04 

   162      -.15698990E+00       .10886430E-03 

   163      -.14763040E+00       .74256060E-03 

   164      -.11483070E+00       .13587050E-02 

   165      -.77563620E-01       .11980720E-02 

   166      -.49872420E-01       .68671660E-03 

II    -.40086710E-01       .10320060E-24 

 

II.2  Cenário 2: Pavimento após o processo de renovação de via, com aplicação de 

25 toneladas por eixo, com amostras retiradas no ponto 1 (Amostras 3 e 4). 

 

II.2.1. PRESSOES DE CONTATO  
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  PONTO NODAL  PRESSAO  

     1       .12892130E-02 

     2       .52884900E-02 

     3       .85695560E-02 

     4       .96727980E-02 

     5       .26414680E-01 

     6       .00000000E+00 

     7       .26414680E-01 

     8       .96727980E-02 

     9       .85695560E-02 

    10       .52884900E-02 

    11       .12892130E-02 

    12       .00000000E+00 

    13       .00000000E+00 

    14       .00000000E+00 

    15       .00000000E+00 

    16       .00000000E+00 

    17       .00000000E+00 

    18       .00000000E+00 

    19       .00000000E+00 

    20       .00000000E+00 

    21       .00000000E+00 

    22       .00000000E+00 

    23       .00000000E+00 

    24       .00000000E+00 

    25       .00000000E+00 

    26       .00000000E+00 

    27       .00000000E+00 

    28       .00000000E+00 

    29       .00000000E+00 

    30       .00000000E+00 

    31       .00000000E+00 

    32       .00000000E+00 

    33       .00000000E+00 

    34       .00000000E+00 

    35       .00000000E+00 

    36       .00000000E+00 

    37       .00000000E+00 

    38       .00000000E+00 

    39       .00000000E+00 

    40       .00000000E+00 

    41       .00000000E+00 

    42       .00000000E+00 

    43       .00000000E+00 

    44       .00000000E+00 

    45       .15706620E-01 

    46       .17159360E-01 

    47       .22282920E-01 

    48       .95484280E-02 
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    49       .12888250E+00 

    50       .00000000E+00 

    51       .12888250E+00 

    52       .95484280E-02 

    53       .22282920E-01 

    54       .17159360E-01 

    55       .15706620E-01 

    56       .56697910E+00 

    57       .44055940E+00 

    58       .63267890E+00 

    59       .57468760E+00 

    60       .12179230E+01 

    61       .00000000E+00 

    62       .12179230E+01 

    63       .57468760E+00 

    64       .63267890E+00 

    65       .44055940E+00 

    66       .56697910E+00 

    67       .16426130E+01 

    68       .12814480E+01 

    69       .17152820E+01 

    70       .17187030E+01 

    71       .33010440E+01 

    72       .00000000E+00 

    73       .33010440E+01 

    74       .17187030E+01 

    75       .17152820E+01 

    76       .12814480E+01 

    77       .16426130E+01 

    78       .21855570E+01 

    79       .16993290E+01 

    80       .22742470E+01 

    81       .22812180E+01 

    82       .43581890E+01 

    83       .00000000E+00 

    84       .43581890E+01 

    85       .22812180E+01 

    86       .22742470E+01 

    87       .16993290E+01 

    88       .21855570E+01 

    89       .21410050E+01 

    90       .24211530E+01 

    91       .22276060E+01 

    92       .22338170E+01 

    93       .42737310E+01 

    94       .00000000E+00 

    95       .42737310E+01 

    96       .22338170E+01 

    97       .22276060E+01 
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    98       .24211530E+01 

    99       .21410050E+01 

   100       .15443600E+01 

   101       .17500210E+01 

   102       .16095830E+01 

   103       .16108180E+01 

   104       .31151850E+01 

   105       .00000000E+00 

   106       .31151850E+01 

   107       .16108180E+01 

   108       .16095830E+01 

   109       .17500210E+01 

   110       .15443600E+01 

   111       .20167060E+00 

   112       .68579860E+00 

   113       .62753980E+00 

   114       .61702130E+00 

   115       .12886790E+01 

   116       .00000000E+00 

   117       .12886790E+01 

   118       .61702130E+00 

   119       .62753980E+00 

   120       .68579860E+00 

   121       .20167060E+00 

 

II.2.2. MOMENTOS FLETORES E ESFORCOS CORTANTES 

 

  PONTO   F. CORTANTE        M. FLETOR      St(kgf/cm2)        Txy (kgf/cm2) 

   1      .5806109E+00     -.2105596E-02     -.9000142E-06      .1147452E-02 

   2      .3826692E+01     -.1451334E+02     -.6203569E-02      .7562633E-02 

   3     -.1624355E+02     -.1101558E+03     -.4708491E-01     -.3210188E-01 

   4     -.1188287E+02      .1606221E+03      .6865620E-01     -.2348393E-01 

   5      .6968201E-02      .3587515E+03      .1533445E+00      .1377115E-04 

   6      .4449525E-02      .3587303E+03      .1533354E+00      .8793529E-05 

   7      .1189257E+02      .3587043E+03      .1533243E+00      .2350311E-01 

   8      .1623916E+02      .1604958E+03      .6860219E-01      .3209320E-01 

   9     -.3825821E+01     -.1101948E+03     -.4710158E-01     -.7560911E-02 

  10     -.5809434E+00     -.1452906E+02     -.6210290E-02     -.1148109E-02 

  11      .5811875E+00      .3771437E-02      .1612060E-05      .1148592E-02 

  12     -.1273984E+02      .1354638E-01      .5790254E-05     -.2517755E-01 

  13     -.2279600E+02      .3185249E+03      .1361501E+00     -.4505138E-01 

  14      .2012036E+02      .8884281E+03      .3797490E+00      .3976356E-01 

  15      .9751948E+01      .5530967E+03      .2364153E+00      .1927263E-01 

  16      .2369349E-02      .3905660E+03      .1669433E+00      .4682508E-05 

  17      .2160263E-02      .3905274E+03      .1669267E+00      .4269295E-05 

  18     -.9747162E+01      .3904926E+03      .1669118E+00     -.1926317E-01 

  19     -.2011523E+02      .5529424E+03      .2363493E+00     -.3975341E-01 

  20      .2279079E+02      .8881992E+03      .3796512E+00      .4504110E-01 

  21      .1273827E+02      .3184435E+03      .1361153E+00      .2517444E-01 
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  22     -.1273814E+02      .6661806E-02      .2847517E-05     -.2517419E-01 

  23     -.3287199E+02      .8377664E-02      .3580942E-05     -.6496441E-01 

  24     -.6314631E+02      .8218111E+03      .3512743E+00     -.1247951E+00 

  25      .7556424E+02      .2400426E+04      .1026036E+01      .1493364E+00 

  26      .4224281E+02      .1140992E+04      .4877049E+00      .8348381E-01 

  27     -.1361636E-02      .4369142E+03      .1867543E+00     -.2690981E-05 

  28      .7905393E-02      .4369223E+03      .1867577E+00      .1562331E-04 

  29     -.4223129E+02      .4368353E+03      .1867206E+00     -.8346104E-01 

  30     -.7556226E+02      .1140696E+04      .4875781E+00     -.1493325E+00 

  31      .6313728E+02      .2400058E+04      .1025879E+01      .1247772E+00 

  32      .3286431E+02      .8216108E+03      .3511887E+00      .6494923E-01 

  33     -.3286443E+02     -.6861220E-02     -.2932755E-05     -.6494948E-01 

  34     -.4743872E+02      .9435130E-02      .4032945E-05     -.9375242E-01 

  35     -.9286064E+02      .1185994E+04      .5069404E+00     -.1835191E+00 

  36      .1127361E+03      .3507520E+04      .1499251E+01      .2227986E+00 

  37      .6033800E+02      .1628657E+04      .6961520E+00      .1192451E+00 

  38     -.5667800E-03      .6230626E+03      .2663214E+00     -.1120119E-05 

  39      .3881674E-02      .6230604E+03      .2663205E+00      .7671292E-05 

  40     -.6032736E+02      .6230114E+03      .2662995E+00     -.1192240E+00 

  41     -.1127380E+03      .1628454E+04      .6960650E+00     -.2228023E+00 

  42      .9285836E+02      .3507390E+04      .1499196E+01      .1835146E+00 

  43      .4743686E+02      .1185919E+04      .5069082E+00      .9374873E-01 

  44     -.4743686E+02     -.4177002E-02     -.1785415E-05     -.9374873E-01 

  45      .7113058E+01      .4712595E-01      .2014348E-04      .1405743E-01 

  46      .1765302E+02     -.1778791E+03     -.7603251E-01      .3488740E-01 

  47     -.6291104E+02     -.6192527E+03     -.2646929E+00     -.1243301E+00 

  48     -.5805408E+02      .4293723E+03      .1835306E+00     -.1147314E+00 

  49     -.3639759E-01      .1396784E+04      .5970403E+00     -.7193200E-04 

  50      .1056214E-01      .1397355E+04      .5972844E+00      .2087380E-04 

  51      .5800135E+02      .1396979E+04      .5971235E+00      .1146272E+00 

  52      .6287563E+02      .4298528E+03      .1837360E+00      .1242601E+00 

  53     -.1764083E+02     -.6180954E+03     -.2641982E+00     -.3486329E-01 

  54     -.7075122E+01     -.1770011E+03     -.7565720E-01     -.1398245E-01 

  55      .7077075E+01      .1841073E-01      .7869468E-05      .1398631E-01 

  56      .2553022E+03     -.1192866E+00     -.5098778E-04      .5045499E+00 

  57      .5257300E+03     -.6382430E+04     -.2728101E+01      .1038992E+01 

  58     -.8360156E+03     -.1952470E+05     -.8345624E+01     -.1652205E+01 

  59     -.5484202E+03     -.5591035E+04     -.2389828E+01     -.1083834E+01 

  60     -.2517287E-01      .3548769E+04      .1516883E+01     -.4974875E-04 

  61     -.3411798E-01      .3549492E+04      .1517192E+01     -.6742684E-04 

  62      .5481752E+03      .3548651E+04      .1516833E+01      .1083350E+01 

  63      .8360654E+03     -.5588068E+04     -.2388560E+01      .1652303E+01 

  64     -.5256671E+03     -.1952177E+05     -.8344371E+01     -.1038868E+01 

  65     -.2551627E+03     -.6379453E+04     -.2726828E+01     -.5042740E+00 

  66      .2551705E+03      .3996414E+00      .1708224E-03      .5042894E+00 

  67      .7396458E+03      .1334357E+01      .5703567E-03      .1461751E+01 

  68      .1526093E+04     -.1848749E+05     -.7902278E+01      .3015994E+01 

  69     -.2346747E+04     -.5664191E+05     -.2421097E+02     -.4637840E+01 

  70     -.1486123E+04     -.1753100E+05     -.7493439E+01     -.2937001E+01 
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  71     -.6175370E-01      .7237965E+04      .3093791E+01     -.1220429E-03 

  72     -.8475569E-01      .7239133E+04      .3094290E+01     -.1675014E-03 

  73      .1486108E+04      .7239695E+04      .3094530E+01      .2936973E+01 

  74      .2346230E+04     -.1752866E+05     -.7492438E+01      .4636818E+01 

  75     -.1526047E+04     -.5663386E+05     -.2420753E+02     -.3015902E+01 

  76     -.7392847E+03     -.1848277E+05     -.7900260E+01     -.1461037E+01 

  77      .7393004E+03      .2848090E-01      .1217386E-04      .1461068E+01 

  78      .9840580E+03      .9216963E+00      .3939692E-03      .1944779E+01 

  79      .2027063E+04     -.2459966E+05     -.1051486E+02      .4006053E+01 

  80     -.3103921E+04     -.7527613E+05     -.3217597E+02     -.6134231E+01 

  81     -.1962118E+04     -.2354474E+05     -.1006395E+02     -.3877703E+01 

  82     -.1999974E+00      .9157214E+04      .3914153E+01     -.3952517E-03 

  83     -.2690893E+00      .9159979E+04      .3915335E+01     -.5317969E-03 

  84      .1961834E+04      .9163842E+04      .3916986E+01      .3877141E+01 

  85      .3103707E+04     -.2353426E+05     -.1005947E+02      .6133809E+01 

  86     -.2026780E+04     -.7526264E+05     -.3217021E+02     -.4005495E+01 

  87     -.9837068E+03     -.2459232E+05     -.1051172E+02     -.1944085E+01 

  88      .9837381E+03     -.7274151E+00     -.3109258E-03      .1944146E+01 

  89      .9639077E+03     -.4447268E+00     -.1900937E-03      .1904956E+01 

  90      .1985842E+04     -.2409704E+05     -.1030002E+02      .3924589E+01 

  91     -.3042248E+04     -.7374088E+05     -.3151975E+02     -.6012347E+01 

  92     -.1924232E+04     -.2303942E+05     -.9847954E+01     -.3802831E+01 

  93     -.2951429E+00      .9029654E+04      .3859629E+01     -.5832863E-03 

  94      .1075711E-01      .9034501E+04      .3861700E+01      .2125912E-04 

  95      .1923866E+04      .9036540E+04      .3862572E+01      .3802107E+01 

  96      .3042024E+04     -.2302929E+05     -.9843623E+01      .6011906E+01 

  97     -.1985582E+04     -.7372991E+05     -.3151505E+02     -.3924074E+01 

  98     -.9634748E+03     -.2408858E+05     -.1029641E+02     -.1904100E+01 

  99      .9635060E+03      .1580832E+01      .6757095E-03      .1904162E+01 

 100      .6952787E+03     -.2871231E+00     -.1227277E-03      .1374068E+01 

 101      .1433798E+04     -.1738186E+05     -.7429690E+01      .2833593E+01 

 102     -.2209030E+04     -.5322741E+05     -.2275148E+02     -.4365673E+01 

 103     -.1402871E+04     -.1641275E+05     -.7015453E+01     -.2772472E+01 

 104     -.2132034E+00      .6966111E+04      .2977589E+01     -.4213505E-03 

 105     -.1382405E+00      .6969901E+04      .2979209E+01     -.2732026E-03 

 106      .1402500E+04      .6971231E+04      .2979778E+01      .2771738E+01 

 107      .2209066E+04     -.1640195E+05     -.7010839E+01      .4365743E+01 

 108     -.1433623E+04     -.5321836E+05     -.2274761E+02     -.2833247E+01 

 109     -.6950819E+03     -.1737688E+05     -.7427560E+01     -.1373680E+01 

 110      .6950975E+03     -.2586447E+00     -.1105549E-03      .1373711E+01 

 111      .2723043E+03     -.3424205E+00     -.1463640E-03      .5381508E+00 

 112      .5618361E+03     -.6807281E+04     -.2909699E+01      .1110348E+01 

 113     -.8892522E+03     -.2085363E+05     -.8913659E+01     -.1757415E+01 

 114     -.5801013E+03     -.6032342E+04     -.2578460E+01     -.1146445E+01 

 115     -.7672078E-01      .3637983E+04      .1555017E+01     -.1516221E-03 

 116     -.1783825E+00      .3638621E+04      .1555290E+01     -.3525346E-03 

 117      .5803380E+03      .3641886E+04      .1556685E+01      .1146913E+01 

 118      .8890633E+03     -.6029522E+04     -.2577254E+01      .1757042E+01 

 119     -.5616235E+03     -.2084727E+05     -.8910940E+01     -.1109928E+01 
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 120     -.2722509E+03     -.6806450E+04     -.2909344E+01     -.5380452E+00 

 121      .2722587E+03     -.1494724E+00     -.6389037E-04      .5380607E+00 

 122     -.1516793E-02     -.1147011E-01     -.8303925E-05     -.1753112E-04 

 123      .2435803E+02      .3191589E-01      .2310589E-04      .2815306E+00 

 124      .2435839E+02     -.7428719E+03     -.5378110E+00      .2815347E+00 

 125     -.2988447E+02     -.1485767E+04     -.1075639E+01     -.3454054E+00 

 126     -.2988700E+02     -.5742687E+03     -.4157487E+00     -.3454346E+00 

 127     -.2037996E+03      .3373132E+03      .2442020E+00     -.2355521E+01 

 128     -.2037976E+03      .6553272E+04      .4744320E+01     -.2355498E+01 

 129     -.4629865E+03      .1276909E+05      .9244334E+01     -.5351208E+01 

 130     -.4629807E+03      .2689004E+05      .1946737E+02     -.5351140E+01 

 131     -.3712080E+03      .4101058E+05      .2969010E+02     -.4290431E+01 

 132     -.3711885E+03      .5233195E+05      .3788634E+02     -.4290205E+01 

 133      .1307210E+04      .6365246E+05      .4608196E+02      .1510876E+02 

 134      .1307215E+04      .2378166E+05      .1721702E+02      .1510882E+02 

 135      .6106693E+04     -.1608902E+05     -.1164784E+02      .7058129E+02 

 136     -.6393309E+04     -.2023425E+06     -.1464883E+03     -.7389400E+02 

 137     -.3361819E+02     -.7346207E+04     -.5318375E+01     -.3885598E+00 

 138     -.3360386E+02     -.6320762E+04     -.4575992E+01     -.3883941E+00 

 139      .6197641E+04     -.5295343E+04     -.3833627E+01      .7163247E+02 

 140     -.6302375E+04     -.1943231E+06     -.1406825E+03     -.7284299E+02 

 141     -.1789866E+04     -.2098785E+04     -.1519441E+01     -.2068731E+02 

 142     -.1789922E+04      .5249270E+05      .3800272E+02     -.2068795E+02 

 143     -.6134351E-02      .1070856E+06      .7752592E+02     -.7090096E-04 

 144      .6134351E-02     -.1070856E+06     -.7752592E+02      .7090096E-04 

 145      .1680695E-02      .3856492E-01      .2791954E-04      .1942550E-04 

 146      .2435822E+02      .3312557E-01      .2398165E-04      .2815329E+00 

 147      .2435782E+02     -.7428776E+03     -.5378152E+00      .2815282E+00 

 148     -.2987522E+02     -.1485777E+04     -.1075646E+01     -.3452984E+00 

 149     -.2987263E+02     -.5745308E+03     -.4159385E+00     -.3452685E+00 

 150     -.2037769E+03      .3366586E+03      .2437280E+00     -.2355258E+01 

 151     -.2037801E+03      .6551857E+04      .4743295E+01     -.2355295E+01 

 152     -.4629679E+03      .1276708E+05      .9242881E+01     -.5350993E+01 

 153     -.4629663E+03      .2688750E+05      .1946553E+02     -.5350975E+01 

 154     -.3712475E+03      .4100743E+05      .2968782E+02     -.4290886E+01 

 155     -.3712201E+03      .5232977E+05      .3788477E+02     -.4290570E+01 

 156      .1307151E+04      .6365085E+05      .4608080E+02      .1510808E+02 

 157      .1307196E+04      .2378189E+05      .1721718E+02      .1510860E+02 

 158      .6106620E+04     -.1608832E+05     -.1164733E+02      .7058044E+02 

 159     -.6393369E+04     -.2023402E+06     -.1464866E+03     -.7389469E+02 

 160     -.3367909E+02     -.7341501E+04     -.5314968E+01     -.3892637E+00 

 161     -.3366369E+02     -.6314800E+04     -.4571675E+01     -.3890857E+00 

 162      .6197713E+04     -.5289086E+04     -.3829098E+01      .7163331E+02 

 163     -.6302210E+04     -.1943183E+06     -.1406790E+03     -.7284109E+02 

 164     -.1789791E+04     -.2099302E+04     -.1519815E+01     -.2068644E+02 

 165     -.1789770E+04      .5248979E+05      .3800061E+02     -.2068620E+02 

 166     -.8022532E-02      .1070784E+06      .7752068E+02     -.9272460E-04 

 167      .8022532E-02     -.1070784E+06     -.7752068E+02      .9272460E-04 
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II.2.3. TENSOES NORMAIS 

 

       X         Y         Z                Sx        Sy        Sz 

       .000    50.000     2.750          .3225E+01 .3403E+01 .6192E+00 

     61.000    50.000     2.750          .4630E+01 .4774E+01 .1762E+01 

    122.000    50.000     2.750          .5417E+01 .5522E+01 .2334E+01 

    183.000    50.000     2.750          .5493E+01 .5615E+01 .2288E+01 

    244.000    50.000     2.750          .4536E+01 .4681E+01 .1657E+01 

    305.000    50.000     2.750          .3188E+01 .3367E+01 .6597E+00 

       .000   100.000     2.750          .2776E+01 .1743E+01 .4105E+00 

     61.000   100.000     2.750          .3825E+01 .2616E+01 .1168E+01 

    122.000   100.000     2.750          .4515E+01 .3150E+01 .1548E+01 

    183.000   100.000     2.750          .4578E+01 .3175E+01 .1516E+01 

    244.000   100.000     2.750          .3776E+01 .2563E+01 .1099E+01 

    305.000   100.000     2.750          .2710E+01 .1714E+01 .4373E+00 

       .000    50.000     8.250          .1975E+01 .2188E+01 .6170E+00 

     61.000    50.000     8.250          .2868E+01 .2967E+01 .1755E+01 

    122.000    50.000     8.250          .3380E+01 .3372E+01 .2325E+01 

    183.000    50.000     8.250          .3422E+01 .3443E+01 .2279E+01 

    244.000    50.000     8.250          .2810E+01 .2913E+01 .1651E+01 

    305.000    50.000     8.250          .1950E+01 .2167E+01 .6573E+00 

       .000   100.000     8.250          .2196E+01 .6584E+00 .3620E+00 

     61.000   100.000     8.250          .2816E+01 .1067E+01 .1029E+01 

    122.000   100.000     8.250          .3250E+01 .1319E+01 .1363E+01 

    183.000   100.000     8.250          .3316E+01 .1321E+01 .1335E+01 

    244.000   100.000     8.250          .2796E+01 .1042E+01 .9675E+00 

    305.000   100.000     8.250          .2135E+01 .6485E+00 .3855E+00 

       .000    50.000    13.750          .1153E+01 .1372E+01 .5659E+00 

     61.000    50.000    13.750          .1640E+01 .1764E+01 .1582E+01 

    122.000    50.000    13.750          .1934E+01 .1969E+01 .2094E+01 

    183.000    50.000    13.750          .1959E+01 .2021E+01 .2053E+01 

    244.000    50.000    13.750          .1612E+01 .1739E+01 .1489E+01 

    305.000    50.000    13.750          .1134E+01 .1354E+01 .6006E+00 

       .000   100.000    13.750          .1527E+01 .2653E+00 .2904E+00 

     61.000   100.000    13.750          .1896E+01 .4815E+00 .8054E+00 

    122.000   100.000    13.750          .2166E+01 .6211E+00 .1066E+01 

    183.000   100.000    13.750          .2217E+01 .6162E+00 .1045E+01 

    244.000   100.000    13.750          .1888E+01 .4683E+00 .7587E+00 

    305.000   100.000    13.750          .1482E+01 .2602E+00 .3076E+00 

       .000    50.000    19.250          .7432E+00 .9012E+00 .4900E+00 

     61.000    50.000    19.250          .1009E+01 .1097E+01 .1337E+01 

    122.000    50.000    19.250          .1188E+01 .1208E+01 .1768E+01 

    183.000    50.000    19.250          .1206E+01 .1245E+01 .1734E+01 

    244.000    50.000    19.250          .9978E+00 .1088E+01 .1261E+01 

    305.000    50.000    19.250          .7246E+00 .8845E+00 .5174E+00 

       .000   100.000    19.250          .1054E+01 .1600E+00 .2475E+00 

     61.000   100.000    19.250          .1302E+01 .2973E+00 .6631E+00 

    122.000   100.000    19.250          .1492E+01 .3917E+00 .8763E+00 



 

I.37 
 

    183.000   100.000    19.250          .1526E+01 .3872E+00 .8598E+00 

    244.000   100.000    19.250          .1298E+01 .2899E+00 .6260E+00 

    305.000   100.000    19.250          .1020E+01 .1553E+00 .2601E+00 

       .000    50.000    24.750          .4534E+00 .5480E+00 .4286E+00 

     61.000    50.000    24.750          .5648E+00 .5940E+00 .1125E+01 

    122.000    50.000    24.750          .6652E+00 .6309E+00 .1484E+01 

    183.000    50.000    24.750          .6771E+00 .6580E+00 .1457E+01 

    244.000    50.000    24.750          .5656E+00 .5965E+00 .1063E+01 

    305.000    50.000    24.750          .4346E+00 .5325E+00 .4490E+00 

       .000   100.000    24.750          .7291E+00 .4852E-01 .2274E+00 

     61.000   100.000    24.750          .8804E+00 .1090E+00 .5801E+00 

    122.000   100.000    24.750          .1009E+01 .1594E+00 .7649E+00 

    183.000   100.000    24.750          .1033E+01 .1548E+00 .7513E+00 

    244.000   100.000    24.750          .8811E+00 .1071E+00 .5494E+00 

    305.000   100.000    24.750          .7029E+00 .4442E-01 .2366E+00 

       .000    50.000    29.500          .5500E+00 .6073E+00 .4031E+00 

     61.000    50.000    29.500          .7896E+00 .8092E+00 .1020E+01 

    122.000    50.000    29.500          .9448E+00 .9276E+00 .1342E+01 

    183.000    50.000    29.500          .9545E+00 .9463E+00 .1319E+01 

    244.000    50.000    29.500          .7772E+00 .7978E+00 .9663E+00 

    305.000    50.000    29.500          .5378E+00 .5970E+00 .4193E+00 

       .000   100.000    29.500          .6253E+00 .2238E+00 .2231E+00 

     61.000   100.000    29.500          .8230E+00 .3674E+00 .5450E+00 

    122.000   100.000    29.500          .9665E+00 .4642E+00 .7171E+00 

    183.000   100.000    29.500          .9823E+00 .4632E+00 .7051E+00 

    244.000   100.000    29.500          .8168E+00 .3598E+00 .5178E+00 

    305.000   100.000    29.500          .6064E+00 .2180E+00 .2301E+00 

       .000    50.000    33.500          .4896E+00 .5345E+00 .3925E+00 

     61.000    50.000    33.500          .7031E+00 .7168E+00 .9621E+00 

    122.000    50.000    33.500          .8428E+00 .8258E+00 .1263E+01 

    183.000    50.000    33.500          .8512E+00 .8415E+00 .1243E+01 

    244.000    50.000    33.500          .6923E+00 .7067E+00 .9133E+00 

    305.000    50.000    33.500          .4783E+00 .5249E+00 .4058E+00 

       .000   100.000    33.500          .5419E+00 .2115E+00 .2238E+00 

     61.000   100.000    33.500          .7201E+00 .3420E+00 .5274E+00 

    122.000   100.000    33.500          .8501E+00 .4306E+00 .6927E+00 

    183.000   100.000    33.500          .8630E+00 .4300E+00 .6817E+00 

    244.000   100.000    33.500          .7145E+00 .3352E+00 .5023E+00 

    305.000   100.000    33.500          .5253E+00 .2058E+00 .2292E+00 

       .000    50.000    37.500          .4558E+00 .4875E+00 .3861E+00 

     61.000    50.000    37.500          .6608E+00 .6653E+00 .9158E+00 

    122.000    50.000    37.500          .7938E+00 .7717E+00 .1200E+01 

    183.000    50.000    37.500          .8012E+00 .7850E+00 .1181E+01 

    244.000    50.000    37.500          .6501E+00 .6552E+00 .8713E+00 

    305.000    50.000    37.500          .4456E+00 .4789E+00 .3969E+00 

       .000   100.000    37.500          .4813E+00 .2107E+00 .2277E+00 

     61.000   100.000    37.500          .6497E+00 .3368E+00 .5185E+00 

    122.000   100.000    37.500          .7717E+00 .4216E+00 .6797E+00 

    183.000   100.000    37.500          .7822E+00 .4216E+00 .6696E+00 
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    244.000   100.000    37.500          .6440E+00 .3302E+00 .4951E+00 

    305.000   100.000    37.500          .4666E+00 .2053E+00 .2318E+00 

       .000    50.000    41.500          .4219E+00 .4470E+00 .3831E+00 

     61.000    50.000    41.500          .6183E+00 .6204E+00 .8800E+00 

    122.000    50.000    41.500          .7442E+00 .7238E+00 .1150E+01 

    183.000    50.000    41.500          .7506E+00 .7351E+00 .1133E+01 

    244.000    50.000    41.500          .6076E+00 .6103E+00 .8391E+00 

    305.000    50.000    41.500          .4129E+00 .4395E+00 .3916E+00 

       .000   100.000    41.500          .4299E+00 .2051E+00 .2318E+00 

     61.000   100.000    41.500          .5874E+00 .3260E+00 .5108E+00 

    122.000   100.000    41.500          .7004E+00 .4068E+00 .6683E+00 

    183.000   100.000    41.500          .7091E+00 .4070E+00 .6589E+00 

    244.000   100.000    41.500          .5817E+00 .3196E+00 .4889E+00 

    305.000   100.000    41.500          .4170E+00 .2000E+00 .2345E+00 

       .000    50.000    45.500          .4027E+00 .4220E+00 .3813E+00 

     61.000    50.000    45.500          .6013E+00 .6025E+00 .8481E+00 

    122.000    50.000    45.500          .7252E+00 .7084E+00 .1106E+01 

    183.000    50.000    45.500          .7308E+00 .7179E+00 .1091E+01 

    244.000    50.000    45.500          .5898E+00 .5913E+00 .8105E+00 

    305.000    50.000    45.500          .3952E+00 .4158E+00 .3877E+00 

       .000   100.000    45.500          .3878E+00 .2092E+00 .2370E+00 

     61.000   100.000    45.500          .5399E+00 .3317E+00 .5064E+00 

    122.000   100.000    45.500          .6466E+00 .4123E+00 .6613E+00 

    183.000   100.000    45.500          .6538E+00 .4128E+00 .6526E+00 

    244.000   100.000    45.500          .5337E+00 .3250E+00 .4859E+00 

    305.000   100.000    45.500          .3767E+00 .2044E+00 .2385E+00 

       .000    50.000    51.500          .3291E+00 .3313E+00 .3790E+00 

     61.000    50.000    51.500          .4682E+00 .4483E+00 .8058E+00 

    122.000    50.000    51.500          .5638E+00 .5224E+00 .1047E+01 

    183.000    50.000    51.500          .5691E+00 .5312E+00 .1034E+01 

    244.000    50.000    51.500          .4620E+00 .4425E+00 .7727E+00 

    305.000    50.000    51.500          .3202E+00 .3242E+00 .3825E+00 

       .000   100.000    51.500          .3274E+00 .1639E+00 .2432E+00 

     61.000   100.000    51.500          .4508E+00 .2499E+00 .4984E+00 

    122.000   100.000    51.500          .5438E+00 .3090E+00 .6492E+00 

    183.000   100.000    51.500          .5494E+00 .3100E+00 .6414E+00 

    244.000   100.000    51.500          .4470E+00 .2458E+00 .4799E+00 

    305.000   100.000    51.500          .3162E+00 .1593E+00 .2430E+00 

       .000    50.000    61.500          .2474E+00 .2446E+00 .3717E+00 

     61.000    50.000    61.500          .3462E+00 .3258E+00 .7428E+00 

    122.000    50.000    61.500          .4161E+00 .3786E+00 .9600E+00 

    183.000    50.000    61.500          .4204E+00 .3853E+00 .9500E+00 

    244.000    50.000    61.500          .3423E+00 .3221E+00 .7156E+00 

    305.000    50.000    61.500          .2401E+00 .2389E+00 .3715E+00 

       .000   100.000    61.500          .2445E+00 .1240E+00 .2485E+00 

     61.000   100.000    61.500          .3362E+00 .1850E+00 .4829E+00 

    122.000   100.000    61.500          .4068E+00 .2274E+00 .6267E+00 

    183.000   100.000    61.500          .4108E+00 .2285E+00 .6202E+00 

    244.000   100.000    61.500          .3337E+00 .1822E+00 .4670E+00 
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    305.000   100.000    61.500          .2358E+00 .1204E+00 .2461E+00 

       .000    50.000    77.500          .1576E+00 .1542E+00 .3483E+00 

     61.000    50.000    77.500          .2152E+00 .1997E+00 .6508E+00 

    122.000    50.000    77.500          .2574E+00 .2302E+00 .8358E+00 

    183.000    50.000    77.500          .2605E+00 .2348E+00 .8291E+00 

    244.000    50.000    77.500          .2133E+00 .1979E+00 .6304E+00 

    305.000    50.000    77.500          .1526E+00 .1504E+00 .3447E+00 

       .000   100.000    77.500          .1586E+00 .7653E-01 .2418E+00 

     61.000   100.000    77.500          .2158E+00 .1110E+00 .4454E+00 

    122.000   100.000    77.500          .2610E+00 .1353E+00 .5758E+00 

    183.000   100.000    77.500          .2637E+00 .1363E+00 .5709E+00 

    244.000   100.000    77.500          .2145E+00 .1095E+00 .4327E+00 

    305.000   100.000    77.500          .1527E+00 .7424E-01 .2375E+00 

       .000    50.000   107.500          .7122E-01 .7096E-01 .2867E+00 

     61.000    50.000   107.500          .9286E-01 .8624E-01 .5021E+00 

    122.000    50.000   107.500          .1094E+00 .9662E-01 .6405E+00 

    183.000    50.000   107.500          .1112E+00 .9930E-01 .6371E+00 

    244.000    50.000   107.500          .9236E-01 .8583E-01 .4891E+00 

    305.000    50.000   107.500          .6884E-01 .6914E-01 .2812E+00 

       .000   100.000   107.500          .7720E-01 .3080E-01 .2057E+00 

     61.000   100.000   107.500          .1007E+00 .4271E-01 .3609E+00 

    122.000   100.000   107.500          .1201E+00 .5145E-01 .4647E+00 

    183.000   100.000   107.500          .1218E+00 .5198E-01 .4616E+00 

    244.000   100.000   107.500          .1004E+00 .4230E-01 .3522E+00 

    305.000   100.000   107.500          .7423E-01 .2980E-01 .2005E+00 

       .000    50.000   147.500          .1989E-01 .2233E-01 .2087E+00 

     61.000    50.000   147.500          .2208E-01 .2191E-01 .3487E+00 

    122.000    50.000   147.500          .2421E-01 .2146E-01 .4425E+00 

    183.000    50.000   147.500          .2507E-01 .2285E-01 .4410E+00 

    244.000    50.000   147.500          .2221E-01 .2209E-01 .3411E+00 

    305.000    50.000   147.500          .1920E-01 .2182E-01 .2034E+00 

       .000   100.000   147.500          .2906E-01 .3323E-02 .1529E+00 

     61.000   100.000   147.500          .3347E-01 .2930E-02 .2594E+00 

    122.000   100.000   147.500          .3772E-01 .2882E-02 .3332E+00 

    183.000   100.000   147.500          .3881E-01 .3085E-02 .3313E+00 

    244.000   100.000   147.500          .3364E-01 .3021E-02 .2540E+00 

    305.000   100.000   147.500          .2796E-01 .3177E-02 .1483E+00 

       .000    50.000   187.500          .5478E-02 .8344E-02 .1547E+00 

     61.000    50.000   187.500          .3208E-02 .4668E-02 .2546E+00 

    122.000    50.000   187.500          .1852E-02 .1901E-02 .3224E+00 

    183.000    50.000   187.500          .2378E-02 .2809E-02 .3216E+00 

    244.000    50.000   187.500          .3434E-02 .4931E-02 .2493E+00 

    305.000    50.000   187.500          .5292E-02 .8223E-02 .1505E+00 

       .000   100.000   187.500          .1422E-01-.3506E-02 .1140E+00 

     61.000   100.000   187.500          .1376E-01-.6512E-02 .1915E+00 

    122.000   100.000   187.500          .1398E-01-.8500E-02 .2457E+00 

    183.000   100.000   187.500          .1479E-01-.8414E-02 .2444E+00 

    244.000   100.000   187.500          .1400E-01-.6335E-02 .1876E+00 

    305.000   100.000   187.500          .1372E-01-.3425E-02 .1105E+00 
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       .000    50.000   247.500         -.1022E-03 .2384E-02 .1211E+00 

     61.000    50.000   247.500         -.3780E-02-.2303E-02 .1975E+00 

    122.000    50.000   247.500         -.6237E-02-.5781E-02 .2499E+00 

    183.000    50.000   247.500         -.5879E-02-.5121E-02 .2493E+00 

    244.000    50.000   247.500         -.3533E-02-.2028E-02 .1936E+00 

    305.000    50.000   247.500         -.1015E-03 .2422E-02 .1177E+00 

       .000   100.000   247.500          .7769E-02-.5847E-02 .8958E-01 

     61.000   100.000   247.500          .5682E-02-.9708E-02 .1495E+00 

    122.000   100.000   247.500          .4518E-02-.1236E-01 .1917E+00 

    183.000   100.000   247.500          .5151E-02-.1232E-01 .1907E+00 

    244.000   100.000   247.500          .5927E-02-.9510E-02 .1466E+00 

    305.000   100.000   247.500          .7507E-02-.5680E-02 .8673E-01 

 

II.2.4. DESLOCAMENTOS E ROTACÕES 

 

  PONTO NODAL   DESLOCAMENTO   ROTACAO 

     1      -.62541600E-03       .12804300E-05 

     2      -.59318970E-03       .13062910E-05 

     3      -.55846540E-03       .15284670E-05 

     4      -.53259680E-03       .14685720E-05 

     5      -.51260760E-03       .85170640E-06 

     6      -.50551470E-03      -.50988760E-09 

     7      -.51262510E-03      -.85271290E-06 

     8      -.53263080E-03      -.14694850E-05 

     9      -.55851350E-03      -.15292670E-05 

    10      -.59325680E-03      -.13070080E-05 

    11      -.62550040E-03      -.12811110E-05 

    12      -.38818310E-03       .64779960E-05 

    13      -.23096320E-03       .59104200E-05 

    14      -.10585440E-03       .37597860E-05 

    15      -.58567890E-04       .20473800E-05 

    16      -.34322810E-04       .92638780E-06 

    17      -.26615420E-04      -.14855000E-08 

    18      -.34371850E-04      -.92927180E-06 

    19      -.58663040E-04      -.20499980E-05 

    20      -.10598970E-03      -.37619520E-05 

    21      -.23114460E-03      -.59120220E-05 

    22      -.38840220E-03      -.64794390E-05 

    23      -.11211080E-03       .14323020E-04 

    24       .23376150E-03       .12858650E-04 

    25       .49517730E-03       .71169590E-05 

    26       .57457970E-03       .29100190E-05 

    27       .60513640E-03       .10355700E-05 

    28       .61374550E-03      -.24878050E-08 

    29       .60505450E-03      -.10403760E-05 

    30       .57442110E-03      -.29143420E-05 

    31       .49495320E-03      -.71204810E-05 

    32       .23346420E-03      -.12861110E-04 

    33      -.11246380E-03      -.14325130E-04 
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    34      -.50473260E-03       .20731560E-04 

    35      -.40543570E-05       .18618280E-04 

    36       .37409820E-03       .10255040E-04 

    37       .48797160E-03       .41537780E-05 

    38       .53159290E-03       .14789780E-05 

    39       .54390660E-03      -.13360900E-08 

    40       .53154900E-03      -.14815510E-05 

    41       .48788620E-03      -.41561140E-05 

    42       .37397630E-03      -.10257090E-04 

    43      -.42230990E-05      -.18620010E-04 

    44      -.50494280E-03      -.20733180E-04 

    45      -.40017950E-02       .35327520E-05 

    46      -.39108370E-02       .38494600E-05 

    47      -.38001240E-02       .52697250E-05 

    48      -.37069550E-02       .54953860E-05 

    49      -.36302520E-02       .33258050E-05 

    50      -.36024810E-02       .64758170E-08 

    51      -.36300380E-02      -.33132420E-05 

    52      -.37065380E-02      -.54839690E-05 

    53      -.37995330E-02      -.52605160E-05 

    54      -.39100610E-02      -.38436930E-05 

    55      -.40008970E-02      -.35283040E-05 

    56      -.14639720E-01      -.81340860E-04 

    57      -.16578470E-01      -.69968290E-04 

    58      -.17848200E-01      -.23803710E-04 

    59      -.17950320E-01       .60317960E-05 

    60      -.17799420E-01       .84568560E-05 

    61      -.17728740E-01       .24569570E-07 

    62      -.17798610E-01      -.84091420E-05 

    63      -.17948730E-01      -.59876920E-05 

    64      -.17845930E-01       .23841250E-04 

    65      -.16575410E-01       .69994700E-04 

    66      -.14636080E-01       .81362680E-04 

    67      -.32714650E-01      -.24990020E-03 

    68      -.38687650E-01      -.21695710E-03 

    69      -.42721500E-01      -.83090000E-04 

    70      -.43243030E-01       .50188490E-05 

    71      -.42975750E-01       .17246600E-04 

    72      -.42831620E-01       .48617440E-07 

    73      -.42974140E-01      -.17151950E-04 

    74      -.43239890E-01      -.49306870E-05 

    75      -.42716960E-01       .83166460E-04 

    76      -.38681450E-01       .21701370E-03 

    77      -.32707210E-01       .24994750E-03 

    78      -.42443760E-01      -.33444040E-03 

    79      -.50439510E-01      -.29060770E-03 

    80      -.55856370E-01      -.11264130E-03 

    81      -.56584770E-01       .47487820E-05 

    82      -.56255290E-01       .21840020E-04 
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    83      -.56072610E-01       .79993680E-07 

    84      -.56252660E-01      -.21687380E-04 

    85      -.56579760E-01      -.46177140E-05 

    86      -.55849380E-01       .11274650E-03 

    87      -.50430400E-01       .29067630E-03 

    88      -.42433160E-01       .33449540E-03 

    89      -.41762970E-01      -.32734490E-03 

    90      -.49588750E-01      -.28440490E-03 

    91      -.54888240E-01      -.11006700E-03 

    92      -.55597340E-01       .48980320E-05 

    93      -.55271220E-01       .21537090E-04 

    94      -.55091080E-01       .77858630E-07 

    95      -.55268650E-01      -.21386050E-04 

    96      -.55592380E-01      -.47647910E-05 

    97      -.54881250E-01       .11017680E-03 

    98      -.49579490E-01       .28447970E-03 

    99      -.41752090E-01       .32740550E-03 

   100      -.31313130E-01      -.23412410E-03 

   101      -.36908130E-01      -.20315230E-03 

   102      -.40680370E-01      -.77336700E-04 

   103      -.41158460E-01       .53876990E-05 

   104      -.40898010E-01       .16608180E-04 

   105      -.40759150E-01       .53642830E-07 

   106      -.40896260E-01      -.16507460E-04 

   107      -.41155140E-01      -.53022660E-05 

   108      -.40675790E-01       .77403410E-04 

   109      -.36902200E-01       .20319550E-03 

   110      -.31306260E-01       .23415840E-03 

   111      -.15200420E-01      -.87537400E-04 

   112      -.17287760E-01      -.75406380E-04 

   113      -.18661110E-01      -.26119180E-04 

   114      -.18781370E-01       .58192900E-05 

   115      -.18628760E-01       .86654230E-05 

   116      -.18556370E-01       .20933410E-07 

   117      -.18628080E-01      -.86274190E-05 

   118      -.18780140E-01      -.57898860E-05 

   119      -.18659470E-01       .26137640E-04 

   120      -.17285840E-01       .75413060E-04 

   121      -.15198380E-01       .87541020E-04 

   122      -.11531990E-02       .14175580E-04 

   123      -.72084410E-03       .14175530E-04 

   124      -.27450330E-03       .15551370E-04 

   125       .25576680E-03       .19679100E-04 

   126       .92274610E-03       .23494530E-04 

   127       .16546050E-02       .23933460E-04 

   128       .22484780E-02       .11171540E-04 

   129       .21019790E-02      -.24615480E-04 

   130       .36399670E-03      -.98068460E-04 

   131      -.44119780E-02      -.22382800E-03 
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   132      -.13768570E-01      -.39670870E-03 

   133      -.29037540E-01      -.61152460E-03 

   134      -.50533970E-01      -.77346280E-03 

   135      -.74717240E-01      -.78771080E-03 

   136      -.94326450E-01      -.38315180E-03 

   137      -.98254130E-01       .52153530E-05 

   138      -.97699370E-01       .30529680E-04 

   139      -.96430450E-01       .52045570E-04 

   140      -.90984600E-01       .42175940E-03 

   141      -.70763300E-01       .78555550E-03 

   142      -.47713220E-01       .69222210E-03 

   143      -.30593680E-01       .39666690E-03 

   144      -.24544510E-01       .10708570E-24 

   145      -.11531520E-02       .14172780E-04 

   146      -.72088340E-03       .14172730E-04 

   147      -.27462810E-03       .15548570E-04 

   148       .25555660E-03       .19676290E-04 

   149       .92245620E-03       .23492290E-04 

   150       .16542700E-02       .23933010E-04 

   151       .22481790E-02       .11174780E-04 

   152       .21018690E-02      -.24605990E-04 

   153       .36430000E-03      -.98050510E-04 

   154      -.44109750E-02      -.22379980E-03 

   155      -.13766550E-01      -.39667100E-03 

   156      -.29034270E-01      -.61148080E-03 

   157      -.50529310E-01      -.77341670E-03 

   158      -.74711200E-01      -.78766730E-03 

   159      -.94319180E-01      -.38311590E-03 

   160      -.98245960E-01       .52365880E-05 

   161      -.97690860E-01       .30529820E-04 

   162      -.96422290E-01       .52021000E-04 

   163      -.90977500E-01       .42171560E-03 

   164      -.70757700E-01       .78550360E-03 

   165      -.47709150E-01       .69217570E-03 

   166      -.30590770E-01       .39664000E-03 

II    -.24542010E-01       .10707850E-24 

 

II.3.– Cenário 3: Pavimento após o processo de renovação de via, com aplicação de 

27,5 toneladas por eixo, com amostras retiradas no ponto 1 (Amostras 3 e 4). 

 

II.3.1. PRESSOES DE CONTATO  

 

  PONTO NODAL  PRESSAO  

     1       .14181430E-02 

     2       .58173650E-02 

     3       .94265580E-02 

     4       .10640100E-01 

     5       .29056200E-01 

     6       .00000000E+00 
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     7       .29056200E-01 

     8       .10640100E-01 

     9       .94265580E-02 

    10       .58173650E-02 

    11       .14181430E-02 

    12       .00000000E+00 

    13       .00000000E+00 

    14       .00000000E+00 

    15       .00000000E+00 

    16       .00000000E+00 

    17       .00000000E+00 

    18       .00000000E+00 

    19       .00000000E+00 

    20       .00000000E+00 

    21       .00000000E+00 

    22       .00000000E+00 

    23       .00000000E+00 

    24       .00000000E+00 

    25       .00000000E+00 

    26       .00000000E+00 

    27       .00000000E+00 

    28       .00000000E+00 

    29       .00000000E+00 

    30       .00000000E+00 

    31       .00000000E+00 

    32       .00000000E+00 

    33       .00000000E+00 

    34       .00000000E+00 

    35       .00000000E+00 

    36       .00000000E+00 

    37       .00000000E+00 

    38       .00000000E+00 

    39       .00000000E+00 

    40       .00000000E+00 

    41       .00000000E+00 

    42       .00000000E+00 

    43       .00000000E+00 

    44       .00000000E+00 

    45       .17277220E-01 

    46       .18875310E-01 

    47       .24511260E-01 

    48       .10503250E-01 

    49       .14177060E+00 

    50       .00000000E+00 

    51       .14177060E+00 

    52       .10503250E-01 

    53       .24511260E-01 

    54       .18875310E-01 

    55       .17277220E-01 
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    56       .62367640E+00 

    57       .48461550E+00 

    58       .69594790E+00 

    59       .63215640E+00 

    60       .13397160E+01 

    61       .00000000E+00 

    62       .13397160E+01 

    63       .63215640E+00 

    64       .69594790E+00 

    65       .48461550E+00 

    66       .62367640E+00 

    67       .18068760E+01 

    68       .14095930E+01 

    69       .18868090E+01 

    70       .18905740E+01 

    71       .36311490E+01 

    72       .00000000E+00 

    73       .36311490E+01 

    74       .18905740E+01 

    75       .18868090E+01 

    76       .14095930E+01 

    77       .18068760E+01 

    78       .24041130E+01 

    79       .18692610E+01 

    80       .25016730E+01 

    81       .25093400E+01 

    82       .47940110E+01 

    83       .00000000E+00 

    84       .47940110E+01 

    85       .25093400E+01 

    86       .25016730E+01 

    87       .18692610E+01 

    88       .24041130E+01 

    89       .23551040E+01 

    90       .26632720E+01 

    91       .24503650E+01 

    92       .24571990E+01 

    93       .47011060E+01 

    94       .00000000E+00 

    95       .47011060E+01 

    96       .24571990E+01 

    97       .24503650E+01 

    98       .26632720E+01 

    99       .23551040E+01 

   100       .16987950E+01 

   101       .19250230E+01 

   102       .17705400E+01 

   103       .17719010E+01 

   104       .34267040E+01 
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   105       .00000000E+00 

   106       .34267040E+01 

   107       .17719010E+01 

   108       .17705400E+01 

   109       .19250230E+01 

   110       .16987950E+01 

   111       .22183790E+00 

   112       .75437890E+00 

   113       .69029340E+00 

   114       .67872390E+00 

   115       .14175470E+01 

   116       .00000000E+00 

   117       .14175470E+01 

   118       .67872390E+00 

   119       .69029340E+00 

   120       .75437890E+00 

   121       .22183790E+00 

 

II.3.2. MOMENTOS FLETORES E ESFORCOS CORTANTES 

 

  PONTO   F. CORTANTE        M. FLETOR      St(kgf/cm2)        Txy (kgf/cm2) 

   1      .6397838E+00      .1063938E-01      .4547690E-05      .1264395E-02 

   2      .4208114E+01     -.1597623E+02     -.6828870E-02      .8316431E-02 

   3     -.1787627E+02     -.1212251E+03     -.5181634E-01     -.3532859E-01 

   4     -.1307929E+02      .1766176E+03      .7549331E-01     -.2584840E-01 

   5      .1586512E-02      .3945795E+03      .1686587E+00      .3135399E-05 

   6      .6090975E-02      .3946227E+03      .1686772E+00      .1203750E-04 

   7      .1307459E+02      .3945163E+03      .1686318E+00      .2583911E-01 

   8      .1786240E+02      .1765277E+03      .7545488E-01      .3530119E-01 

   9     -.4209676E+01     -.1212273E+03     -.5181730E-01     -.8319519E-02 

  10     -.6393350E+00     -.1598642E+02     -.6833224E-02     -.1263508E-02 

  11      .6395791E+00      .1793204E-03      .7664858E-07      .1263990E-02 

  12     -.1401481E+02      .5278488E-02      .2256233E-05     -.2769725E-01 

  13     -.2507576E+02      .3503751E+03      .1497640E+00     -.4955684E-01 

  14      .2213204E+02      .9772711E+03      .4177240E+00      .4373920E-01 

  15      .1072708E+02      .6084067E+03      .2600569E+00      .2119976E-01 

  16      .2502499E-02      .4296221E+03      .1836374E+00      .4945649E-05 

  17      .2364955E-02      .4295807E+03      .1836196E+00      .4673824E-05 

  18     -.1072196E+02      .4295408E+03      .1836026E+00     -.2118965E-01 

  19     -.2212689E+02      .6082355E+03      .2599837E+00     -.4372904E-01 

  20      .2506923E+02      .9770097E+03      .4176123E+00      .4954394E-01 

  21      .1401083E+02      .3502731E+03      .1497205E+00      .2768938E-01 

  22     -.1401070E+02     -.1050936E-01     -.4492114E-05     -.2768914E-01 

  23     -.3615972E+02      .5976071E-03      .2554407E-06     -.7146190E-01 

  24     -.6946143E+02      .9039857E+03      .3863989E+00     -.1372755E+00 

  25      .8312565E+02      .2640503E+04      .1128655E+01      .1642799E+00 

  26      .4645987E+02      .1255025E+04      .5364471E+00      .9181793E-01 

  27      .4873433E-02      .4806425E+03      .2054455E+00      .9631290E-05 

  28      .5926202E-02      .4805925E+03      .2054241E+00      .1171186E-04 
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  29     -.4645426E+02      .4805138E+03      .2053905E+00     -.9180684E-01 

  30     -.8311742E+02      .1254779E+04      .5363418E+00     -.1642637E+00 

  31      .6945077E+02      .2640056E+04      .1128463E+01      .1372545E+00 

  32      .3615077E+02      .9037713E+03      .3863073E+00      .7144421E-01 

  33     -.3615089E+02     -.6254587E-02     -.2673456E-05     -.7144445E-01 

  34     -.5218295E+02      .6455232E-02      .2759220E-05     -.1031284E+00 

  35     -.1021473E+03      .1304582E+04      .5576296E+00     -.2018722E+00 

  36      .1240071E+03      .3858240E+04      .1649163E+01      .2450733E+00 

  37      .6636274E+02      .1791446E+04      .7657344E+00      .1311517E+00 

  38      .1829008E-02      .6853892E+03      .2929622E+00      .3614640E-05 

  39      .2397116E-02      .6853508E+03      .2929458E+00      .4737384E-05 

  40     -.6635896E+02      .6853189E+03      .2929322E+00     -.1311442E+00 

  41     -.1240095E+03      .1791315E+04      .7656785E+00     -.2450781E+00 

  42      .1021453E+03      .3858145E+04      .1649123E+01      .2018681E+00 

  43      .5218040E+02      .1304506E+04      .5575972E+00      .1031233E+00 

  44     -.5218040E+02     -.4913958E-02     -.2100418E-05     -.1031233E+00 

  45      .7827737E+01      .1124292E+00      .4805666E-04      .1546984E-01 

  46      .1942962E+02     -.1955181E+03     -.8357212E-01      .3839845E-01 

  47     -.6917177E+02     -.6809357E+03     -.2910586E+00     -.1367031E+00 

  48     -.6387032E+02      .4723016E+03      .2018803E+00     -.1262259E+00 

  49      .4357368E-02      .1536939E+04      .6569480E+00      .8611399E-05 

  50     -.1735908E-01      .1536868E+04      .6569176E+00     -.3430649E-04 

  51      .6383817E+02      .1537068E+04      .6570033E+00      .1261624E+00 

  52      .6919209E+02      .4731913E+03      .2022606E+00      .1367432E+00 

  53     -.1940697E+02     -.6799063E+03     -.2906186E+00     -.3835370E-01 

  54     -.7785987E+01     -.1947245E+03     -.8323290E-01     -.1538733E-01 

  55      .7787940E+01     -.1030666E-01     -.4405470E-05      .1539119E-01 

  56      .2808468E+03      .1842204E+00      .7874304E-04      .5550332E+00 

  57      .5783308E+03     -.7020212E+04     -.3000714E+01      .1142946E+01 

  58     -.9198820E+03     -.2147930E+05     -.9181094E+01     -.1817949E+01 

  59     -.6030285E+03     -.6148079E+04     -.2627930E+01     -.1191756E+01 

  60     -.2142685E+00      .3902527E+04      .1668093E+01     -.4234555E-03 

  61     -.1491129E+00      .3903545E+04      .1668528E+01     -.2946895E-03 

  62      .6031304E+03      .3905085E+04      .1669187E+01      .1191957E+01 

  63      .9197089E+03     -.6146285E+04     -.2627163E+01      .1817607E+01 

  64     -.5782682E+03     -.2147427E+05     -.9178945E+01     -.1142823E+01 

  65     -.2807056E+03     -.7017791E+04     -.2999679E+01     -.5547541E+00 

  66      .2807134E+03     -.4158016E-01     -.1777299E-04      .5547695E+00 

  67      .8134935E+03      .2966284E+00      .1267906E-03      .1607695E+01 

  68      .1678702E+04     -.2033643E+05     -.8692588E+01      .3317593E+01 

  69     -.2581331E+04     -.6230468E+05     -.2663147E+02     -.5101444E+01 

  70     -.1634867E+04     -.1928553E+05     -.8243393E+01     -.3230962E+01 

  71     -.2544940E-02      .7962459E+04      .3403467E+01     -.5029526E-05 

  72     -.1238009E+00      .7962802E+04      .3403614E+01     -.2446659E-03 

  73      .1634658E+04      .7963961E+04      .3404109E+01      .3230550E+01 

  74      .2580780E+04     -.1928147E+05     -.8241657E+01      .5100355E+01 

  75     -.1678586E+04     -.6229626E+05     -.2662787E+02     -.3317364E+01 

  76     -.8131884E+03     -.2033038E+05     -.8690001E+01     -.1607092E+01 

  77      .8132040E+03      .6544788E+00      .2797499E-03      .1607123E+01 
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  78      .1082403E+04      .6111687E-01      .2612375E-04      .2139137E+01 

  79      .2229770E+04     -.2705982E+05     -.1156643E+02      .4406661E+01 

  80     -.3414483E+04     -.8280460E+05     -.3539394E+02     -.6747990E+01 

  81     -.2157984E+04     -.2589684E+05     -.1106933E+02     -.4264791E+01 

  82     -.5020877E+00      .1006982E+05      .4304238E+01     -.9922681E-03 

  83     -.4300478E+00      .1007451E+05      .4306242E+01     -.8498968E-03 

  84      .2157947E+04      .1007952E+05      .4308381E+01      .4264717E+01 

  85      .3414284E+04     -.2588768E+05     -.1106541E+02      .6747598E+01 

  86     -.2229616E+04     -.8279086E+05     -.3538806E+02     -.4406355E+01 

  87     -.1082025E+04     -.2705095E+05     -.1156264E+02     -.2138389E+01 

  88      .1082025E+04     -.4588965E-01     -.1961504E-04      .2138389E+01 

  89      .1060364E+04      .3072637E+00      .1313366E-03      .2095581E+01 

  90      .2184272E+04     -.2650873E+05     -.1133087E+02      .4316743E+01 

  91     -.3346394E+04     -.8111516E+05     -.3467180E+02     -.6613428E+01 

  92     -.2116531E+04     -.2534277E+05     -.1083249E+02     -.4182867E+01 

  93      .1320667E+00      .9934783E+04      .4246516E+01      .2610013E-03 

  94     -.2653959E+00      .9934626E+04      .4246449E+01     -.5244979E-03 

  95      .2116146E+04      .9939140E+04      .4248378E+01      .4182107E+01 

  96      .3346223E+04     -.2533267E+05     -.1082818E+02      .6613088E+01 

  97     -.2184057E+04     -.8110217E+05     -.3466625E+02     -.4316319E+01 

  98     -.1059987E+04     -.2649967E+05     -.1132700E+02     -.2094836E+01 

  99      .1059987E+04     -.5884931E+00     -.2515450E-03      .2094836E+01 

 100      .7647968E+03     -.3080959E+00     -.1316923E-03      .1511456E+01 

 101      .1577161E+04     -.1912035E+05     -.8172789E+01      .3116920E+01 

 102     -.2429703E+04     -.5854813E+05     -.2502577E+02     -.4801785E+01 

 103     -.1542961E+04     -.1805312E+05     -.7716612E+01     -.3049330E+01 

 104     -.1762206E-01      .7664626E+04      .3276162E+01     -.3482620E-04 

 105     -.4329976E+00      .7664450E+04      .3276087E+01     -.8557265E-03 

 106      .1543071E+04      .7671137E+04      .3278945E+01      .3049546E+01 

 107      .2429692E+04     -.1804464E+05     -.7712987E+01      .4801762E+01 

 108     -.1577025E+04     -.5854057E+05     -.2502254E+02     -.3116650E+01 

 109     -.7646011E+03     -.1911486E+05     -.8170440E+01     -.1511069E+01 

 110      .7646168E+03     -.5858679E+00     -.2504229E-03      .1511100E+01 

 111      .2995746E+03      .1666271E+00      .7122295E-04      .5920447E+00 

 112      .6179216E+03     -.7489212E+04     -.3201183E+01      .1221189E+01 

 113     -.9779411E+03     -.2293692E+05     -.9804140E+01     -.1932690E+01 

 114     -.6383135E+03     -.6636805E+04     -.2836831E+01     -.1261489E+01 

 115     -.2474389E+00      .4000349E+04      .1709906E+01     -.4890096E-03 

 116     -.1192178E-01      .4003773E+04      .1711370E+01     -.2356082E-04 

 117      .6382693E+03      .4005190E+04      .1711976E+01      .1261402E+01 

 118      .9781005E+03     -.6631546E+04     -.2834583E+01      .1933005E+01 

 119     -.6178224E+03     -.2293235E+05     -.9802187E+01     -.1220993E+01 

 120     -.2994918E+03     -.7487125E+04     -.3200291E+01     -.5918811E+00 

 121      .2994996E+03     -.2096635E+00     -.8961842E-04      .5918965E+00 

 122      .1427898E-02      .3247347E-01      .2350956E-04      .1650367E-04 

 123      .2679397E+02      .3592987E-01      .2601186E-04      .3096853E+00 

 124      .2679380E+02     -.8171611E+03     -.5915936E+00      .3096833E+00 

 125     -.3287533E+02     -.1634377E+04     -.1183227E+01     -.3799738E+00 

 126     -.3287465E+02     -.6316756E+03     -.4573091E+00     -.3799659E+00 
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 127     -.2241800E+03      .3710482E+03      .2686248E+00     -.2591077E+01 

 128     -.2241817E+03      .7208544E+04      .5218712E+01     -.2591097E+01 

 129     -.5092834E+03      .1404605E+05      .1016881E+02     -.5886309E+01 

 130     -.5092832E+03      .2957900E+05      .2141407E+02     -.5886306E+01 

 131     -.4083208E+03      .4511175E+05      .3265919E+02     -.4719380E+01 

 132     -.4083273E+03      .5756477E+05      .4167471E+02     -.4719456E+01 

 133      .1437934E+04      .7001753E+05      .5069003E+02      .1661967E+02 

 134      .1437932E+04      .2615932E+05      .1893835E+02      .1661965E+02 

 135      .6717318E+04     -.1769890E+05     -.1281333E+02      .7763891E+02 

 136     -.7032780E+04     -.2225795E+06     -.1611391E+03     -.8128503E+02 

 137     -.3681523E+02     -.8079237E+04     -.5849061E+01     -.4255112E+00 

 138     -.3691072E+02     -.6952151E+04     -.5033093E+01     -.4266149E+00 

 139      .6817191E+04     -.5828065E+04     -.4219297E+01      .7879324E+02 

 140     -.6932458E+04     -.2137533E+06     -.1547492E+03     -.8012550E+02 

 141     -.1968861E+04     -.2308970E+04     -.1671607E+01     -.2275614E+02 

 142     -.1968886E+04      .5774276E+05      .4180357E+02     -.2275642E+02 

 143     -.1494377E-01      .1177940E+06      .8527835E+02     -.1727204E-03 

 144      .1494377E-01     -.1177944E+06     -.8527868E+02      .1727204E-03 

 145     -.6508228E-03      .6426468E-02      .4652518E-05     -.7522224E-05 

 146      .2679403E+02      .3820317E-01      .2765764E-04      .3096859E+00 

 147      .2679398E+02     -.8171578E+03     -.5915912E+00      .3096853E+00 

 148     -.3286337E+02     -.1634367E+04     -.1183219E+01     -.3798356E+00 

 149     -.3286174E+02     -.6320139E+03     -.4575540E+00     -.3798167E+00 

 150     -.2241550E+03      .3703245E+03      .2681008E+00     -.2590789E+01 

 151     -.2241539E+03      .7207119E+04      .5217680E+01     -.2590776E+01 

 152     -.5092672E+03      .1404376E+05      .1016715E+02     -.5886121E+01 

 153     -.5092691E+03      .2957616E+05      .2141201E+02     -.5886143E+01 

 154     -.4083586E+03      .4510835E+05      .3265673E+02     -.4719817E+01 

 155     -.4083569E+03      .5756251E+05      .4167307E+02     -.4719798E+01 

 156      .1437878E+04      .7001606E+05      .5068897E+02      .1661902E+02 

 157      .1437887E+04      .2615953E+05      .1893850E+02      .1661913E+02 

 158      .6717251E+04     -.1769721E+05     -.1281210E+02      .7763813E+02 

 159     -.7032589E+04     -.2225723E+06     -.1611339E+03     -.8128281E+02 

 160     -.3731486E+02     -.8080194E+04     -.5849753E+01     -.4312860E+00 

 161     -.3697229E+02     -.6945745E+04     -.5028455E+01     -.4273265E+00 

 162      .6817704E+04     -.5814275E+04     -.4209314E+01      .7879916E+02 

 163     -.6932614E+04     -.2137530E+06     -.1547491E+03     -.8012730E+02 

 164     -.1968792E+04     -.2309438E+04     -.1671946E+01     -.2275534E+02 

 165     -.1968727E+04      .5773920E+05      .4180099E+02     -.2275459E+02 

 166     -.1884845E-01      .1177861E+06      .8527264E+02     -.2178507E-03 

 167      .1884845E-01     -.1177864E+06     -.8527290E+02      .2178507E-03 

 

II.3.3. TENSÕES NORMAIS 

 

       X         Y         Z                Sx        Sy        Sz 

       .000    50.000     2.750          .3547E+01 .3744E+01 .6811E+00 

     61.000    50.000     2.750          .5093E+01 .5251E+01 .1938E+01 

    122.000    50.000     2.750          .5959E+01 .6074E+01 .2568E+01 

    183.000    50.000     2.750          .6043E+01 .6176E+01 .2516E+01 
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    244.000    50.000     2.750          .4990E+01 .5149E+01 .1823E+01 

    305.000    50.000     2.750          .3507E+01 .3704E+01 .7257E+00 

       .000   100.000     2.750          .3054E+01 .1918E+01 .4516E+00 

     61.000   100.000     2.750          .4207E+01 .2878E+01 .1285E+01 

    122.000   100.000     2.750          .4966E+01 .3465E+01 .1702E+01 

    183.000   100.000     2.750          .5035E+01 .3493E+01 .1668E+01 

    244.000   100.000     2.750          .4153E+01 .2820E+01 .1208E+01 

    305.000   100.000     2.750          .2981E+01 .1886E+01 .4811E+00 

       .000    50.000     8.250          .2172E+01 .2407E+01 .6788E+00 

     61.000    50.000     8.250          .3155E+01 .3264E+01 .1931E+01 

    122.000    50.000     8.250          .3719E+01 .3710E+01 .2558E+01 

    183.000    50.000     8.250          .3765E+01 .3788E+01 .2506E+01 

    244.000    50.000     8.250          .3091E+01 .3204E+01 .1816E+01 

    305.000    50.000     8.250          .2145E+01 .2384E+01 .7230E+00 

       .000   100.000     8.250          .2415E+01 .7243E+00 .3982E+00 

     61.000   100.000     8.250          .3097E+01 .1174E+01 .1131E+01 

    122.000   100.000     8.250          .3574E+01 .1451E+01 .1499E+01 

    183.000   100.000     8.250          .3647E+01 .1453E+01 .1469E+01 

    244.000   100.000     8.250          .3075E+01 .1146E+01 .1064E+01 

    305.000   100.000     8.250          .2349E+01 .7133E+00 .4240E+00 

       .000    50.000    13.750          .1269E+01 .1509E+01 .6224E+00 

     61.000    50.000    13.750          .1805E+01 .1941E+01 .1740E+01 

    122.000    50.000    13.750          .2127E+01 .2166E+01 .2303E+01 

    183.000    50.000    13.750          .2155E+01 .2223E+01 .2258E+01 

    244.000    50.000    13.750          .1773E+01 .1913E+01 .1638E+01 

    305.000    50.000    13.750          .1247E+01 .1489E+01 .6606E+00 

       .000   100.000    13.750          .1680E+01 .2918E+00 .3194E+00 

     61.000   100.000    13.750          .2086E+01 .5297E+00 .8859E+00 

    122.000   100.000    13.750          .2383E+01 .6832E+00 .1172E+01 

    183.000   100.000    13.750          .2438E+01 .6778E+00 .1150E+01 

    244.000   100.000    13.750          .2077E+01 .5152E+00 .8345E+00 

    305.000   100.000    13.750          .1630E+01 .2862E+00 .3383E+00 

       .000    50.000    19.250          .8175E+00 .9913E+00 .5390E+00 

     61.000    50.000    19.250          .1110E+01 .1207E+01 .1471E+01 

    122.000    50.000    19.250          .1307E+01 .1329E+01 .1945E+01 

    183.000    50.000    19.250          .1326E+01 .1370E+01 .1907E+01 

    244.000    50.000    19.250          .1098E+01 .1197E+01 .1387E+01 

    305.000    50.000    19.250          .7970E+00 .9730E+00 .5692E+00 

       .000   100.000    19.250          .1159E+01 .1760E+00 .2722E+00 

     61.000   100.000    19.250          .1432E+01 .3270E+00 .7294E+00 

    122.000   100.000    19.250          .1641E+01 .4309E+00 .9639E+00 

    183.000   100.000    19.250          .1679E+01 .4259E+00 .9458E+00 

    244.000   100.000    19.250          .1428E+01 .3189E+00 .6886E+00 

    305.000   100.000    19.250          .1123E+01 .1708E+00 .2861E+00 

       .000    50.000    24.750          .4988E+00 .6028E+00 .4714E+00 

     61.000    50.000    24.750          .6213E+00 .6534E+00 .1238E+01 

    122.000    50.000    24.750          .7317E+00 .6940E+00 .1632E+01 

    183.000    50.000    24.750          .7448E+00 .7238E+00 .1602E+01 

    244.000    50.000    24.750          .6222E+00 .6562E+00 .1170E+01 
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    305.000    50.000    24.750          .4781E+00 .5858E+00 .4939E+00 

       .000   100.000    24.750          .8020E+00 .5338E-01 .2502E+00 

     61.000   100.000    24.750          .9684E+00 .1199E+00 .6381E+00 

    122.000   100.000    24.750          .1110E+01 .1754E+00 .8414E+00 

    183.000   100.000    24.750          .1137E+01 .1703E+00 .8264E+00 

    244.000   100.000    24.750          .9692E+00 .1178E+00 .6044E+00 

    305.000   100.000    24.750          .7732E+00 .4886E-01 .2603E+00 

       .000    50.000    29.500          .6050E+00 .6681E+00 .4434E+00 

     61.000    50.000    29.500          .8686E+00 .8901E+00 .1122E+01 

    122.000    50.000    29.500          .1039E+01 .1020E+01 .1477E+01 

    183.000    50.000    29.500          .1050E+01 .1041E+01 .1451E+01 

    244.000    50.000    29.500          .8549E+00 .8776E+00 .1063E+01 

    305.000    50.000    29.500          .5916E+00 .6567E+00 .4612E+00 

       .000   100.000    29.500          .6878E+00 .2462E+00 .2454E+00 

     61.000   100.000    29.500          .9053E+00 .4042E+00 .5995E+00 

    122.000   100.000    29.500          .1063E+01 .5107E+00 .7889E+00 

    183.000   100.000    29.500          .1081E+01 .5095E+00 .7757E+00 

    244.000   100.000    29.500          .8985E+00 .3957E+00 .5695E+00 

    305.000   100.000    29.500          .6670E+00 .2398E+00 .2531E+00 

       .000    50.000    33.500          .5385E+00 .5879E+00 .4317E+00 

     61.000    50.000    33.500          .7735E+00 .7885E+00 .1058E+01 

    122.000    50.000    33.500          .9271E+00 .9084E+00 .1390E+01 

    183.000    50.000    33.500          .9363E+00 .9256E+00 .1367E+01 

    244.000    50.000    33.500          .7616E+00 .7774E+00 .1005E+01 

    305.000    50.000    33.500          .5261E+00 .5774E+00 .4464E+00 

       .000   100.000    33.500          .5961E+00 .2326E+00 .2462E+00 

     61.000   100.000    33.500          .7922E+00 .3762E+00 .5801E+00 

    122.000   100.000    33.500          .9351E+00 .4736E+00 .7619E+00 

    183.000   100.000    33.500          .9493E+00 .4730E+00 .7499E+00 

    244.000   100.000    33.500          .7860E+00 .3688E+00 .5526E+00 

    305.000   100.000    33.500          .5778E+00 .2264E+00 .2521E+00 

       .000    50.000    37.500          .5014E+00 .5362E+00 .4247E+00 

     61.000    50.000    37.500          .7269E+00 .7318E+00 .1007E+01 

    122.000    50.000    37.500          .8732E+00 .8488E+00 .1320E+01 

    183.000    50.000    37.500          .8813E+00 .8634E+00 .1299E+01 

    244.000    50.000    37.500          .7151E+00 .7207E+00 .9584E+00 

    305.000    50.000    37.500          .4902E+00 .5268E+00 .4366E+00 

       .000   100.000    37.500          .5295E+00 .2318E+00 .2505E+00 

     61.000   100.000    37.500          .7147E+00 .3705E+00 .5704E+00 

    122.000   100.000    37.500          .8488E+00 .4638E+00 .7477E+00 

    183.000   100.000    37.500          .8604E+00 .4637E+00 .7365E+00 

    244.000   100.000    37.500          .7084E+00 .3632E+00 .5446E+00 

    305.000   100.000    37.500          .5133E+00 .2258E+00 .2549E+00 

       .000    50.000    41.500          .4641E+00 .4917E+00 .4214E+00 

     61.000    50.000    41.500          .6801E+00 .6825E+00 .9680E+00 

    122.000    50.000    41.500          .8186E+00 .7962E+00 .1265E+01 

    183.000    50.000    41.500          .8257E+00 .8087E+00 .1247E+01 

    244.000    50.000    41.500          .6684E+00 .6713E+00 .9230E+00 

    305.000    50.000    41.500          .4542E+00 .4834E+00 .4308E+00 
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       .000   100.000    41.500          .4729E+00 .2256E+00 .2550E+00 

     61.000   100.000    41.500          .6461E+00 .3586E+00 .5618E+00 

    122.000   100.000    41.500          .7704E+00 .4475E+00 .7351E+00 

    183.000   100.000    41.500          .7801E+00 .4478E+00 .7248E+00 

    244.000   100.000    41.500          .6399E+00 .3515E+00 .5378E+00 

    305.000   100.000    41.500          .4587E+00 .2200E+00 .2580E+00 

       .000    50.000    45.500          .4429E+00 .4642E+00 .4195E+00 

     61.000    50.000    45.500          .6615E+00 .6627E+00 .9329E+00 

    122.000    50.000    45.500          .7977E+00 .7793E+00 .1217E+01 

    183.000    50.000    45.500          .8039E+00 .7897E+00 .1200E+01 

    244.000    50.000    45.500          .6488E+00 .6505E+00 .8916E+00 

    305.000    50.000    45.500          .4348E+00 .4574E+00 .4264E+00 

       .000   100.000    45.500          .4266E+00 .2302E+00 .2607E+00 

     61.000   100.000    45.500          .5939E+00 .3649E+00 .5570E+00 

    122.000   100.000    45.500          .7112E+00 .4535E+00 .7275E+00 

    183.000   100.000    45.500          .7192E+00 .4541E+00 .7179E+00 

    244.000   100.000    45.500          .5871E+00 .3575E+00 .5345E+00 

    305.000   100.000    45.500          .4143E+00 .2249E+00 .2623E+00 

       .000    50.000    51.500          .3620E+00 .3644E+00 .4169E+00 

     61.000    50.000    51.500          .5150E+00 .4931E+00 .8864E+00 

    122.000    50.000    51.500          .6201E+00 .5747E+00 .1152E+01 

    183.000    50.000    51.500          .6261E+00 .5843E+00 .1137E+01 

    244.000    50.000    51.500          .5082E+00 .4867E+00 .8499E+00 

    305.000    50.000    51.500          .3522E+00 .3566E+00 .4207E+00 

       .000   100.000    51.500          .3601E+00 .1803E+00 .2676E+00 

     61.000   100.000    51.500          .4958E+00 .2749E+00 .5483E+00 

    122.000   100.000    51.500          .5981E+00 .3399E+00 .7141E+00 

    183.000   100.000    51.500          .6043E+00 .3410E+00 .7056E+00 

    244.000   100.000    51.500          .4917E+00 .2704E+00 .5279E+00 

    305.000   100.000    51.500          .3478E+00 .1753E+00 .2673E+00 

       .000    50.000    61.500          .2722E+00 .2691E+00 .4089E+00 

     61.000    50.000    61.500          .3808E+00 .3583E+00 .8171E+00 

    122.000    50.000    61.500          .4577E+00 .4165E+00 .1056E+01 

    183.000    50.000    61.500          .4625E+00 .4238E+00 .1045E+01 

    244.000    50.000    61.500          .3765E+00 .3543E+00 .7872E+00 

    305.000    50.000    61.500          .2642E+00 .2628E+00 .4087E+00 

       .000   100.000    61.500          .2690E+00 .1364E+00 .2734E+00 

     61.000   100.000    61.500          .3698E+00 .2034E+00 .5312E+00 

    122.000   100.000    61.500          .4474E+00 .2502E+00 .6894E+00 

    183.000   100.000    61.500          .4519E+00 .2513E+00 .6822E+00 

    244.000   100.000    61.500          .3670E+00 .2004E+00 .5137E+00 

    305.000   100.000    61.500          .2593E+00 .1324E+00 .2707E+00 

       .000    50.000    77.500          .1733E+00 .1697E+00 .3831E+00 

     61.000    50.000    77.500          .2367E+00 .2197E+00 .7159E+00 

    122.000    50.000    77.500          .2832E+00 .2532E+00 .9193E+00 

    183.000    50.000    77.500          .2866E+00 .2583E+00 .9121E+00 

    244.000    50.000    77.500          .2346E+00 .2177E+00 .6934E+00 

    305.000    50.000    77.500          .1678E+00 .1654E+00 .3791E+00 

       .000   100.000    77.500          .1745E+00 .8418E-01 .2660E+00 
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     61.000   100.000    77.500          .2374E+00 .1221E+00 .4899E+00 

    122.000   100.000    77.500          .2871E+00 .1489E+00 .6334E+00 

    183.000   100.000    77.500          .2900E+00 .1499E+00 .6280E+00 

    244.000   100.000    77.500          .2359E+00 .1205E+00 .4760E+00 

    305.000   100.000    77.500          .1679E+00 .8166E-01 .2613E+00 

       .000    50.000   107.500          .7834E-01 .7806E-01 .3154E+00 

     61.000    50.000   107.500          .1021E+00 .9486E-01 .5523E+00 

    122.000    50.000   107.500          .1204E+00 .1063E+00 .7046E+00 

    183.000    50.000   107.500          .1223E+00 .1092E+00 .7008E+00 

    244.000    50.000   107.500          .1016E+00 .9441E-01 .5380E+00 

    305.000    50.000   107.500          .7572E-01 .7605E-01 .3094E+00 

       .000   100.000   107.500          .8492E-01 .3388E-01 .2262E+00 

     61.000   100.000   107.500          .1108E+00 .4698E-01 .3970E+00 

    122.000   100.000   107.500          .1321E+00 .5660E-01 .5112E+00 

    183.000   100.000   107.500          .1339E+00 .5718E-01 .5077E+00 

    244.000   100.000   107.500          .1105E+00 .4653E-01 .3874E+00 

    305.000   100.000   107.500          .8165E-01 .3278E-01 .2206E+00 

       .000    50.000   147.500          .2188E-01 .2457E-01 .2295E+00 

     61.000    50.000   147.500          .2429E-01 .2410E-01 .3836E+00 

    122.000    50.000   147.500          .2663E-01 .2360E-01 .4868E+00 

    183.000    50.000   147.500          .2758E-01 .2514E-01 .4851E+00 

    244.000    50.000   147.500          .2443E-01 .2430E-01 .3752E+00 

    305.000    50.000   147.500          .2112E-01 .2400E-01 .2238E+00 

       .000   100.000   147.500          .3196E-01 .3655E-02 .1681E+00 

     61.000   100.000   147.500          .3682E-01 .3223E-02 .2854E+00 

    122.000   100.000   147.500          .4150E-01 .3170E-02 .3665E+00 

    183.000   100.000   147.500          .4269E-01 .3394E-02 .3644E+00 

    244.000   100.000   147.500          .3701E-01 .3323E-02 .2793E+00 

    305.000   100.000   147.500          .3075E-01 .3495E-02 .1632E+00 

       .000    50.000   187.500          .6025E-02 .9178E-02 .1702E+00 

     61.000    50.000   187.500          .3528E-02 .5135E-02 .2800E+00 

    122.000    50.000   187.500          .2037E-02 .2091E-02 .3547E+00 

    183.000    50.000   187.500          .2616E-02 .3090E-02 .3537E+00 

    244.000    50.000   187.500          .3777E-02 .5424E-02 .2743E+00 

    305.000    50.000   187.500          .5822E-02 .9045E-02 .1656E+00 

       .000   100.000   187.500          .1565E-01-.3857E-02 .1255E+00 

     61.000   100.000   187.500          .1514E-01-.7163E-02 .2106E+00 

    122.000   100.000   187.500          .1537E-01-.9350E-02 .2702E+00 

    183.000   100.000   187.500          .1627E-01-.9255E-02 .2688E+00 

    244.000   100.000   187.500          .1540E-01-.6969E-02 .2064E+00 

    305.000   100.000   187.500          .1509E-01-.3768E-02 .1216E+00 

       .000    50.000   247.500         -.1124E-03 .2622E-02 .1332E+00 

     61.000    50.000   247.500         -.4158E-02-.2533E-02 .2173E+00 

    122.000    50.000   247.500         -.6861E-02-.6359E-02 .2749E+00 

    183.000    50.000   247.500         -.6467E-02-.5634E-02 .2743E+00 

    244.000    50.000   247.500         -.3887E-02-.2231E-02 .2130E+00 

    305.000    50.000   247.500         -.1116E-03 .2664E-02 .1295E+00 

       .000   100.000   247.500          .8546E-02-.6431E-02 .9853E-01 

     61.000   100.000   247.500          .6250E-02-.1068E-01 .1644E+00 
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    122.000   100.000   247.500          .4970E-02-.1360E-01 .2109E+00 

    183.000   100.000   247.500          .5667E-02-.1355E-01 .2098E+00 

    244.000   100.000   247.500          .6520E-02-.1046E-01 .1612E+00 

    305.000   100.000   247.500          .8257E-02-.6248E-02 .9540E-01 

 

II.3.4. DESLOCAMENTOS E ROTACOES   

 

  PONTO NODAL   DESLOCAMENTO   ROTACAO 

     1      -.68795810E-03       .14084590E-05 

     2      -.65250970E-03       .14369080E-05 

     3      -.61431310E-03       .16813010E-05 

     4      -.58585740E-03       .16154190E-05 

     5      -.56386900E-03       .93686840E-06 

     6      -.55606660E-03      -.56825240E-09 

     7      -.56388820E-03      -.93798990E-06 

     8      -.58589420E-03      -.16164390E-05 

     9      -.61436520E-03      -.16821970E-05 

    10      -.65258270E-03      -.14377140E-05 

    11      -.68805070E-03      -.14092240E-05 

    12      -.42700140E-03       .71257990E-05 

    13      -.25405930E-03       .65014630E-05 

    14      -.11643960E-03       .41357630E-05 

    15      -.64424490E-04       .22521130E-05 

    16      -.37755000E-04       .10190190E-05 

    17      -.29277000E-04      -.16424370E-08 

    18      -.37809210E-04      -.10222070E-05 

    19      -.64529650E-04      -.22550060E-05 

    20      -.11658910E-03      -.41381560E-05 

    21      -.25425950E-03      -.65032260E-05 

    22      -.42724270E-03      -.71273860E-05 

    23      -.12332160E-03       .15755310E-04 

    24       .25713780E-03       .14144510E-04 

    25       .54469520E-03       .78286520E-05 

    26       .63203750E-03       .32010190E-05 

    27       .66565030E-03       .11391270E-05 

    28       .67512000E-03      -.27380970E-08 

    29       .66556000E-03      -.11444170E-05 

    30       .63186320E-03      -.32057830E-05 

    31       .54444830E-03      -.78325370E-05 

    32       .25681030E-03      -.14147230E-04 

    33      -.12371070E-03      -.15757650E-04 

    34      -.55520780E-03       .22804720E-04 

    35      -.44617070E-05       .20480100E-04 

    36       .41150620E-03       .11280550E-04 

    37       .53676730E-03       .45691710E-05 

    38       .58475140E-03       .16268840E-05 

    39       .59829660E-03      -.14564480E-08 

    40       .58470350E-03      -.16296940E-05 

    41       .53667460E-03      -.45717210E-05 
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    42       .41137360E-03      -.11282800E-04 

    43      -.46460860E-05      -.20482020E-04 

    44      -.55543790E-03      -.22806500E-04 

    45      -.44019770E-02       .38860950E-05 

    46      -.43019230E-02       .42344800E-05 

    47      -.41801380E-02       .57967950E-05 

    48      -.40776520E-02       .60450380E-05 

    49      -.39932770E-02       .36584720E-05 

    50      -.39627300E-02       .72165430E-08 

    51      -.39930400E-02      -.36444990E-05 

    52      -.40771910E-02      -.60323210E-05 

    53      -.41794870E-02      -.57865330E-05 

    54      -.43010670E-02      -.42280510E-05 

    55      -.44009860E-02      -.38811030E-05 

    56      -.16103700E-01      -.89475070E-04 

    57      -.18236330E-01      -.76965210E-04 

    58      -.19633040E-01      -.26184070E-04 

    59      -.19745360E-01       .66350230E-05 

    60      -.19579380E-01       .93027380E-05 

    61      -.19501620E-01       .27137110E-07 

    62      -.19578470E-01      -.92499990E-05 

    63      -.19743610E-01      -.65863210E-05 

    64      -.19630530E-01       .26225510E-04 

    65      -.18232950E-01       .76994240E-04 

    66      -.16099680E-01       .89499000E-04 

    67      -.35986140E-01      -.27489020E-03 

    68      -.42556420E-01      -.23865280E-03 

    69      -.46993650E-01      -.91398990E-04 

    70      -.47567340E-01       .55206600E-05 

    71      -.47273330E-01       .18971290E-04 

    72      -.47114790E-01       .53700540E-07 

    73      -.47271560E-01      -.18866910E-04 

    74      -.47563880E-01      -.54235820E-05 

    75      -.46988650E-01       .91483300E-04 

    76      -.42549600E-01       .23871520E-03 

    77      -.35977940E-01       .27494230E-03 

    78      -.46688140E-01      -.36788480E-03 

    79      -.55483460E-01      -.31966880E-03 

    80      -.61442010E-01      -.12390600E-03 

    81      -.62243250E-01       .52229450E-05 

    82      -.61880850E-01       .24023690E-04 

    83      -.61679890E-01       .87591400E-07 

    84      -.61877940E-01      -.23856280E-04 

    85      -.62237750E-01      -.50795360E-05 

    86      -.61434340E-01       .12402120E-03 

    87      -.55473430E-01       .31974380E-03 

    88      -.46676480E-01       .36794490E-03 

    89      -.45939250E-01      -.36007960E-03 

    90      -.54547630E-01      -.31284560E-03 
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    91      -.60377050E-01      -.12107410E-03 

    92      -.61157070E-01       .53873840E-05 

    93      -.60798350E-01       .23690300E-04 

    94      -.60600220E-01       .85498080E-07 

    95      -.60795530E-01      -.23525030E-04 

    96      -.61151630E-01      -.52415950E-05 

    97      -.60369390E-01       .12119400E-03 

    98      -.54537480E-01       .31292760E-03 

    99      -.45927310E-01       .36014600E-03 

   100      -.34444420E-01      -.25753640E-03 

   101      -.40598920E-01      -.22346750E-03 

   102      -.44748380E-01      -.85070410E-04 

   103      -.45274290E-01       .59262730E-05 

   104      -.44987810E-01       .18268630E-04 

   105      -.44835080E-01       .58653880E-07 

   106      -.44985890E-01      -.18158540E-04 

   107      -.45270680E-01      -.58326420E-05 

   108      -.44743380E-01       .85143670E-04 

   109      -.40592430E-01       .22351500E-03 

   110      -.34436890E-01       .25757430E-03 

   111      -.16720470E-01      -.96291190E-04 

   112      -.19016550E-01      -.82947040E-04 

   113      -.20527220E-01      -.28731080E-04 

   114      -.20659520E-01       .64012160E-05 

   115      -.20491640E-01       .95319980E-05 

   116      -.20412000E-01       .23063010E-07 

   117      -.20490890E-01      -.94900860E-05 

   118      -.20658150E-01      -.63688340E-05 

   119      -.20525420E-01       .28751420E-04 

   120      -.19014420E-01       .82954360E-04 

   121      -.16718210E-01       .96295140E-04 

   122      -.12685180E-02       .15593150E-04 

   123      -.79292820E-03       .15593090E-04 

   124      -.30195310E-03       .17106520E-04 

   125       .28134430E-03       .21647010E-04 

   126       .10150220E-02       .25843970E-04 

   127       .18200660E-02       .26326780E-04 

   128       .24733250E-02       .12288640E-04 

   129       .23121750E-02      -.27077130E-04 

   130       .40038950E-03      -.10787550E-03 

   131      -.48531890E-02      -.24621110E-03 

   132      -.15145450E-01      -.43637980E-03 

   133      -.31941320E-01      -.67267740E-03 

   134      -.55587400E-01      -.85080940E-03 

   135      -.82188990E-01      -.86648170E-03 

   136      -.10375910E+00      -.42146680E-03 

   137      -.10807950E+00       .57369860E-05 

   138      -.10746930E+00       .33582680E-04 

   139      -.10607350E+00       .57250000E-04 
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   140      -.10008300E+00       .46393540E-03 

   141      -.77839610E-01       .86411100E-03 

   142      -.52484530E-01       .76144430E-03 

   143      -.33653050E-01       .43633360E-03 

   144      -.26998960E-01       .11779430E-24 

   145      -.12684680E-02       .15590060E-04 

   146      -.79297180E-03       .15590000E-04 

   147      -.30209100E-03       .17103430E-04 

   148       .28111210E-03       .21643920E-04 

   149       .10147020E-02       .25841530E-04 

   150       .18196980E-02       .26326320E-04 

   151       .24729980E-02       .12292260E-04 

   152       .23120560E-02      -.27066590E-04 

   153       .40073020E-03      -.10785560E-03 

   154      -.48520720E-02      -.24617980E-03 

   155      -.15143210E-01      -.43633820E-03 

   156      -.31937700E-01      -.67262900E-03 

   157      -.55582250E-01      -.85075850E-03 

   158      -.82182330E-01      -.86643410E-03 

   159      -.10375110E+00      -.42142760E-03 

   160      -.10807060E+00       .57601220E-05 

   161      -.10745990E+00       .33582680E-04 

   162      -.10606450E+00       .57222940E-04 

   163      -.10007530E+00       .46388710E-03 

   164      -.77833470E-01       .86405400E-03 

   165      -.52480060E-01       .76139330E-03 

   166      -.33649850E-01       .43630400E-03 

   167      -.26996210E-01       .11778630E-24 

 

II.4– Cenário 4: Pavimento antes do processo de renovação de via, com aplicação de 

25 toneladas por eixo, com amostras retiradas no ponto 2 (Amostras 5 e 6). 

 

II.4.1. PRESSOES DE CONTATO  

 

  PONTO NODAL  PRESSAO  

     1       .33217800E-02 

     2       .10876800E-01 

     3       .17003760E-01 

     4       .15036060E-01 

     5       .21951220E-01 

     6       .00000000E+00 

     7       .21951220E-01 

     8       .15036060E-01 

     9       .17003760E-01 

    10       .10876800E-01 

    11       .33217800E-02 

    12       .00000000E+00 

    13       .00000000E+00 

    14       .00000000E+00 
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    15       .00000000E+00 

    16       .00000000E+00 

    17       .00000000E+00 

    18       .00000000E+00 

    19       .00000000E+00 

    20       .00000000E+00 

    21       .00000000E+00 

    22       .00000000E+00 

    23       .00000000E+00 

    24       .00000000E+00 

    25       .00000000E+00 

    26       .00000000E+00 

    27       .00000000E+00 

    28       .00000000E+00 

    29       .00000000E+00 

    30       .00000000E+00 

    31       .00000000E+00 

    32       .00000000E+00 

    33       .00000000E+00 

    34       .00000000E+00 

    35       .00000000E+00 

    36       .00000000E+00 

    37       .00000000E+00 

    38       .00000000E+00 

    39       .00000000E+00 

    40       .00000000E+00 

    41       .00000000E+00 

    42       .00000000E+00 

    43       .00000000E+00 

    44       .00000000E+00 

    45       .15578680E-01 

    46       .48019400E-01 

    47       .74428160E-01 

    48       .39967950E-01 

    49       .10358780E+00 

    50       .00000000E+00 

    51       .10358780E+00 

    52       .39967950E-01 

    53       .74428160E-01 

    54       .48019400E-01 

    55       .15578680E-01 

    56       .31921190E+00 

    57       .69151560E+00 

    58       .11311260E+01 

    59       .87556060E+00 

    60       .11873570E+01 

    61       .00000000E+00 

    62       .11873570E+01 

    63       .87556060E+00 
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    64       .11311260E+01 

    65       .69151560E+00 

    66       .31921190E+00 

    67       .89644350E+00 

    68       .19195910E+01 

    69       .29186980E+01 

    70       .24955430E+01 

    71       .32289490E+01 

    72       .00000000E+00 

    73       .32289490E+01 

    74       .24955430E+01 

    75       .29186980E+01 

    76       .19195910E+01 

    77       .89644350E+00 

    78       .11931030E+01 

    79       .25461290E+01 

    80       .38721130E+01 

    81       .33151960E+01 

    82       .42796170E+01 

    83       .00000000E+00 

    84       .42796170E+01 

    85       .33151960E+01 

    86       .38721130E+01 

    87       .25461290E+01 

    88       .11931030E+01 

    89       .11688820E+01 

    90       .36287660E+01 

    91       .37938490E+01 

    92       .32470940E+01 

    93       .41947110E+01 

    94       .00000000E+00 

    95       .41947110E+01 

    96       .32470940E+01 

    97       .37938490E+01 

    98       .36287660E+01 

    99       .11688820E+01 

   100       .84456440E+00 

   101       .26296970E+01 

   102       .27480400E+01 

   103       .23462710E+01 

   104       .30469040E+01 

   105       .00000000E+00 

   106       .30469040E+01 

   107       .23462710E+01 

   108       .27480400E+01 

   109       .26296970E+01 

   110       .84456440E+00 

   111       .11381080E+00 

   112       .10758430E+01 
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   113       .11207830E+01 

   114       .94038450E+00 

   115       .12650610E+01 

   116       .00000000E+00 

   117       .12650610E+01 

   118       .94038450E+00 

   119       .11207830E+01 

   120       .10758430E+01 

   121       .11381080E+00 

 

II.4.2. MOMENTOS FLETORES E ESFORCOS CORTANTES 

 

  PONTO   F. CORTANTE        M. FLETOR      St(kgf/cm2)        Txy (kgf/cm2) 

   1      .1217947E+01     -.1431712E-02     -.1525262E-05      .3460078E-02 

   2      .6656656E+01     -.3045283E+02     -.3244266E-01      .1891095E-01 

   3     -.1356285E+02     -.1968742E+03     -.2097382E+00     -.3853083E-01 

   4     -.8049344E+01      .2917141E+02      .3107751E-01     -.2286745E-01 

   5     -.5467609E-03      .1633215E+03      .1739931E+00     -.1553298E-05 

   6     -.2076594E-03      .1633266E+03      .1739986E+00     -.5899414E-06 

   7      .8048931E+01      .1633305E+03      .1740028E+00      .2286628E-01 

   8      .1356194E+02      .2918231E+02      .3108912E-01      .3852824E-01 

   9     -.6656034E+01     -.1968515E+03     -.2097141E+00     -.1890919E-01 

  10     -.1217873E+01     -.3044835E+02     -.3243789E-01     -.3459867E-02 

  11      .1217873E+01      .1780132E-02      .1896449E-05      .3459867E-02 

  12     -.5069944E+01     -.8121950E-03     -.8652650E-06     -.1440325E-01 

  13     -.1702315E+02      .1267484E+03      .1350303E+00     -.4836123E-01 

  14      .2614450E+02      .5523290E+03      .5884189E+00      .7427415E-01 

  15      .1259248E+02      .1165874E+03      .1242054E+00      .3577409E-01 

  16      .5982235E-03     -.9328680E+02     -.9938229E-01      .1699499E-05 

  17      .5249647E-03     -.9329543E+02     -.9939148E-01      .1491377E-05 

  18     -.1259076E+02     -.9330370E+02     -.9940029E-01     -.3576921E-01 

  19     -.2614136E+02      .1165423E+03      .1241573E+00     -.7426521E-01 

  20      .1702031E+02      .5522309E+03      .5883144E+00      .4835316E-01 

  21      .5068804E+01      .1267222E+03      .1350023E+00      .1440001E-01 

  22     -.5068804E+01     -.1004370E-02     -.1069997E-05     -.1440001E-01 

  23     -.1420095E+02      .3687239E-03      .3928169E-06     -.4034360E-01 

  24     -.5100676E+02      .3550273E+03      .3782253E+00     -.1449056E+00 

  25      .8339146E+02      .1630197E+04      .1736717E+01      .2369076E+00 

  26      .4215059E+02      .2403359E+03      .2560398E+00      .1197460E+00 

  27      .1201793E-02     -.4621739E+03     -.4923730E+00      .3414185E-05 

  28      .7600620E-03     -.4621911E+03     -.4923913E+00      .2159267E-05 

  29     -.4214741E+02     -.4621990E+03     -.4923998E+00     -.1197370E+00 

  30     -.8338480E+02      .2402635E+03      .2559627E+00     -.2368886E+00 

  31      .5100147E+02      .1630015E+04      .1736522E+01      .1448905E+00 

  32      .1419918E+02      .3549792E+03      .3781740E+00      .4033858E-01 

  33     -.1419918E+02      .2333791E-02      .2486285E-05     -.4033858E-01 

  34     -.2014816E+02      .2747404E-02      .2926923E-05     -.5723908E-01 

  35     -.7223988E+02      .5037160E+03      .5366296E+00     -.2052269E+00 

  36      .1192355E+03      .2309708E+04      .2460628E+01      .3387371E+00 
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  37      .5883032E+02      .3224308E+03      .3434988E+00      .1671316E+00 

  38      .5683771E-03     -.6580902E+03     -.7010908E+00      .1614708E-05 

  39      .5989772E-03     -.6581018E+03     -.7011031E+00      .1701640E-05 

  40     -.5883021E+02     -.6581152E+03     -.7011174E+00     -.1671313E+00 

  41     -.1192333E+03      .3223868E+03      .3434520E+00     -.3387310E+00 

  42      .7223703E+02      .2309606E+04      .2460519E+01      .2052188E+00 

  43      .2014696E+02      .5036778E+03      .5365888E+00      .5723569E-01 

  44     -.2014696E+02     -.8674595E-03     -.9241405E-06     -.5723569E-01 

  45      .5717199E+01     -.5677347E-02     -.6048312E-05      .1624204E-01 

  46      .2973576E+02     -.1429267E+03     -.1522657E+00      .8447660E-01 

  47     -.5429996E+02     -.8863365E+03     -.9442509E+00     -.1542613E+00 

  48     -.3799517E+02      .1864013E+02      .1985810E-01     -.1079408E+00 

  49     -.7580083E-03      .6518983E+03      .6944942E+00     -.2153433E-05 

  50     -.5953052E-03      .6519310E+03      .6945291E+00     -.1691208E-05 

  51      .3798988E+02      .6519495E+03      .6945488E+00      .1079258E+00 

  52      .5428214E+02      .1878421E+02      .2001160E-01      .1542106E+00 

  53     -.2972324E+02     -.8859219E+03     -.9438093E+00     -.8444101E-01 

  54     -.5713871E+01     -.1428365E+03     -.1521696E+00     -.1623259E-01 

  55      .5713871E+01     -.1053161E-01     -.1121976E-04      .1623259E-01 

  56      .1170745E+03      .5629196E-01      .5997016E-04      .3325979E+00 

  57      .4628526E+03     -.2926788E+04     -.3118028E+01      .1314922E+01 

  58     -.7922292E+03     -.1449819E+05     -.1544553E+02     -.2250651E+01 

  59     -.4354078E+03     -.1294246E+04     -.1378814E+01     -.1236954E+01 

  60     -.1159203E-01      .5962673E+04      .6352283E+01     -.3293189E-04 

  61      .1657065E-03      .5962874E+04      .6352496E+01      .4707571E-06 

  62      .4354052E+03      .5962886E+04      .6352509E+01      .1236947E+01 

  63      .7921797E+03     -.1293816E+04     -.1378356E+01      .2250510E+01 

  64     -.4628203E+03     -.1449678E+05     -.1544402E+02     -.1314830E+01 

  65     -.1170503E+03     -.2926272E+04     -.3117479E+01     -.3325293E+00 

  66      .1170503E+03      .2231355E-01      .2377155E-04      .3325293E+00 

  67      .3287466E+03     -.1088226E+00     -.1159332E-03      .9339390E+00 

  68      .1288607E+04     -.8218862E+04     -.8755894E+01      .3660815E+01 

  69     -.2201088E+04     -.4043481E+05     -.4307687E+02     -.6253091E+01 

  70     -.1184048E+04     -.3750525E+04     -.3995589E+01     -.3363773E+01 

  71     -.1373483E-02      .1598415E+05      .1702858E+02     -.3901939E-05 

  72      .1085372E-01      .1598447E+05      .1702892E+02      .3083444E-04 

  73      .1184084E+04      .1598464E+05      .1702910E+02      .3363875E+01 

  74      .2200896E+04     -.3749896E+04     -.3994920E+01      .6252545E+01 

  75     -.1288555E+04     -.4043162E+05     -.4307348E+02     -.3660666E+01 

  76     -.3287079E+03     -.8217849E+04     -.8754814E+01     -.9338291E+00 

  77      .3287079E+03      .7635479E-01      .8134391E-04      .9338291E+00 

  78      .4375571E+03      .1054616E+00      .1123526E-03      .1243060E+01 

  79      .1710703E+04     -.1093872E+05     -.1165347E+02      .4859951E+01 

  80     -.2920311E+04     -.5370655E+05     -.5721582E+02     -.8296337E+01 

  81     -.1569344E+04     -.5035085E+04     -.5364084E+01     -.4458362E+01 

  82     -.3305101E-01      .2112062E+05      .2250067E+02     -.9389492E-04 

  83     -.2185081E-01      .2112105E+05      .2250113E+02     -.6207615E-04 

  84      .1569316E+04      .2112130E+05      .2250139E+02      .4458284E+01 

  85      .2920198E+04     -.5033640E+04     -.5362545E+01      .8296017E+01 
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  86     -.1710608E+04     -.5370308E+05     -.5721211E+02     -.4859682E+01 

  87     -.4375059E+03     -.1093762E+05     -.1165230E+02     -.1242915E+01 

  88      .4375059E+03      .2270652E-01      .2419020E-04      .1242915E+01 

  89      .4286660E+03      .6571129E-01      .7000496E-04      .1217801E+01 

  90      .1676153E+04     -.1071644E+05     -.1141667E+02      .4761797E+01 

  91     -.2861417E+04     -.5262048E+05     -.5605878E+02     -.8129026E+01 

  92     -.1538250E+04     -.4930270E+04     -.5252420E+01     -.4370029E+01 

  93     -.1414705E-01      .2070752E+05      .2206058E+02     -.4019047E-04 

  94     -.3554793E-03      .2070778E+05      .2206085E+02     -.1009884E-05 

  95      .1538265E+04      .2070840E+05      .2206152E+02      .4370071E+01 

  96      .2861308E+04     -.4929143E+04     -.5251220E+01      .8128716E+01 

  97     -.1676087E+04     -.5261773E+05     -.5605584E+02     -.4761611E+01 

  98     -.4286122E+03     -.1071549E+05     -.1141566E+02     -.1217648E+01 

  99      .4286122E+03      .1059046E+00      .1128246E-03      .1217648E+01 

 100      .3097178E+03     -.2081877E-01     -.2217910E-04      .8798802E+00 

 101      .1213726E+04     -.7743080E+04     -.8249023E+01      .3448086E+01 

 102     -.2073386E+04     -.3808635E+05     -.4057497E+02     -.5890301E+01 

 103     -.1117338E+04     -.3530240E+04     -.3760911E+01     -.3174254E+01 

 104     -.2200231E-01      .1509177E+05      .1607788E+02     -.6250657E-04 

 105     -.1320130E-01      .1509208E+05      .1607822E+02     -.3750369E-04 

 106      .1117324E+04      .1509250E+05      .1607867E+02      .3174217E+01 

 107      .2073311E+04     -.3529631E+04     -.3760262E+01      .5890088E+01 

 108     -.1213691E+04     -.3808492E+05     -.4057344E+02     -.3447986E+01 

 109     -.3096983E+03     -.7742470E+04     -.8248373E+01     -.8798247E+00 

 110      .3096983E+03     -.2519404E-01     -.2684025E-04      .8798247E+00 

 111      .1252135E+03      .6247035E-01      .6655225E-04      .3557202E+00 

 112      .4950562E+03     -.3130267E+04     -.3334803E+01      .1406410E+01 

 113     -.8471406E+03     -.1550679E+05     -.1652002E+02     -.2406649E+01 

 114     -.4639120E+03     -.1387787E+04     -.1478467E+01     -.1317932E+01 

 115     -.1993714E-01      .6344145E+04      .6758680E+01     -.5663960E-04 

 116     -.2511995E-01      .6344330E+04      .6758877E+01     -.7136348E-04 

 117      .4639453E+03      .6344889E+04      .6759472E+01      .1318026E+01 

 118      .8470997E+03     -.1387399E+04     -.1478053E+01      .2406533E+01 

 119     -.4950356E+03     -.1550591E+05     -.1651908E+02     -.1406351E+01 

 120     -.1252003E+03     -.3130009E+04     -.3334527E+01     -.3556828E+00 

 121      .1252003E+03     -.2085833E-01     -.2222124E-04      .3556828E+00 

 122      .1690929E-03      .6182569E-02      .7127605E-05      .2634256E-05 

 123      .2714985E+02      .1370562E-01      .1580059E-04      .4229607E+00 

 124      .2714944E+02     -.7737528E+03     -.8920247E+00      .4229544E+00 

 125     -.3255093E+02     -.1547485E+04     -.1784026E+01     -.5071028E+00 

 126     -.3255421E+02     -.6197723E+03     -.7145076E+00     -.5071539E+00 

 127     -.2170059E+03      .3080478E+03      .3551344E+00     -.3380681E+01 

 128     -.2170090E+03      .6492771E+04      .7485223E+01     -.3380729E+01 

 129     -.4794567E+03      .1267753E+05      .1461536E+02     -.7469336E+01 

 130     -.4794542E+03      .2634205E+05      .3036856E+02     -.7469297E+01 

 131     -.3650723E+03      .4000640E+05      .4612157E+02     -.5687370E+01 

 132     -.3650624E+03      .5041097E+05      .5811653E+02     -.5687215E+01 

 133      .1351055E+04      .6081477E+05      .7011060E+02      .2104775E+02 

 134      .1351144E+04      .2231124E+05      .2572162E+02      .2104914E+02 
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 135      .6125166E+04     -.1619825E+05     -.1867423E+02      .9542243E+02 

 136     -.6374470E+04     -.1907666E+06     -.2199263E+03     -.9930627E+02 

 137     -.3944288E+02     -.9092366E+04     -.1048218E+02     -.6144708E+00 

 138     -.3957421E+02     -.7971182E+04     -.9189616E+01     -.6165168E+00 

 139      .6168116E+04     -.6844794E+04     -.7891054E+01      .9609154E+02 

 140     -.6331908E+04     -.1826343E+06     -.2105509E+03     -.9864321E+02 

 141     -.1835489E+04     -.2174727E+04     -.2507144E+01     -.2859462E+02 

 142     -.1835462E+04      .5013647E+05      .5780008E+02     -.2859420E+02 

 143     -.1206350E-01      .1024470E+06      .1181065E+03     -.1879343E-03 

 144      .1206350E-01     -.1024474E+06     -.1181070E+03      .1879343E-03 

 145     -.1724291E-02     -.1821330E-01     -.2099729E-04     -.2686230E-04 

 146      .2715005E+02      .1301868E-01      .1500864E-04      .4229638E+00 

 147      .2714979E+02     -.7737549E+03     -.8920271E+00      .4229598E+00 

 148     -.3254647E+02     -.1547531E+04     -.1784078E+01     -.5070333E+00 

 149     -.3254693E+02     -.6199682E+03     -.7147334E+00     -.5070405E+00 

 150     -.2169910E+03      .3076510E+03      .3546770E+00     -.3380448E+01 

 151     -.2169947E+03      .6491924E+04      .7484246E+01     -.3380507E+01 

 152     -.4794483E+03      .1267626E+05      .1461389E+02     -.7469205E+01 

 153     -.4794488E+03      .2634047E+05      .3036674E+02     -.7469213E+01 

 154     -.3650907E+03      .4000460E+05      .4611950E+02     -.5687657E+01 

 155     -.3650569E+03      .5040980E+05      .5811518E+02     -.5687129E+01 

 156      .1351018E+04      .6081431E+05      .7011008E+02      .2104717E+02 

 157      .1351087E+04      .2231175E+05      .2572220E+02      .2104825E+02 

 158      .6125319E+04     -.1619374E+05     -.1866903E+02      .9542482E+02 

 159     -.6374758E+04     -.1907661E+06     -.2199256E+03     -.9931076E+02 

 160     -.3935413E+02     -.9086680E+04     -.1047562E+02     -.6130881E+00 

 161     -.3917530E+02     -.7964002E+04     -.9181339E+01     -.6103022E+00 

 162      .6168052E+04     -.6846012E+04     -.7892458E+01      .9609054E+02 

 163     -.6332064E+04     -.1826370E+06     -.2105539E+03     -.9864565E+02 

 164     -.1835371E+04     -.2174003E+04     -.2506310E+01     -.2859279E+02 

 165     -.1835437E+04      .5013474E+05      .5779808E+02     -.2859382E+02 

 166      .8425084E-02      .1024448E+06      .1181039E+03      .1312523E-03 

 167     -.8425084E-02     -.1024446E+06     -.1181038E+03     -.1312523E-03 

 

II.4.3. TENSÕES NORMAIS 

 

       X         Y         Z                Sx        Sy        Sz 

       .000    50.000     2.500          .3528E+01 .3704E+01 .7580E+00 

     57.000    50.000     2.500          .5142E+01 .5264E+01 .2113E+01 

    114.000    50.000     2.500          .6050E+01 .6122E+01 .2805E+01 

    171.000    50.000     2.500          .6127E+01 .6217E+01 .2748E+01 

    228.000    50.000     2.500          .5026E+01 .5149E+01 .1990E+01 

    285.000    50.000     2.500          .3497E+01 .3672E+01 .8111E+00 

       .000   100.000     2.500          .3028E+01 .1936E+01 .5056E+00 

     57.000   100.000     2.500          .4228E+01 .2950E+01 .1410E+01 

    114.000   100.000     2.500          .5012E+01 .3572E+01 .1871E+01 

    171.000   100.000     2.500          .5076E+01 .3596E+01 .1833E+01 

    228.000   100.000     2.500          .4165E+01 .2886E+01 .1328E+01 

    285.000   100.000     2.500          .2958E+01 .1906E+01 .5411E+00 
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       .000    50.000     7.500          .2178E+01 .2406E+01 .7305E+00 

     57.000    50.000     7.500          .3138E+01 .3289E+01 .2020E+01 

    114.000    50.000     7.500          .3696E+01 .3757E+01 .2680E+01 

    171.000    50.000     7.500          .3743E+01 .3832E+01 .2626E+01 

    228.000    50.000     7.500          .3073E+01 .3222E+01 .1904E+01 

    285.000    50.000     7.500          .2151E+01 .2386E+01 .7802E+00 

       .000   100.000     7.500          .2373E+01 .7742E+00 .4339E+00 

     57.000   100.000     7.500          .3055E+01 .1230E+01 .1199E+01 

    114.000   100.000     7.500          .3531E+01 .1517E+01 .1591E+01 

    171.000   100.000     7.500          .3602E+01 .1521E+01 .1559E+01 

    228.000   100.000     7.500          .3029E+01 .1202E+01 .1130E+01 

    285.000   100.000     7.500          .2307E+01 .7611E+00 .4634E+00 

       .000    50.000    12.500          .1269E+01 .1496E+01 .6289E+00 

     57.000    50.000    12.500          .1789E+01 .1954E+01 .1728E+01 

    114.000    50.000    12.500          .2106E+01 .2195E+01 .2292E+01 

    171.000    50.000    12.500          .2135E+01 .2249E+01 .2246E+01 

    228.000    50.000    12.500          .1757E+01 .1920E+01 .1629E+01 

    285.000    50.000    12.500          .1247E+01 .1480E+01 .6705E+00 

       .000   100.000    12.500          .1650E+01 .3098E+00 .3202E+00 

     57.000   100.000    12.500          .2057E+01 .5430E+00 .8769E+00 

    114.000   100.000    12.500          .2353E+01 .6946E+00 .1163E+01 

    171.000   100.000    12.500          .2407E+01 .6906E+00 .1140E+01 

    228.000   100.000    12.500          .2045E+01 .5293E+00 .8268E+00 

    285.000   100.000    12.500          .1600E+01 .3036E+00 .3410E+00 

       .000    50.000    17.500          .8105E+00 .9708E+00 .5351E+00 

     57.000    50.000    17.500          .1107E+01 .1208E+01 .1440E+01 

    114.000    50.000    17.500          .1304E+01 .1341E+01 .1909E+01 

    171.000    50.000    17.500          .1323E+01 .1379E+01 .1872E+01 

    228.000    50.000    17.500          .1092E+01 .1193E+01 .1360E+01 

    285.000    50.000    17.500          .7903E+00 .9548E+00 .5676E+00 

       .000   100.000    17.500          .1136E+01 .1779E+00 .2607E+00 

     57.000   100.000    17.500          .1416E+01 .3287E+00 .6940E+00 

    114.000   100.000    17.500          .1627E+01 .4307E+00 .9196E+00 

    171.000   100.000    17.500          .1663E+01 .4261E+00 .9018E+00 

    228.000   100.000    17.500          .1409E+01 .3205E+00 .6556E+00 

    285.000   100.000    17.500          .1100E+01 .1731E+00 .2757E+00 

       .000    50.000    22.500          .4885E+00 .5838E+00 .4624E+00 

     57.000    50.000    22.500          .6181E+00 .6507E+00 .1211E+01 

    114.000    50.000    22.500          .7297E+00 .6982E+00 .1603E+01 

    171.000    50.000    22.500          .7422E+00 .7261E+00 .1572E+01 

    228.000    50.000    22.500          .6175E+00 .6501E+00 .1145E+01 

    285.000    50.000    22.500          .4679E+00 .5681E+00 .4872E+00 

       .000   100.000    22.500          .7852E+00 .4713E-01 .2337E+00 

     57.000   100.000    22.500          .9594E+00 .1130E+00 .6005E+00 

    114.000   100.000    22.500          .1103E+01 .1650E+00 .7945E+00 

    171.000   100.000    22.500          .1129E+01 .1600E+00 .7798E+00 

    228.000   100.000    22.500          .9581E+00 .1108E+00 .5687E+00 

    285.000   100.000    22.500          .7564E+00 .4337E-01 .2450E+00 

       .000    50.000    27.000          .5924E+00 .6479E+00 .4298E+00 



 

I.65 
 

     57.000    50.000    27.000          .8622E+00 .8802E+00 .1091E+01 

    114.000    50.000    27.000          .1036E+01 .1016E+01 .1442E+01 

    171.000    50.000    27.000          .1046E+01 .1035E+01 .1416E+01 

    228.000    50.000    27.000          .8472E+00 .8652E+00 .1034E+01 

    285.000    50.000    27.000          .5798E+00 .6381E+00 .4498E+00 

       .000   100.000    27.000          .6687E+00 .2362E+00 .2261E+00 

     57.000   100.000    27.000          .8882E+00 .3914E+00 .5599E+00 

    114.000   100.000    27.000          .1046E+01 .4944E+00 .7395E+00 

    171.000   100.000    27.000          .1062E+01 .4932E+00 .7264E+00 

    228.000   100.000    27.000          .8801E+00 .3828E+00 .5316E+00 

    285.000   100.000    27.000          .6483E+00 .2306E+00 .2351E+00 

       .000    50.000    31.000          .5235E+00 .5641E+00 .4155E+00 

     57.000    50.000    31.000          .7646E+00 .7729E+00 .1024E+01 

    114.000    50.000    31.000          .9211E+00 .8971E+00 .1351E+01 

    171.000    50.000    31.000          .9291E+00 .9125E+00 .1328E+01 

    228.000    50.000    31.000          .7514E+00 .7598E+00 .9726E+00 

    285.000    50.000    31.000          .5120E+00 .5551E+00 .4320E+00 

       .000   100.000    31.000          .5733E+00 .2225E+00 .2251E+00 

     57.000   100.000    31.000          .7710E+00 .3639E+00 .5381E+00 

    114.000   100.000    31.000          .9133E+00 .4580E+00 .7094E+00 

    171.000   100.000    31.000          .9263E+00 .4573E+00 .6975E+00 

    228.000   100.000    31.000          .7637E+00 .3562E+00 .5123E+00 

    285.000   100.000    31.000          .5555E+00 .2172E+00 .2322E+00 

       .000    50.000    35.000          .4889E+00 .5153E+00 .4072E+00 

     57.000    50.000    35.000          .7209E+00 .7190E+00 .9730E+00 

    114.000    50.000    35.000          .8705E+00 .8405E+00 .1281E+01 

    171.000    50.000    35.000          .8775E+00 .8533E+00 .1260E+01 

    228.000    50.000    35.000          .7079E+00 .7061E+00 .9259E+00 

    285.000    50.000    35.000          .4785E+00 .5073E+00 .4208E+00 

       .000   100.000    35.000          .5074E+00 .2246E+00 .2288E+00 

     57.000   100.000    35.000          .6939E+00 .3618E+00 .5286E+00 

    114.000   100.000    35.000          .8274E+00 .4526E+00 .6955E+00 

    171.000   100.000    35.000          .8378E+00 .4525E+00 .6845E+00 

    228.000   100.000    35.000          .6867E+00 .3542E+00 .5045E+00 

    285.000   100.000    35.000          .4918E+00 .2193E+00 .2344E+00 

       .000    50.000    39.000          .4522E+00 .4725E+00 .4034E+00 

     57.000    50.000    39.000          .6761E+00 .6725E+00 .9337E+00 

    114.000    50.000    39.000          .8183E+00 .7914E+00 .1226E+01 

    171.000    50.000    39.000          .8242E+00 .8020E+00 .1207E+01 

    228.000    50.000    39.000          .6630E+00 .6595E+00 .8904E+00 

    285.000    50.000    39.000          .4434E+00 .4656E+00 .4143E+00 

       .000   100.000    39.000          .4507E+00 .2199E+00 .2332E+00 

     57.000   100.000    39.000          .6253E+00 .3529E+00 .5204E+00 

    114.000   100.000    39.000          .7487E+00 .4403E+00 .6832E+00 

    171.000   100.000    39.000          .7572E+00 .4404E+00 .6730E+00 

    228.000   100.000    39.000          .6181E+00 .3454E+00 .4980E+00 

    285.000   100.000    39.000          .4371E+00 .2149E+00 .2372E+00 

       .000    50.000    43.000          .4345E+00 .4501E+00 .4017E+00 

     57.000    50.000    43.000          .6633E+00 .6604E+00 .8999E+00 
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    114.000    50.000    43.000          .8045E+00 .7838E+00 .1179E+01 

    171.000    50.000    43.000          .8095E+00 .7925E+00 .1161E+01 

    228.000    50.000    43.000          .6490E+00 .6463E+00 .8602E+00 

    285.000    50.000    43.000          .4275E+00 .4446E+00 .4100E+00 

       .000   100.000    43.000          .4060E+00 .2280E+00 .2394E+00 

     57.000   100.000    43.000          .5750E+00 .3646E+00 .5172E+00 

    114.000   100.000    43.000          .6918E+00 .4532E+00 .6775E+00 

    171.000   100.000    43.000          .6986E+00 .4536E+00 .6680E+00 

    228.000   100.000    43.000          .5674E+00 .3567E+00 .4961E+00 

    285.000   100.000    43.000          .3946E+00 .2232E+00 .2420E+00 

       .000    50.000    49.000          .3533E+00 .3475E+00 .3998E+00 

     57.000    50.000    49.000          .5095E+00 .4800E+00 .8546E+00 

    114.000    50.000    49.000          .6158E+00 .5635E+00 .1115E+01 

    171.000    50.000    49.000          .6211E+00 .5719E+00 .1100E+01 

    228.000    50.000    49.000          .5020E+00 .4725E+00 .8196E+00 

    285.000    50.000    49.000          .3438E+00 .3405E+00 .4046E+00 

       .000   100.000    49.000          .3415E+00 .1784E+00 .2474E+00 

     57.000   100.000    49.000          .4781E+00 .2724E+00 .5108E+00 

    114.000   100.000    49.000          .5795E+00 .3358E+00 .6668E+00 

    171.000   100.000    49.000          .5848E+00 .3370E+00 .6584E+00 

    228.000   100.000    49.000          .4734E+00 .2676E+00 .4917E+00 

    285.000   100.000    49.000          .3296E+00 .1738E+00 .2480E+00 

       .000    50.000    59.000          .2647E+00 .2546E+00 .3940E+00 

     57.000    50.000    59.000          .3744E+00 .3455E+00 .7885E+00 

    114.000    50.000    59.000          .4512E+00 .4044E+00 .1022E+01 

    171.000    50.000    59.000          .4555E+00 .4108E+00 .1011E+01 

    228.000    50.000    59.000          .3696E+00 .3408E+00 .7600E+00 

    285.000    50.000    59.000          .2569E+00 .2488E+00 .3944E+00 

       .000   100.000    59.000          .2534E+00 .1357E+00 .2561E+00 

     57.000   100.000    59.000          .3549E+00 .2016E+00 .4987E+00 

    114.000   100.000    59.000          .4320E+00 .2466E+00 .6479E+00 

    171.000   100.000    59.000          .4356E+00 .2480E+00 .6410E+00 

    228.000   100.000    59.000          .3518E+00 .1984E+00 .4824E+00 

    285.000   100.000    59.000          .2440E+00 .1320E+00 .2541E+00 

       .000    50.000    75.000          .1666E+00 .1578E+00 .3711E+00 

     57.000    50.000    75.000          .2295E+00 .2080E+00 .6916E+00 

    114.000    50.000    75.000          .2749E+00 .2414E+00 .8893E+00 

    171.000    50.000    75.000          .2781E+00 .2459E+00 .8821E+00 

    228.000    50.000    75.000          .2271E+00 .2057E+00 .6703E+00 

    285.000    50.000    75.000          .1613E+00 .1539E+00 .3674E+00 

       .000   100.000    75.000          .1618E+00 .8408E-01 .2528E+00 

     57.000   100.000    75.000          .2247E+00 .1208E+00 .4642E+00 

    114.000   100.000    75.000          .2737E+00 .1462E+00 .5999E+00 

    171.000   100.000    75.000          .2761E+00 .1474E+00 .5948E+00 

    228.000   100.000    75.000          .2230E+00 .1191E+00 .4512E+00 

    285.000   100.000    75.000          .1554E+00 .8170E-01 .2484E+00 

       .000    50.000   105.000          .7313E-01 .6991E-01 .3062E+00 

     57.000    50.000   105.000          .9592E-01 .8636E-01 .5328E+00 

    114.000    50.000   105.000          .1130E+00 .9748E-01 .6792E+00 
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    171.000    50.000   105.000          .1149E+00 .1000E+00 .6757E+00 

    228.000    50.000   105.000          .9525E-01 .8572E-01 .5193E+00 

    285.000    50.000   105.000          .7066E-01 .6811E-01 .3003E+00 

       .000   100.000   105.000          .7611E-01 .3364E-01 .2173E+00 

     57.000   100.000   105.000          .1017E+00 .4587E-01 .3787E+00 

    114.000   100.000   105.000          .1224E+00 .5454E-01 .4868E+00 

    171.000   100.000   105.000          .1238E+00 .5526E-01 .4836E+00 

    228.000   100.000   105.000          .1012E+00 .4538E-01 .3698E+00 

    285.000   100.000   105.000          .7300E-01 .3263E-01 .2118E+00 

       .000    50.000   145.000          .1840E-01 .1958E-01 .2218E+00 

     57.000    50.000   145.000          .2018E-01 .1892E-01 .3673E+00 

    114.000    50.000   145.000          .2190E-01 .1829E-01 .4650E+00 

    171.000    50.000   145.000          .2275E-01 .1956E-01 .4637E+00 

    228.000    50.000   145.000          .2027E-01 .1902E-01 .3595E+00 

    285.000    50.000   145.000          .1775E-01 .1914E-01 .2162E+00 

       .000   100.000   145.000          .2617E-01 .3632E-02 .1616E+00 

     57.000   100.000   145.000          .3053E-01 .2978E-02 .2719E+00 

    114.000   100.000   145.000          .3463E-01 .2661E-02 .3482E+00 

    171.000   100.000   145.000          .3558E-01 .2925E-02 .3464E+00 

    228.000   100.000   145.000          .3063E-01 .3061E-02 .2664E+00 

    285.000   100.000   145.000          .2511E-01 .3499E-02 .1568E+00 

       .000    50.000   185.000          .3857E-02 .5961E-02 .1630E+00 

     57.000    50.000   185.000          .1167E-02 .1986E-02 .2657E+00 

    114.000    50.000   185.000         -.5463E-03-.9821E-03 .3355E+00 

    171.000    50.000   185.000         -.5885E-04-.1785E-03 .3348E+00 

    228.000    50.000   185.000          .1371E-02 .2202E-02 .2604E+00 

    285.000    50.000   185.000          .3729E-02 .5909E-02 .1585E+00 

       .000   100.000   185.000          .1184E-01-.3801E-02 .1198E+00 

     57.000   100.000   185.000          .1115E-01-.7127E-02 .1993E+00 

    114.000   100.000   185.000          .1114E-01-.9390E-02 .2548E+00 

    171.000   100.000   185.000          .1185E-01-.9279E-02 .2537E+00 

    228.000   100.000   185.000          .1134E-01-.6948E-02 .1954E+00 

    285.000   100.000   185.000          .1139E-01-.3694E-02 .1160E+00 

       .000    50.000   245.000         -.1639E-02 .5055E-03 .1267E+00 

     57.000    50.000   245.000         -.5742E-02-.4384E-02 .2046E+00 

    114.000    50.000   245.000         -.8546E-02-.7970E-02 .2581E+00 

    171.000    50.000   245.000         -.8224E-02-.7401E-02 .2577E+00 

    228.000    50.000   245.000         -.5507E-02-.4141E-02 .2007E+00 

    285.000    50.000   245.000         -.1581E-02 .5933E-03 .1231E+00 

       .000   100.000   245.000          .5689E-02-.6115E-02 .9348E-01 

     57.000   100.000   245.000          .3278E-02-.1018E-01 .1546E+00 

    114.000   100.000   245.000          .1832E-02-.1299E-01 .1975E+00 

    171.000   100.000   245.000          .2389E-02-.1293E-01 .1967E+00 

    228.000   100.000   245.000          .3490E-02-.9977E-02 .1517E+00 

    285.000   100.000   245.000          .5487E-02-.5933E-02 .9046E-01 

 

II.4.4. DESLOCAMENTOS E ROTACÕES   

 

  PONTO NODAL   DESLOCAMENTO   ROTACAO 
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     1      -.60771540E-03      -.28721630E-06 

     2      -.61178970E-03       .85500060E-07 

     3      -.58335980E-03       .28678540E-05 

     4      -.51903540E-03       .42362410E-05 

     5      -.45848010E-03       .26655000E-05 

     6      -.43626670E-03       .80462230E-10 

     7      -.45847740E-03      -.26653770E-05 

     8      -.51903150E-03      -.42362390E-05 

     9      -.58335750E-03      -.28680900E-05 

    10      -.61179730E-03      -.85993410E-07 

    11      -.60773570E-03       .28670530E-06 

    12      -.46811700E-03       .13987590E-04 

    13      -.13135520E-03       .12436230E-04 

    14       .97358600E-04       .41245580E-05 

    15       .11073960E-03      -.13336520E-05 

    16       .82170680E-04      -.15237740E-05 

    17       .69461580E-04      -.12904350E-08 

    18       .82128320E-04       .15213230E-05 

    19       .11065990E-03       .13317010E-05 

    20       .97254870E-04      -.41253470E-05 

    21      -.13145630E-03      -.12435520E-04 

    22      -.46819500E-03      -.13986570E-04 

    23      -.36376930E-03       .34552090E-04 

    24       .46382100E-03       .30206670E-04 

    25       .98028810E-03       .59081470E-05 

    26       .92006140E-03      -.93550530E-05 

    27       .76330520E-03      -.75449210E-05 

    28       .70041140E-03      -.22806890E-08 

    29       .76323030E-03       .75405860E-05 

    30       .91992030E-03       .93515760E-05 

    31       .98010460E-03      -.59094780E-05 

    32       .46364660E-03      -.30205140E-04 

    33      -.36389540E-03      -.34549940E-04 

    34      -.91782030E-03       .48598420E-04 

    35       .24576240E-03       .42433130E-04 

    36       .96825070E-03       .79976580E-05 

    37       .87751960E-03      -.13480190E-04 

    38       .65344880E-03      -.10741400E-04 

    39       .56392390E-03      -.15598040E-08 

    40       .65339800E-03       .10738480E-04 

    41       .87742570E-03       .13477950E-04 

    42       .96813000E-03      -.79985310E-05 

    43       .24564580E-03      -.42432220E-04 

    44      -.91790730E-03      -.48597080E-04 

    45      -.39671760E-02      -.53125670E-05 

    46      -.40854100E-02      -.35629730E-05 

    47      -.40549250E-02       .90347410E-05 

    48      -.38248330E-02       .16114750E-04 

    49      -.35874960E-02       .10643300E-04 
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    50      -.34987650E-02       .43745500E-08 

    51      -.35873530E-02      -.10635000E-04 

    52      -.38245630E-02      -.16108030E-04 

    53      -.40545720E-02      -.90323190E-05 

    54      -.40850880E-02       .35593240E-05 

    55      -.39669680E-02       .53074980E-05 

    56      -.12247290E-01      -.24254260E-03 

    57      -.18012340E-01      -.20672000E-03 

    58      -.21104520E-01       .65552880E-05 

    59      -.19622120E-01       .13541950E-03 

    60      -.17518080E-01       .97327170E-04 

    61      -.16706870E-01       .17515720E-07 

    62      -.17517510E-01      -.97294340E-04 

    63      -.19621050E-01      -.13539270E-03 

    64      -.21103120E-01      -.65443500E-05 

    65      -.18010990E-01       .20670820E-03 

    66      -.12246340E-01       .24252510E-03 

    67      -.25472060E-01      -.69592530E-03 

    68      -.42031870E-01      -.59532810E-03 

    69      -.51114290E-01       .16922830E-06 

    70      -.47275480E-01       .36070830E-03 

    71      -.41648210E-01       .26088860E-03 

    72      -.39473850E-01       .34605530E-07 

    73      -.41647100E-01      -.26082410E-03 

    74      -.47273410E-01      -.36065620E-03 

    75      -.51111520E-01      -.14570840E-06 

    76      -.42029140E-01       .59530710E-03 

    77      -.25470060E-01       .69589160E-03 

    78      -.32829170E-01      -.92845710E-03 

    79      -.54924880E-01      -.79456990E-03 

    80      -.67079780E-01      -.33352360E-05 

    81      -.62037860E-01       .47598260E-03 

    82      -.54605760E-01       .34472800E-03 

    83      -.51732660E-01       .42214640E-07 

    84      -.54604370E-01      -.34464900E-03 

    85      -.62035270E-01      -.47591860E-03 

    86      -.67076390E-01       .33625780E-05 

    87      -.54921580E-01       .79454490E-03 

    88      -.32826740E-01       .92841780E-03 

    89      -.32341280E-01      -.90927280E-03 

    90      -.53980040E-01      -.77810510E-03 

    91      -.65879440E-01      -.28837210E-05 

    92      -.60933230E-01       .46671470E-03 

    93      -.53646370E-01       .33797570E-03 

    94      -.50829600E-01       .35885610E-07 

    95      -.53645200E-01      -.33790850E-03 

    96      -.60931060E-01      -.46666180E-03 

    97      -.65876590E-01       .29074350E-05 

    98      -.53977220E-01       .77808560E-03 
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    99      -.32339170E-01       .90924090E-03 

   100      -.24515140E-01      -.65463200E-03 

   101      -.40091170E-01      -.55986010E-03 

   102      -.48623440E-01       .10755590E-05 

   103      -.44992420E-01       .34065580E-03 

   104      -.39678910E-01       .24631430E-03 

   105      -.37626110E-01       .20755640E-07 

   106      -.39678250E-01      -.24627810E-03 

   107      -.44991230E-01      -.34062880E-03 

   108      -.48621900E-01      -.10643760E-05 

   109      -.40089680E-01       .55984820E-03 

   110      -.24514060E-01       .65461310E-03 

   111      -.12633380E-01      -.26028760E-03 

   112      -.18821300E-01      -.22197440E-03 

   113      -.22150460E-01       .61359940E-05 

   114      -.20579370E-01       .14399230E-03 

   115      -.18341270E-01       .10354950E-03 

   116      -.17478240E-01       .12998510E-07 

   117      -.18340850E-01      -.10352730E-03 

   118      -.20578660E-01      -.14397830E-03 

   119      -.22149600E-01      -.61336770E-05 

   120      -.18820570E-01       .22196360E-03 

   121      -.12632980E-01       .26027350E-03 

   122      -.18340400E-02       .30275900E-04 

   123      -.97117740E-03       .30275870E-04 

   124      -.83859510E-04       .32850190E-04 

   125       .95019640E-03       .40573260E-04 

   126       .22239480E-02       .47783960E-04 

   127       .36152340E-02       .48821200E-04 

   128       .47819470E-02       .26194400E-04 

   129       .47173430E-02      -.37587110E-04 

   130       .20120980E-02      -.16740900E-03 

   131      -.56887690E-02      -.38815700E-03 

   132      -.20873600E-01      -.68898420E-03 

   133      -.45618580E-01      -.10590440E-02 

   134      -.80350890E-01      -.13356080E-02 

   135      -.11931420E+00      -.13559530E-02 

   136      -.15090530E+00      -.66736450E-03 

   137      -.15757850E+00      -.24112240E-05 

   138      -.15682060E+00       .54350410E-04 

   139      -.15455140E+00       .10364050E-03 

   140      -.14539230E+00       .73406170E-03 

   141      -.11285760E+00       .13489400E-02 

   142      -.75860050E-01       .11893640E-02 

   143      -.48370640E-01       .68170340E-03 

   144      -.38656360E-01       .10244730E-24 

   145      -.18338900E-02       .30271570E-04 

   146      -.97114990E-03       .30271540E-04 

   147      -.83955190E-04       .32845880E-04 
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   148       .94997850E-03       .40569000E-04 

   149       .22236170E-02       .47780420E-04 

   150       .36148270E-02       .48819630E-04 

   151       .47815470E-02       .26196930E-04 

   152       .47171090E-02      -.37577570E-04 

   153       .20122640E-02      -.16739020E-03 

   154      -.56879130E-02      -.38812720E-03 

   155      -.20871740E-01      -.68894400E-03 

   156      -.45615460E-01      -.10589960E-02 

   157      -.80346390E-01      -.13355600E-02 

   158      -.11930840E+00      -.13559110E-02 

   159      -.15089860E+00      -.66734060E-03 

   160      -.15757140E+00      -.24164210E-05 

   161      -.15681410E+00       .54316260E-04 

   162      -.15454620E+00       .10359630E-03 

   163      -.14538830E+00       .73401890E-03 

   164      -.11285470E+00       .13489010E-02 

   165      -.75858200E-01       .11893330E-02 

   166      -.48369480E-01       .68168650E-03 

   167      -.38655450E-01       .10244470E-24 

 

II.5– Cenário 5: Pavimento após o processo de renovação de via, com aplicação de 

25 toneladas por eixo, com amostras retiradas no ponto 2 (Amostras 5 e 6). 

 

II.5.1. PRESSOES DE CONTATO  

 

  PONTO NODAL  PRESSAO  

     1       .28286510E-02 

     2       .57284190E-02 

     3       .91017600E-02 

     4       .10197910E-01 

     5       .24796950E-01 

     6       .00000000E+00 

     7       .24796950E-01 

     8       .10197910E-01 

     9       .91017600E-02 

    10       .57284190E-02 

    11       .28286510E-02 

    12       .00000000E+00 

    13       .00000000E+00 

    14       .00000000E+00 

    15       .00000000E+00 

    16       .00000000E+00 

    17       .00000000E+00 

    18       .00000000E+00 

    19       .00000000E+00 

    20       .00000000E+00 

    21       .00000000E+00 

    22       .00000000E+00 
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    23       .00000000E+00 

    24       .00000000E+00 

    25       .00000000E+00 

    26       .00000000E+00 

    27       .00000000E+00 

    28       .00000000E+00 

    29       .00000000E+00 

    30       .00000000E+00 

    31       .00000000E+00 

    32       .00000000E+00 

    33       .00000000E+00 

    34       .00000000E+00 

    35       .00000000E+00 

    36       .00000000E+00 

    37       .00000000E+00 

    38       .00000000E+00 

    39       .00000000E+00 

    40       .00000000E+00 

    41       .00000000E+00 

    42       .00000000E+00 

    43       .00000000E+00 

    44       .00000000E+00 

    45       .16846920E-01 

    46       .15903940E-01 

    47       .20476390E-01 

    48       .90460780E-02 

    49       .11349050E+00 

    50       .00000000E+00 

    51       .11349050E+00 

    52       .90460780E-02 

    53       .20476390E-01 

    54       .15903940E-01 

    55       .16846920E-01 

    56       .56419520E+00 

    57       .44194730E+00 

    58       .63651270E+00 

    59       .58180480E+00 

    60       .11869680E+01 

    61       .00000000E+00 

    62       .11869680E+01 

    63       .58180480E+00 

    64       .63651270E+00 

    65       .44194730E+00 

    66       .56419520E+00 

    67       .16365220E+01 

    68       .12916790E+01 

    69       .17337700E+01 

    70       .17445430E+01 

    71       .32562760E+01 
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    72       .00000000E+00 

    73       .32562760E+01 

    74       .17445430E+01 

    75       .17337700E+01 

    76       .12916790E+01 

    77       .16365220E+01 

    78       .21770080E+01 

    79       .17135020E+01 

    80       .22996370E+01 

    81       .23160320E+01 

    82       .43034260E+01 

    83       .00000000E+00 

    84       .43034260E+01 

    85       .23160320E+01 

    86       .22996370E+01 

    87       .17135020E+01 

    88       .21770080E+01 

    89       .21330650E+01 

    90       .24419370E+01 

    91       .22529900E+01 

    92       .22685050E+01 

    93       .42203030E+01 

    94       .00000000E+00 

    95       .42203030E+01 

    96       .22685050E+01 

    97       .22529900E+01 

    98       .24419370E+01 

    99       .21330650E+01 

   100       .15388140E+01 

   101       .17643200E+01 

   102       .16273110E+01 

   103       .16356160E+01 

   104       .30713820E+01 

   105       .00000000E+00 

   106       .30713820E+01 

   107       .16356160E+01 

   108       .16273110E+01 

   109       .17643200E+01 

   110       .15388140E+01 

   111       .19928090E+00 

   112       .68354800E+00 

   113       .62732790E+00 

   114       .62048400E+00 

   115       .12496390E+01 

   116       .00000000E+00 

   117       .12496390E+01 

   118       .62048400E+00 

   119       .62732790E+00 

   120       .68354800E+00 
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   121       .19928090E+00 

 

II.5.2. MOMENTOS FLETORES E ESFORCOS CORTANTES 

 

  PONTO   F. CORTANTE        M. FLETOR      St(kgf/cm2)        Txy (kgf/cm2) 

   1      .1273181E+01     -.8490155E-02     -.3629025E-05      .2516168E-02 

   2      .4789101E+01     -.3185485E+02     -.1361602E-01      .9464626E-02 

   3     -.1574992E+02     -.1515743E+03     -.6478879E-01     -.3112632E-01 

   4     -.1115951E+02      .1109586E+03      .4742806E-01     -.2205436E-01 

   5     -.5081800E-02      .2969337E+03      .1269211E+00     -.1004308E-04 

   6     -.9059016E-03      .2969675E+03      .1269356E+00     -.1790319E-05 

   7      .1115816E+02      .2969587E+03      .1269318E+00      .2205170E-01 

   8      .1574586E+02      .1109404E+03      .4742028E-01      .3111830E-01 

   9     -.4788026E+01     -.1515319E+03     -.6477070E-01     -.9462502E-02 

  10     -.1273447E+01     -.3183131E+02     -.1360595E-01     -.2516694E-02 

  11      .1273692E+01     -.9052302E-02     -.3869309E-05      .2517177E-02 

  12     -.1156192E+02     -.1690017E-02     -.7223797E-06     -.2284965E-01 

  13     -.2118629E+02      .2890515E+03      .1235519E+00     -.4187014E-01 

  14      .2020203E+02      .8187155E+03      .3499511E+00      .3992495E-01 

  15      .1016193E+02      .4820153E+03      .2060323E+00      .2008287E-01 

  16      .5850320E-03      .3126482E+03      .1336381E+00      .1156190E-05 

  17      .5358823E-03      .3126384E+03      .1336339E+00      .1059056E-05 

  18     -.1016075E+02      .3126298E+03      .1336302E+00     -.2008054E-01 

  19     -.2020061E+02      .4819782E+03      .2060164E+00     -.3992216E-01 

  20      .2118511E+02      .8186561E+03      .3499258E+00      .4186780E-01 

  21      .1156153E+02      .2890322E+03      .1235437E+00      .2284888E-01 

  22     -.1156141E+02      .2788261E-02      .1191812E-05     -.2284864E-01 

  23     -.3127407E+02      .3200367E-02      .1367963E-05     -.6180647E-01 

  24     -.6120005E+02      .7818522E+03      .3341943E+00     -.1209487E+00 

  25      .7593259E+02      .2311869E+04      .9881835E+00      .1500644E+00 

  26      .4278736E+02      .1046351E+04      .4472516E+00      .8456000E-01 

  27      .3713958E-02      .3332748E+03      .1424547E+00      .7339839E-05 

  28      .2845792E-02      .3332480E+03      .1424433E+00      .5624096E-05 

  29     -.4278328E+02      .3332228E+03      .1424325E+00     -.8455193E-01 

  30     -.7593143E+02      .1046264E+04      .4472143E+00     -.1500621E+00 

  31      .6119846E+02      .2311779E+04      .9881450E+00      .1209456E+00 

  32      .3127218E+02      .7818061E+03      .3341746E+00      .6180272E-01 

  33     -.3127230E+02     -.4053151E-02     -.1732476E-05     -.6180296E-01 

  34     -.4591011E+02      .5532879E-02      .2364970E-05     -.9073144E-01 

  35     -.9155325E+02      .1147761E+04      .4905981E+00     -.1809353E+00 

  36      .1153886E+03      .3436583E+04      .1468930E+01      .2280408E+00 

  37      .6263145E+02      .1513423E+04      .6468963E+00      .1237776E+00 

  38      .6546134E-03      .4695621E+03      .2007093E+00      .1293702E-05 

  39     -.1743663E-02      .4695671E+03      .2007114E+00     -.3445975E-05 

  40     -.6263332E+02      .4696163E+03      .2007324E+00     -.1237813E+00 

  41     -.1153921E+03      .1513488E+04      .6469242E+00     -.2280477E+00 

  42      .9155501E+02      .3436663E+04      .1468964E+01      .1809388E+00 

  43      .4591248E+02      .1147792E+04      .4906113E+00      .9073614E-01 

  44     -.4591248E+02      .1364378E-01      .5831886E-05     -.9073614E-01 
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  45      .7603844E+01      .3127584E-02      .1336852E-05      .1502736E-01 

  46      .1738623E+02     -.1900782E+03     -.8124690E-01      .3436015E-01 

  47     -.5571181E+02     -.6245134E+03     -.2669415E+00     -.1101024E+00 

  48     -.5113381E+02      .3042389E+03      .1300436E+00     -.1010550E+00 

  49      .1198066E-01      .1156560E+04      .4943590E+00      .2367719E-04 

  50      .7298751E-02      .1156504E+04      .4943353E+00      .1442441E-04 

  51      .5112025E+02      .1156415E+04      .4942972E+00      .1010282E+00 

  52      .5573347E+02      .3045403E+03      .1301725E+00      .1101452E+00 

  53     -.1737558E+02     -.6242141E+03     -.2668136E+00     -.3433910E-01 

  54     -.7591904E+01     -.1897730E+03     -.8111642E-01     -.1500376E-01 

  55      .7591904E+01     -.2054978E-01     -.8783783E-05      .1500376E-01 

  56      .2540048E+03      .3757566E+00      .1606131E-03      .5019857E+00 

  57      .5252469E+03     -.6349359E+04     -.2713965E+01      .1038037E+01 

  58     -.8257657E+03     -.1948081E+05     -.8326862E+01     -.1631948E+01 

  59     -.5346287E+03     -.5719640E+04     -.2444799E+01     -.1056579E+01 

  60      .1111667E+00      .3190476E+04      .1363735E+01      .2196970E-03 

  61     -.9528930E-01      .3188469E+04      .1362877E+01     -.1883188E-03 

  62      .5345897E+03      .3190068E+04      .1363560E+01      .1056501E+01 

  63      .8256795E+03     -.5718522E+04     -.2444321E+01      .1631778E+01 

  64     -.5252434E+03     -.1947975E+05     -.8326409E+01     -.1038031E+01 

  65     -.2539143E+03     -.6348222E+04     -.2713479E+01     -.5018069E+00 

  66      .2539221E+03      .7272021E-01      .3108347E-04      .5018224E+00 

  67      .7366808E+03      .2366313E+00      .1011455E-03      .1455891E+01 

  68      .1529447E+04     -.1841600E+05     -.7871719E+01      .3022623E+01 

  69     -.2339148E+04     -.5665042E+05     -.2421461E+02     -.4622822E+01 

  70     -.1465869E+04     -.1766065E+05     -.7548853E+01     -.2896975E+01 

  71      .1714215E+00      .6774785E+04      .2895809E+01      .3387777E-03 

  72     -.1129266E+00      .6770879E+04      .2894139E+01     -.2231751E-03 

  73      .1466345E+04      .6772543E+04      .2894851E+01      .2897915E+01 

  74      .2339382E+04     -.1766298E+05     -.7549850E+01      .4623284E+01 

  75     -.1529462E+04     -.5665114E+05     -.2421492E+02     -.3022653E+01 

  76     -.7365557E+03     -.1841413E+05     -.7870923E+01     -.1455644E+01 

  77      .7365869E+03     -.4536043E+00     -.1938883E-03      .1455705E+01 

  78      .9798586E+03     -.3543050E+00     -.1514438E-03      .1936479E+01 

  79      .2031623E+04     -.2449625E+05     -.1047066E+02      .4015065E+01 

  80     -.3096536E+04     -.7528501E+05     -.3217977E+02     -.6119636E+01 

  81     -.1937709E+04     -.2367626E+05     -.1012016E+02     -.3829465E+01 

  82     -.2118749E+00      .8615234E+04      .3682489E+01     -.4187252E-03 

  83      .1180524E+00      .8615067E+04      .3682418E+01      .2333051E-03 

  84      .1937383E+04      .8611939E+04      .3681081E+01      .3828820E+01 

  85      .3096548E+04     -.2367907E+05     -.1012136E+02      .6119661E+01 

  86     -.2031659E+04     -.7528804E+05     -.3218106E+02     -.4015135E+01 

  87     -.9798289E+03     -.2449553E+05     -.1047035E+02     -.1936421E+01 

  88      .9798445E+03     -.3624559E+00     -.1549279E-03      .1936452E+01 

  89      .9601815E+03      .1978175E+00      .8455496E-04      .1897592E+01 

  90      .1990667E+04     -.2400354E+05     -.1026005E+02      .3934124E+01 

  91     -.3035292E+04     -.7376905E+05     -.3153179E+02     -.5998600E+01 

  92     -.1900048E+04     -.2318105E+05     -.9908492E+01     -.3755035E+01 

  93     -.6558650E-01      .8485086E+04      .3626859E+01     -.1296176E-03 
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  94     -.5260323E-01      .8484569E+04      .3626638E+01     -.1039590E-03 

  95      .1900164E+04      .8486669E+04      .3627535E+01      .3755264E+01 

  96      .3035176E+04     -.2318173E+05     -.9908781E+01      .5998372E+01 

  97     -.1990644E+04     -.7376876E+05     -.3153166E+02     -.3934079E+01 

  98     -.9600121E+03     -.2400092E+05     -.1025894E+02     -.1897257E+01 

  99      .9600278E+03      .2503695E+00      .1070177E-03      .1897288E+01 

 100      .6927479E+03      .5699043E+00      .2435995E-03      .1369067E+01 

 101      .1437218E+04     -.1731699E+05     -.7401960E+01      .2840351E+01 

 102     -.2201529E+04     -.5324767E+05     -.2276015E+02     -.4350848E+01 

 103     -.1382872E+04     -.1655608E+05     -.7076719E+01     -.2732949E+01 

 104      .1030079E+00      .6492365E+04      .2775091E+01      .2035730E-03 

 105      .6193257E-01      .6493293E+04      .2775488E+01      .1223964E-03 

 106      .1383146E+04      .6495176E+04      .2776293E+01      .2733489E+01 

 107      .2201370E+04     -.1655497E+05     -.7076245E+01      .4350534E+01 

 108     -.1437214E+04     -.5324514E+05     -.2275906E+02     -.2840344E+01 

 109     -.6925770E+03     -.1731449E+05     -.7400891E+01     -.1368729E+01 

 110      .6925927E+03     -.2552228E+00     -.1090922E-03      .1368760E+01 

 111      .2690553E+03     -.6148727E+00     -.2628207E-03      .5317298E+00 

 112      .5575942E+03     -.6726979E+04     -.2875375E+01      .1101965E+01 

 113     -.8733802E+03     -.2066711E+05     -.8833932E+01     -.1726048E+01 

 114     -.5625374E+03     -.6110488E+04     -.2611862E+01     -.1111734E+01 

 115     -.1498646E+00      .3265119E+04      .1395640E+01     -.2961752E-03 

 116      .1810759E+00      .3268187E+04      .1396951E+01      .3578574E-03 

 117      .5625746E+03      .3266431E+04      .1396201E+01      .1111808E+01 

 118      .8733143E+03     -.6109767E+04     -.2611554E+01      .1725918E+01 

 119     -.5575519E+03     -.2066496E+05     -.8833014E+01     -.1101881E+01 

 120     -.2690215E+03     -.6725935E+04     -.2874929E+01     -.5316630E+00 

 121      .2690293E+03      .2159041E+00      .9228589E-04      .5316784E+00 

 122     -.1341472E-02     -.4277685E-02     -.3096881E-05     -.1550477E-04 

 123      .2509473E+02      .3780356E-01      .2736834E-04      .2900455E+00 

 124      .2509439E+02     -.7653304E+03     -.5540702E+00      .2900416E+00 

 125     -.2722825E+02     -.1530679E+04     -.1108153E+01     -.3147047E+00 

 126     -.2722687E+02     -.7001714E+03     -.5068975E+00     -.3146888E+00 

 127     -.1993395E+03      .1303078E+03      .9433786E-01     -.2303970E+01 

 128     -.1993390E+03      .6210183E+04      .4495936E+01     -.2303965E+01 

 129     -.4603529E+03      .1228997E+05      .8897469E+01     -.5320768E+01 

 130     -.4603499E+03      .2633060E+05      .1906236E+02     -.5320734E+01 

 131     -.3769526E+03      .4037080E+05      .2922692E+02     -.4356826E+01 

 132     -.3769659E+03      .5186674E+05      .3754955E+02     -.4356980E+01 

 133      .1292569E+04      .6336333E+05      .4587264E+02      .1493954E+02 

 134      .1292597E+04      .2393993E+05      .1733160E+02      .1493987E+02 

 135      .6098150E+04     -.1548402E+05     -.1120984E+02      .7048255E+02 

 136     -.6401878E+04     -.2014768E+06     -.1458615E+03     -.7399305E+02 

 137     -.3093769E+02     -.6219520E+04     -.4502696E+01     -.3575785E+00 

 138     -.3104041E+02     -.5276217E+04     -.3819781E+01     -.3587657E+00 

 139      .6212236E+04     -.4331026E+04     -.3135498E+01      .7180116E+02 

 140     -.6287755E+04     -.1938035E+06     -.1403063E+03     -.7267401E+02 

 141     -.1769778E+04     -.2024836E+04     -.1465904E+01     -.2045513E+02 

 142     -.1769815E+04      .5195530E+05      .3761366E+02     -.2045556E+02 
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 143     -.1912915E-01      .1059350E+06      .7669289E+02     -.2210951E-03 

 144      .1912915E-01     -.1059355E+06     -.7669330E+02      .2210951E-03 

 145      .3448362E-03      .1860375E-01      .1346841E-04      .3985625E-05 

 146      .2509616E+02      .5201824E-01      .3765923E-04      .2900620E+00 

 147      .2509544E+02     -.7653423E+03     -.5540787E+00      .2900536E+00 

 148     -.2722466E+02     -.1530722E+04     -.1108184E+01     -.3146632E+00 

 149     -.2722415E+02     -.7003234E+03     -.5070075E+00     -.3146573E+00 

 150     -.1993315E+03      .1300371E+03      .9414189E-01     -.2303877E+01 

 151     -.1993299E+03      .6209654E+04      .4495553E+01     -.2303859E+01 

 152     -.4603495E+03      .1228922E+05      .8896929E+01     -.5320730E+01 

 153     -.4603484E+03      .2632979E+05      .1906177E+02     -.5320717E+01 

 154     -.3769863E+03      .4036986E+05      .2922625E+02     -.4357215E+01 

 155     -.3769635E+03      .5186721E+05      .3754988E+02     -.4356952E+01 

 156      .1292538E+04      .6336413E+05      .4587322E+02      .1493918E+02 

 157      .1292557E+04      .2394155E+05      .1733277E+02      .1493940E+02 

 158      .6098201E+04     -.1548246E+05     -.1120872E+02      .7048314E+02 

 159     -.6401792E+04     -.2014773E+06     -.1458619E+03     -.7399205E+02 

 160     -.3101142E+02     -.6222430E+04     -.4504803E+01     -.3584306E+00 

 161     -.3101011E+02     -.5276281E+04     -.3819827E+01     -.3584156E+00 

 162      .6212234E+04     -.4330440E+04     -.3135074E+01      .7180114E+02 

 163     -.6287816E+04     -.1938027E+06     -.1403058E+03     -.7267472E+02 

 164     -.1769805E+04     -.2024183E+04     -.1465432E+01     -.2045545E+02 

 165     -.1769805E+04      .5195555E+05      .3761384E+02     -.2045545E+02 

 166      .1609961E-01      .1059350E+06      .7669289E+02      .1860796E-03 

 167     -.1609961E-01     -.1059347E+06     -.7669267E+02     -.1860796E-03 

 

II.5.3. TENSOES NORMAIS 

 

       X         Y         Z                Sx        Sy        Sz 

       .000    50.000     2.750          .3210E+01 .3387E+01 .6159E+00 

     61.000    50.000     2.750          .4606E+01 .4747E+01 .1765E+01 

    122.000    50.000     2.750          .5387E+01 .5487E+01 .2339E+01 

    183.000    50.000     2.750          .5460E+01 .5576E+01 .2292E+01 

    244.000    50.000     2.750          .4515E+01 .4657E+01 .1659E+01 

    305.000    50.000     2.750          .3171E+01 .3348E+01 .6523E+00 

       .000   100.000     2.750          .2764E+01 .1735E+01 .4083E+00 

     61.000   100.000     2.750          .3805E+01 .2603E+01 .1170E+01 

    122.000   100.000     2.750          .4489E+01 .3134E+01 .1550E+01 

    183.000   100.000     2.750          .4549E+01 .3157E+01 .1519E+01 

    244.000   100.000     2.750          .3756E+01 .2551E+01 .1100E+01 

    305.000   100.000     2.750          .2698E+01 .1704E+01 .4324E+00 

       .000    50.000     8.250          .1965E+01 .2177E+01 .6136E+00 

     61.000    50.000     8.250          .2851E+01 .2948E+01 .1758E+01 

    122.000    50.000     8.250          .3360E+01 .3348E+01 .2330E+01 

    183.000    50.000     8.250          .3400E+01 .3416E+01 .2283E+01 

    244.000    50.000     8.250          .2794E+01 .2896E+01 .1653E+01 

    305.000    50.000     8.250          .1938E+01 .2154E+01 .6499E+00 

       .000   100.000     8.250          .2188E+01 .6520E+00 .3598E+00 

     61.000   100.000     8.250          .2802E+01 .1057E+01 .1030E+01 
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    122.000   100.000     8.250          .3232E+01 .1307E+01 .1365E+01 

    183.000   100.000     8.250          .3295E+01 .1308E+01 .1338E+01 

    244.000   100.000     8.250          .2783E+01 .1032E+01 .9685E+00 

    305.000   100.000     8.250          .2128E+01 .6413E+00 .3810E+00 

       .000    50.000    13.750          .1148E+01 .1366E+01 .5626E+00 

     61.000    50.000    13.750          .1631E+01 .1754E+01 .1585E+01 

    122.000    50.000    13.750          .1922E+01 .1955E+01 .2099E+01 

    183.000    50.000    13.750          .1946E+01 .2005E+01 .2058E+01 

    244.000    50.000    13.750          .1603E+01 .1730E+01 .1492E+01 

    305.000    50.000    13.750          .1128E+01 .1348E+01 .5938E+00 

       .000   100.000    13.750          .1525E+01 .2603E+00 .2884E+00 

     61.000   100.000    13.750          .1891E+01 .4737E+00 .8062E+00 

    122.000   100.000    13.750          .2159E+01 .6115E+00 .1068E+01 

    183.000   100.000    13.750          .2207E+01 .6066E+00 .1047E+01 

    244.000   100.000    13.750          .1883E+01 .4606E+00 .7593E+00 

    305.000   100.000    13.750          .1480E+01 .2550E+00 .3039E+00 

       .000    50.000    19.250          .7424E+00 .9008E+00 .4871E+00 

     61.000    50.000    19.250          .1008E+01 .1095E+01 .1340E+01 

    122.000    50.000    19.250          .1185E+01 .1204E+01 .1773E+01 

    183.000    50.000    19.250          .1202E+01 .1240E+01 .1739E+01 

    244.000    50.000    19.250          .9962E+00 .1087E+01 .1264E+01 

    305.000    50.000    19.250          .7236E+00 .8838E+00 .5117E+00 

       .000   100.000    19.250          .1055E+01 .1583E+00 .2454E+00 

     61.000   100.000    19.250          .1302E+01 .2948E+00 .6636E+00 

    122.000   100.000    19.250          .1491E+01 .3889E+00 .8776E+00 

    183.000   100.000    19.250          .1525E+01 .3843E+00 .8611E+00 

    244.000   100.000    19.250          .1299E+01 .2873E+00 .6263E+00 

    305.000   100.000    19.250          .1022E+01 .1534E+00 .2568E+00 

       .000    50.000    24.750          .4571E+00 .5525E+00 .4260E+00 

     61.000    50.000    24.750          .5702E+00 .5996E+00 .1129E+01 

    122.000    50.000    24.750          .6719E+00 .6371E+00 .1490E+01 

    183.000    50.000    24.750          .6834E+00 .6635E+00 .1463E+01 

    244.000    50.000    24.750          .5708E+00 .6025E+00 .1066E+01 

    305.000    50.000    24.750          .4385E+00 .5372E+00 .4443E+00 

       .000   100.000    24.750          .7338E+00 .4952E-01 .2253E+00 

     61.000   100.000    24.750          .8862E+00 .1112E+00 .5804E+00 

    122.000   100.000    24.750          .1016E+01 .1626E+00 .7660E+00 

    183.000   100.000    24.750          .1039E+01 .1580E+00 .7524E+00 

    244.000   100.000    24.750          .8869E+00 .1090E+00 .5495E+00 

    305.000   100.000    24.750          .7078E+00 .4544E-01 .2335E+00 

       .000    50.000    29.500          .5579E+00 .6159E+00 .4007E+00 

     61.000    50.000    29.500          .8038E+00 .8239E+00 .1025E+01 

    122.000    50.000    29.500          .9624E+00 .9452E+00 .1349E+01 

    183.000    50.000    29.500          .9716E+00 .9632E+00 .1326E+01 

    244.000    50.000    29.500          .7910E+00 .8123E+00 .9701E+00 

    305.000    50.000    29.500          .5454E+00 .6053E+00 .4152E+00 

       .000   100.000    29.500          .6318E+00 .2282E+00 .2208E+00 

     61.000   100.000    29.500          .8330E+00 .3755E+00 .5454E+00 

    122.000   100.000    29.500          .9787E+00 .4745E+00 .7183E+00 
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    183.000   100.000    29.500          .9939E+00 .4733E+00 .7062E+00 

    244.000   100.000    29.500          .8267E+00 .3675E+00 .5179E+00 

    305.000   100.000    29.500          .6129E+00 .2223E+00 .2270E+00 

       .000    50.000    33.500          .4998E+00 .5459E+00 .3903E+00 

     61.000    50.000    33.500          .7214E+00 .7362E+00 .9673E+00 

    122.000    50.000    33.500          .8653E+00 .8493E+00 .1272E+01 

    183.000    50.000    33.500          .8733E+00 .8645E+00 .1250E+01 

    244.000    50.000    33.500          .7100E+00 .7258E+00 .9178E+00 

    305.000    50.000    33.500          .4883E+00 .5360E+00 .4023E+00 

       .000   100.000    33.500          .5501E+00 .2178E+00 .2215E+00 

     61.000   100.000    33.500          .7327E+00 .3533E+00 .5279E+00 

    122.000   100.000    33.500          .8653E+00 .4449E+00 .6940E+00 

    183.000   100.000    33.500          .8777E+00 .4442E+00 .6829E+00 

    244.000   100.000    33.500          .7268E+00 .3461E+00 .5025E+00 

    305.000   100.000    33.500          .5333E+00 .2120E+00 .2263E+00 

       .000    50.000    37.500          .4686E+00 .5017E+00 .3842E+00 

     61.000    50.000    37.500          .6838E+00 .6899E+00 .9218E+00 

    122.000    50.000    37.500          .8222E+00 .8017E+00 .1209E+01 

    183.000    50.000    37.500          .8291E+00 .8144E+00 .1190E+01 

    244.000    50.000    37.500          .6723E+00 .6792E+00 .8764E+00 

    305.000    50.000    37.500          .4583E+00 .4929E+00 .3938E+00 

       .000   100.000    37.500          .4911E+00 .2189E+00 .2255E+00 

     61.000   100.000    37.500          .6650E+00 .3514E+00 .5193E+00 

    122.000   100.000    37.500          .7903E+00 .4401E+00 .6814E+00 

    183.000   100.000    37.500          .8004E+00 .4399E+00 .6711E+00 

    244.000   100.000    37.500          .6590E+00 .3443E+00 .4955E+00 

    305.000   100.000    37.500          .4763E+00 .2133E+00 .2289E+00 

       .000    50.000    41.500          .4371E+00 .4639E+00 .3815E+00 

     61.000    50.000    41.500          .6461E+00 .6504E+00 .8866E+00 

    122.000    50.000    41.500          .7786E+00 .7606E+00 .1160E+01 

    183.000    50.000    41.500          .7846E+00 .7715E+00 .1143E+01 

    244.000    50.000    41.500          .6345E+00 .6395E+00 .8448E+00 

    305.000    50.000    41.500          .4281E+00 .4562E+00 .3890E+00 

       .000   100.000    41.500          .4407E+00 .2154E+00 .2297E+00 

     61.000   100.000    41.500          .6049E+00 .3442E+00 .5118E+00 

    122.000   100.000    41.500          .7217E+00 .4298E+00 .6703E+00 

    183.000   100.000    41.500          .7301E+00 .4298E+00 .6607E+00 

    244.000   100.000    41.500          .5987E+00 .3372E+00 .4895E+00 

    305.000   100.000    41.500          .4277E+00 .2101E+00 .2319E+00 

       .000    50.000    45.500          .4208E+00 .4421E+00 .3802E+00 

     61.000    50.000    45.500          .6353E+00 .6392E+00 .8552E+00 

    122.000    50.000    45.500          .7670E+00 .7537E+00 .1116E+01 

    183.000    50.000    45.500          .7722E+00 .7627E+00 .1101E+01 

    244.000    50.000    45.500          .6225E+00 .6269E+00 .8167E+00 

    305.000    50.000    45.500          .4134E+00 .4357E+00 .3857E+00 

       .000   100.000    45.500          .3994E+00 .2224E+00 .2352E+00 

     61.000   100.000    45.500          .5595E+00 .3546E+00 .5078E+00 

    122.000   100.000    45.500          .6705E+00 .4409E+00 .6639E+00 

    183.000   100.000    45.500          .6774E+00 .4412E+00 .6550E+00 
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    244.000   100.000    45.500          .5527E+00 .3471E+00 .4869E+00 

    305.000   100.000    45.500          .3882E+00 .2173E+00 .2362E+00 

       .000    50.000    51.500          .3383E+00 .3409E+00 .3786E+00 

     61.000    50.000    51.500          .4830E+00 .4631E+00 .8129E+00 

    122.000    50.000    51.500          .5819E+00 .5402E+00 .1057E+01 

    183.000    50.000    51.500          .5871E+00 .5487E+00 .1044E+01 

    244.000    50.000    51.500          .4764E+00 .4570E+00 .7789E+00 

    305.000    50.000    51.500          .3292E+00 .3336E+00 .3812E+00 

       .000   100.000    51.500          .3356E+00 .1689E+00 .2420E+00 

     61.000   100.000    51.500          .4628E+00 .2584E+00 .5003E+00 

    122.000   100.000    51.500          .5585E+00 .3197E+00 .6523E+00 

    183.000   100.000    51.500          .5639E+00 .3206E+00 .6443E+00 

    244.000   100.000    51.500          .4588E+00 .2540E+00 .4813E+00 

    305.000   100.000    51.500          .3242E+00 .1642E+00 .2414E+00 

       .000    50.000    61.500          .2545E+00 .2518E+00 .3724E+00 

     61.000    50.000    61.500          .3571E+00 .3363E+00 .7500E+00 

    122.000    50.000    61.500          .4295E+00 .3912E+00 .9703E+00 

    183.000    50.000    61.500          .4336E+00 .3978E+00 .9600E+00 

    244.000    50.000    61.500          .3530E+00 .3326E+00 .7221E+00 

    305.000    50.000    61.500          .2471E+00 .2460E+00 .3715E+00 

       .000   100.000    61.500          .2510E+00 .1277E+00 .2483E+00 

     61.000   100.000    61.500          .3456E+00 .1911E+00 .4857E+00 

    122.000   100.000    61.500          .4184E+00 .2351E+00 .6310E+00 

    183.000   100.000    61.500          .4222E+00 .2360E+00 .6243E+00 

    244.000   100.000    61.500          .3429E+00 .1881E+00 .4694E+00 

    305.000   100.000    61.500          .2421E+00 .1240E+00 .2455E+00 

       .000    50.000    77.500          .1620E+00 .1586E+00 .3500E+00 

     61.000    50.000    77.500          .2217E+00 .2058E+00 .6577E+00 

    122.000    50.000    77.500          .2654E+00 .2373E+00 .8454E+00 

    183.000    50.000    77.500          .2683E+00 .2419E+00 .8385E+00 

    244.000    50.000    77.500          .2197E+00 .2040E+00 .6367E+00 

    305.000    50.000    77.500          .1569E+00 .1546E+00 .3459E+00 

       .000   100.000    77.500          .1628E+00 .7884E-01 .2426E+00 

     61.000   100.000    77.500          .2216E+00 .1145E+00 .4490E+00 

    122.000   100.000    77.500          .2683E+00 .1397E+00 .5810E+00 

    183.000   100.000    77.500          .2708E+00 .1406E+00 .5758E+00 

    244.000   100.000    77.500          .2202E+00 .1130E+00 .4360E+00 

    305.000   100.000    77.500          .1567E+00 .7648E-01 .2380E+00 

       .000    50.000   107.500          .7304E-01 .7269E-01 .2889E+00 

     61.000    50.000   107.500          .9532E-01 .8842E-01 .5077E+00 

    122.000    50.000   107.500          .1124E+00 .9913E-01 .6482E+00 

    183.000    50.000   107.500          .1141E+00 .1018E+00 .6445E+00 

    244.000    50.000   107.500          .9480E-01 .8804E-01 .4943E+00 

    305.000    50.000   107.500          .7061E-01 .7082E-01 .2831E+00 

       .000   100.000   107.500          .7901E-01 .3163E-01 .2071E+00 

     61.000   100.000   107.500          .1032E+00 .4389E-01 .3644E+00 

    122.000   100.000   107.500          .1231E+00 .5288E-01 .4697E+00 

    183.000   100.000   107.500          .1248E+00 .5340E-01 .4663E+00 

    244.000   100.000   107.500          .1029E+00 .4346E-01 .3554E+00 



 

I.81 
 

    305.000   100.000   107.500          .7600E-01 .3062E-01 .2017E+00 

       .000    50.000   147.500          .2018E-01 .2261E-01 .2104E+00 

     61.000    50.000   147.500          .2234E-01 .2209E-01 .3523E+00 

    122.000    50.000   147.500          .2448E-01 .2158E-01 .4473E+00 

    183.000    50.000   147.500          .2533E-01 .2296E-01 .4456E+00 

    244.000    50.000   147.500          .2249E-01 .2231E-01 .3444E+00 

    305.000    50.000   147.500          .1948E-01 .2210E-01 .2049E+00 

       .000   100.000   147.500          .2946E-01 .3359E-02 .1540E+00 

     61.000   100.000   147.500          .3391E-01 .2912E-02 .2619E+00 

    122.000   100.000   147.500          .3822E-01 .2831E-02 .3366E+00 

    183.000   100.000   147.500          .3928E-01 .3035E-02 .3346E+00 

    244.000   100.000   147.500          .3409E-01 .3009E-02 .2563E+00 

    305.000   100.000   147.500          .2836E-01 .3217E-02 .1494E+00 

       .000    50.000   187.500          .5436E-02 .8319E-02 .1557E+00 

     61.000    50.000   187.500          .3049E-02 .4498E-02 .2566E+00 

    122.000    50.000   187.500          .1619E-02 .1623E-02 .3252E+00 

    183.000    50.000   187.500          .2139E-02 .2521E-02 .3242E+00 

    244.000    50.000   187.500          .3291E-02 .4787E-02 .2512E+00 

    305.000    50.000   187.500          .5259E-02 .8205E-02 .1514E+00 

       .000   100.000   187.500          .1430E-01-.3626E-02 .1148E+00 

     61.000   100.000   187.500          .1376E-01-.6738E-02 .1930E+00 

    122.000   100.000   187.500          .1393E-01-.8802E-02 .2477E+00 

    183.000   100.000   187.500          .1473E-01-.8712E-02 .2464E+00 

    244.000   100.000   187.500          .1402E-01-.6554E-02 .1890E+00 

    305.000   100.000   187.500          .1380E-01-.3538E-02 .1111E+00 

       .000    50.000   247.500         -.2316E-03 .2271E-02 .1216E+00 

     61.000    50.000   247.500         -.4038E-02-.2561E-02 .1987E+00 

    122.000    50.000   247.500         -.6583E-02-.6147E-02 .2516E+00 

    183.000    50.000   247.500         -.6227E-02-.5494E-02 .2509E+00 

    244.000    50.000   247.500         -.3776E-02-.2263E-02 .1947E+00 

    305.000    50.000   247.500         -.2213E-03 .2317E-02 .1182E+00 

       .000   100.000   247.500          .7735E-02-.5990E-02 .8997E-01 

     61.000   100.000   247.500          .5547E-02-.9958E-02 .1504E+00 

    122.000   100.000   247.500          .4317E-02-.1269E-01 .1930E+00 

    183.000   100.000   247.500          .4940E-02-.1264E-01 .1919E+00 

    244.000   100.000   247.500          .5808E-02-.9752E-02 .1474E+00 

    305.000   100.000   247.500          .7483E-02-.5816E-02 .8707E-01 

 

II.5.4. DESLOCAMENTOS E ROTACÕES   

 

  PONTO NODAL   DESLOCAMENTO   ROTACAO 

     1      -.53252410E-03       .75836460E-06 

     2      -.51309190E-03       .81510970E-06 

     3      -.48951730E-03       .11419710E-05 

     4      -.46921590E-03       .11902480E-05 

     5      -.45280270E-03       .70569110E-06 

     6      -.44692050E-03       .14035190E-09 

     7      -.45279780E-03      -.70542570E-06 

     8      -.46920700E-03      -.11900430E-05 
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     9      -.48950560E-03      -.11418680E-05 

    10      -.51307950E-03      -.81514930E-06 

    11      -.53251310E-03      -.75844960E-06 

    12      -.29184310E-03       .57205480E-05 

    13      -.15312140E-03       .52055060E-05 

    14      -.43724950E-04       .32316140E-05 

    15      -.38521000E-05       .16864520E-05 

    16       .15829920E-04       .74245450E-06 

    17       .22014220E-04      -.33471810E-09 

    18       .15818890E-04      -.74310120E-06 

    19      -.38733750E-05      -.16870270E-05 

    20      -.43754910E-04      -.32320720E-05 

    21      -.15316090E-03      -.52058310E-05 

    22      -.29189030E-03      -.57208450E-05 

    23       .86865540E-05       .13324950E-04 

    24       .33020050E-03       .11931780E-04 

    25       .57094700E-03       .64191870E-05 

    26       .64051370E-03       .24299400E-05 

    27       .66500280E-03       .79112480E-06 

    28       .67159030E-03      -.60203460E-09 

    29       .66498260E-03      -.79230430E-06 

    30       .64047440E-03      -.24310280E-05 

    31       .57089080E-03      -.64201120E-05 

    32       .33012380E-03      -.11932510E-04 

    33       .85929260E-05      -.13325600E-04 

    34      -.28311620E-03       .19565380E-04 

    35       .18897510E-03       .17520210E-04 

    36       .54186450E-03       .93514750E-05 

    37       .64237470E-03       .34712630E-05 

    38       .67715430E-03       .11156280E-05 

    39       .68645150E-03       .43125630E-10 

    40       .67715520E-03      -.11156110E-05 

    41       .64237480E-03      -.34713880E-05 

    42       .54186110E-03      -.93517910E-05 

    43       .18896100E-03      -.17520720E-04 

    44      -.28314390E-03      -.19565920E-04 

    45      -.34935130E-02       .23139000E-05 

    46      -.34328430E-02       .26526070E-05 

    47      -.33516070E-02       .41044200E-05 

    48      -.32769630E-02       .44851700E-05 

    49      -.32138580E-02       .27499920E-05 

    50      -.31909220E-02       .23897060E-08 

    51      -.32137790E-02      -.27451970E-05 

    52      -.32768050E-02      -.44805190E-05 

    53      -.33513790E-02      -.41005350E-05 

    54      -.34325360E-02      -.26500710E-05 

    55      -.34931520E-02      -.23119530E-05 

    56      -.13548650E-01      -.82692180E-04 

    57      -.15521680E-01      -.71378660E-04 
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    58      -.16828320E-01      -.25353290E-04 

    59      -.16956010E-01       .45808300E-05 

    60      -.16825230E-01       .75844170E-05 

    61      -.16761980E-01       .65351700E-08 

    62      -.16825010E-01      -.75708070E-05 

    63      -.16955550E-01      -.45663290E-05 

    64      -.16827620E-01       .25366960E-04 

    65      -.15520670E-01       .71389640E-04 

    66      -.13547400E-01       .82701440E-04 

    67      -.30833890E-01      -.25168910E-03 

    68      -.36852670E-01      -.21887450E-03 

    69      -.40936390E-01      -.85112840E-04 

    70      -.41490630E-01       .31666980E-05 

    71      -.41249430E-01       .16103000E-04 

    72      -.41115150E-01       .12138840E-07 

    73      -.41249010E-01      -.16076140E-04 

    74      -.41489750E-01      -.31355910E-05 

    75      -.40934990E-01       .85145350E-04 

    76      -.36850500E-01       .21890260E-03 

    77      -.30831080E-01       .25171360E-03 

    78      -.40097810E-01      -.33641960E-03 

    79      -.48144550E-01      -.29277000E-03 

    80      -.53618390E-01      -.11497020E-03 

    81      -.54384620E-01       .25869650E-05 

    82      -.54085880E-01       .20473780E-04 

    83      -.53915240E-01       .17092860E-08 

    84      -.54085770E-01      -.20464530E-04 

    85      -.54384260E-01      -.25690340E-05 

    86      -.53617670E-01       .11499570E-03 

    87      -.48143140E-01       .29279820E-03 

    88      -.40095720E-01       .33644580E-03 

    89      -.39445700E-01      -.32943530E-03 

    90      -.47325160E-01      -.28666430E-03 

    91      -.52683520E-01      -.11244580E-03 

    92      -.53430960E-01       .27215490E-05 

    93      -.53135640E-01       .20177230E-04 

    94      -.52967350E-01       .16940600E-07 

    95      -.53135060E-01      -.20142270E-04 

    96      -.53429790E-01      -.26852930E-05 

    97      -.52681730E-01       .11248330E-03 

    98      -.47322460E-01       .28669900E-03 

    99      -.39442200E-01       .32946620E-03 

   100      -.29470350E-01      -.23602310E-03 

   101      -.35113800E-01      -.20516660E-03 

   102      -.38938020E-01      -.79429840E-04 

   103      -.39449770E-01       .34906940E-05 

   104      -.39215910E-01       .15446130E-04 

   105      -.39087000E-01       .23520460E-07 

   106      -.39215160E-01      -.15401840E-04 
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   107      -.39448320E-01      -.34498020E-05 

   108      -.38935920E-01       .79466230E-04 

   109      -.35110890E-01       .20519470E-03 

   110      -.29466820E-01       .23604650E-03 

   111      -.14012290E-01      -.88213760E-04 

   112      -.16117730E-01      -.76226270E-04 

   113      -.17516730E-01      -.27414230E-04 

   114      -.17660520E-01       .43956830E-05 

   115      -.17528150E-01       .77760760E-05 

   116      -.17463210E-01       .15825570E-07 

   117      -.17527630E-01      -.77453550E-05 

   118      -.17659510E-01      -.43672790E-05 

   119      -.17515270E-01       .27439560E-04 

   120      -.16115700E-01       .76246830E-04 

   121      -.14009780E-01       .88232020E-04 

   122      -.10801220E-02       .13879020E-04 

   123      -.65681230E-03       .13878970E-04 

   124      -.21909390E-03       .15296400E-04 

   125       .30509100E-03       .19548900E-04 

   126       .97216180E-03       .23680750E-04 

   127       .17183400E-02       .24736290E-04 

   128       .23509540E-02       .12993100E-04 

   129       .22819550E-02      -.21271130E-04 

   130       .67455300E-03      -.92800580E-04 

   131      -.39076380E-02      -.21633920E-03 

   132      -.13002980E-01      -.38717450E-03 

   133      -.27958200E-01      -.60059370E-03 

   134      -.49113310E-01      -.76228800E-03 

   135      -.72973090E-01      -.77794850E-03 

   136      -.92323640E-01      -.37611370E-03 

   137      -.96090490E-01       .85620700E-05 

   138      -.95495780E-01       .29852220E-04 

   139      -.94305070E-01       .47643120E-04 

   140      -.89039590E-01       .41460880E-03 

   141      -.69057340E-01       .77730630E-03 

   142      -.46251510E-01       .68483340E-03 

   143      -.29315410E-01       .39240560E-03 

   144      -.23331220E-01       .10593530E-24 

   145      -.10800710E-02       .13877880E-04 

   146      -.65679650E-03       .13877830E-04 

   147      -.21911270E-03       .15295300E-04 

   148       .30503990E-03       .19547900E-04 

   149       .97208470E-03       .23680110E-04 

   150       .17182540E-02       .24736400E-04 

   151       .23508910E-02       .12994640E-04 

   152       .22819730E-02      -.21267190E-04 

   153       .67473540E-03      -.92793670E-04 

   154      -.39071980E-02      -.21632920E-03 

   155      -.13002200E-01      -.38716290E-03 
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   156      -.27957090E-01      -.60058370E-03 

   157      -.49111960E-01      -.76228270E-03 

   158      -.72971690E-01      -.77795120E-03 

   159      -.92322390E-01      -.37612010E-03 

   160      -.96089360E-01       .85615630E-05 

   161      -.95494550E-01       .29858480E-04 

   162      -.94303610E-01       .47652360E-04 

   163      -.89037870E-01       .41461640E-03 

   164      -.69055450E-01       .77730880E-03 

   165      -.46249600E-01       .68483230E-03 

   166      -.29313540E-01       .39240410E-03 

   167      -.23329380E-01       .10593490E-24 

 

II.6– Cenário 6: Pavimento após o processo de renovação de via, com aplicação de 

27,5 toneladas por eixo, com amostras retiradas no ponto 2 (Amostras 5 e 6). 

 

II.6.1. PRESSOES DE CONTATO  

 

  PONTO NODAL  PRESSAO  

     1       .31115170E-02 

     2       .63012470E-02 

     3       .10011930E-01 

     4       .11217650E-01 

     5       .27276570E-01 

     6       .00000000E+00 

     7       .27276570E-01 

     8       .11217650E-01 

     9       .10011930E-01 

    10       .63012470E-02 

    11       .31115170E-02 

    12       .00000000E+00 

    13       .00000000E+00 

    14       .00000000E+00 

    15       .00000000E+00 

    16       .00000000E+00 

    17       .00000000E+00 

    18       .00000000E+00 

    19       .00000000E+00 

    20       .00000000E+00 

    21       .00000000E+00 

    22       .00000000E+00 

    23       .00000000E+00 

    24       .00000000E+00 

    25       .00000000E+00 

    26       .00000000E+00 

    27       .00000000E+00 

    28       .00000000E+00 

    29       .00000000E+00 

    30       .00000000E+00 
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    31       .00000000E+00 

    32       .00000000E+00 

    33       .00000000E+00 

    34       .00000000E+00 

    35       .00000000E+00 

    36       .00000000E+00 

    37       .00000000E+00 

    38       .00000000E+00 

    39       .00000000E+00 

    40       .00000000E+00 

    41       .00000000E+00 

    42       .00000000E+00 

    43       .00000000E+00 

    44       .00000000E+00 

    45       .18531660E-01 

    46       .17494470E-01 

    47       .22524350E-01 

    48       .99509750E-02 

    49       .12483980E+00 

    50       .00000000E+00 

    51       .12483980E+00 

    52       .99509750E-02 

    53       .22524350E-01 

    54       .17494470E-01 

    55       .18531660E-01 

    56       .62061500E+00 

    57       .48614190E+00 

    58       .70016380E+00 

    59       .63998520E+00 

    60       .13056660E+01 

    61       .00000000E+00 

    62       .13056660E+01 

    63       .63998520E+00 

    64       .70016380E+00 

    65       .48614190E+00 

    66       .62061500E+00 

    67       .18001750E+01 

    68       .14208470E+01 

    69       .19071480E+01 

    70       .19189980E+01 

    71       .35819050E+01 

    72       .00000000E+00 

    73       .35819050E+01 

    74       .19189980E+01 

    75       .19071480E+01 

    76       .14208470E+01 

    77       .18001750E+01 

    78       .23947100E+01 

    79       .18848520E+01 
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    80       .25296000E+01 

    81       .25476350E+01 

    82       .47337660E+01 

    83       .00000000E+00 

    84       .47337660E+01 

    85       .25476350E+01 

    86       .25296000E+01 

    87       .18848520E+01 

    88       .23947100E+01 

    89       .23463720E+01 

    90       .26861300E+01 

    91       .24782900E+01 

    92       .24953550E+01 

    93       .46423350E+01 

    94       .00000000E+00 

    95       .46423350E+01 

    96       .24953550E+01 

    97       .24782900E+01 

    98       .26861300E+01 

    99       .23463720E+01 

   100       .16926950E+01 

   101       .19407520E+01 

   102       .17900410E+01 

   103       .17991770E+01 

   104       .33785200E+01 

   105       .00000000E+00 

   106       .33785200E+01 

   107       .17991770E+01 

   108       .17900410E+01 

   109       .19407520E+01 

   110       .16926950E+01 

   111       .21920860E+00 

   112       .75190270E+00 

   113       .69006070E+00 

   114       .68253230E+00 

   115       .13746020E+01 

   116       .00000000E+00 

   117       .13746020E+01 

   118       .68253230E+00 

   119       .69006070E+00 

   120       .75190270E+00 

   121       .21920860E+00 

 

II.6.2. MOMENTOS FLETORES E ESFORCOS CORTANTES 

 

  PONTO   F. CORTANTE        M. FLETOR      St(kgf/cm2)        Txy (kgf/cm2) 

   1      .1402730E+01      .1516477E-01      .6482018E-05      .2772193E-02 

   2      .5269598E+01     -.3502256E+02     -.1497002E-01      .1041423E-01 

   3     -.1732907E+02     -.1667618E+03     -.7128054E-01     -.3424716E-01 
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   4     -.1227609E+02      .1220493E+03      .5216867E-01     -.2426106E-01 

   5      .2424352E-02      .3266842E+03      .1396377E+00      .4791210E-05 

   6      .1196324E-02      .3266841E+03      .1396376E+00      .2364278E-05 

   7      .1227605E+02      .3266835E+03      .1396374E+00      .2426098E-01 

   8      .1733099E+02      .1221198E+03      .5219881E-01      .3425097E-01 

   9     -.5267686E+01     -.1666973E+03     -.7125298E-01     -.1041045E-01 

  10     -.1398208E+01     -.3497960E+02     -.1495165E-01     -.2763257E-02 

  11      .1398452E+01      .2140260E-01      .9148309E-05      .2763739E-02 

  12     -.1271692E+02      .1082371E-01      .4626479E-05     -.2513225E-01 

  13     -.2330575E+02      .3179455E+03      .1359024E+00     -.4605879E-01 

  14      .2222219E+02      .9005867E+03      .3849461E+00      .4391736E-01 

  15      .1117815E+02      .5302173E+03      .2266357E+00      .2209120E-01 

  16      .8864416E-03      .3439157E+03      .1470031E+00      .1751861E-05 

  17      .7357452E-03      .3439040E+03      .1469981E+00      .1454042E-05 

  18     -.1117660E+02      .3438953E+03      .1469943E+00     -.2208814E-01 

  19     -.2222071E+02      .5301763E+03      .2266182E+00     -.4391445E-01 

  20      .2330396E+02      .9005259E+03      .3849201E+00      .4605526E-01 

  21      .1271728E+02      .3179305E+03      .1358960E+00      .2513297E-01 

  22     -.1271716E+02     -.3708007E-03     -.1584948E-06     -.2513273E-01 

  23     -.3440215E+02     -.5323581E-02     -.2275508E-05     -.6798843E-01 

  24     -.6732053E+02      .8600342E+03      .3676124E+00     -.1330445E+00 

  25      .8351982E+02      .2542998E+04      .1086977E+01      .1650589E+00 

  26      .4706895E+02      .1151003E+04      .4919838E+00      .9302163E-01 

  27     -.1127952E-02      .3665567E+03      .1566807E+00     -.2229154E-05 

  28     -.1653324E-02      .3665399E+03      .1566736E+00     -.3267438E-05 

  29     -.4706558E+02      .3665073E+03      .1566596E+00     -.9301498E-01 

  30     -.8352274E+02      .1150904E+04      .4919417E+00     -.1650647E+00 

  31      .6731809E+02      .2542954E+04      .1086959E+01      .1330397E+00 

  32      .3439935E+02      .8599890E+03      .3675930E+00      .6798291E-01 

  33     -.3439960E+02     -.2594145E-02     -.1108839E-05     -.6798340E-01 

  34     -.5050250E+02     -.1220654E-01     -.5217553E-05     -.9980731E-01 

  35     -.1007084E+03      .1262536E+04      .5396573E+00     -.1990285E+00 

  36      .1269262E+03      .3780224E+04      .1615816E+01      .2508423E+00 

  37      .6889566E+02      .1664781E+04      .7115929E+00      .1361574E+00 

  38     -.4153711E-03      .5165008E+03      .2207727E+00     -.8208914E-06 

  39     -.2968506E-02      .5165256E+03      .2207833E+00     -.5866613E-05 

  40     -.6889408E+02      .5165865E+03      .2208093E+00     -.1361543E+00 

  41     -.1269302E+03      .1664846E+04      .7116204E+00     -.2508501E+00 

  42      .1007112E+03      .3780343E+04      .1615867E+01      .1990341E+00 

  43      .5050228E+02      .1262554E+04      .5396651E+00      .9980687E-01 

  44     -.5050240E+02     -.1574611E-02     -.6730506E-06     -.9980711E-01 

  45      .8365499E+01     -.7728448E-02     -.3303442E-05      .1653261E-01 

  46      .1913601E+02     -.2089734E+03     -.8932342E-01      .3781820E-01 

  47     -.6130636E+02     -.6872588E+03     -.2937614E+00     -.1211588E+00 

  48     -.5629693E+02      .3341989E+03      .1428497E+00     -.1112588E+00 

  49     -.2973426E-01      .1271888E+04      .5436549E+00     -.5876336E-04 

  50      .1388568E-01      .1272192E+04      .5437847E+00      .2744205E-04 

  51      .5623504E+02      .1272067E+04      .5437315E+00      .1111365E+00 

  52      .6128862E+02      .3348586E+03      .1431317E+00      .1211238E+00 
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  53     -.1911390E+02     -.6866360E+03     -.2934952E+00     -.3777451E-01 

  54     -.8357735E+01     -.2088800E+03     -.8928350E-01     -.1651726E-01 

  55      .8359688E+01     -.1547465E+00     -.6614471E-04      .1652112E-01 

  56      .2793969E+03      .3094216E+00      .1322589E-03      .5521679E+00 

  57      .5777559E+03     -.6984570E+04     -.2985479E+01      .1141810E+01 

  58     -.9081526E+03     -.2142723E+05     -.9158839E+01     -.1794768E+01 

  59     -.5878511E+03     -.6289117E+04     -.2688215E+01     -.1161761E+01 

  60      .7734166E-02      .3508544E+04      .1499689E+01      .1528491E-04 

  61      .4056308E-03      .3507995E+04      .1499455E+01      .8016419E-06 

  62      .5878718E+03      .3507871E+04      .1499402E+01      .1161802E+01 

  63      .9082374E+03     -.6290017E+04     -.2688600E+01      .1794935E+01 

  64     -.5777857E+03     -.2142793E+05     -.9159139E+01     -.1141869E+01 

  65     -.2793275E+03     -.6983181E+04     -.2984886E+01     -.5520306E+00 

  66      .2793353E+03     -.1278578E+00     -.5465146E-04      .5520461E+00 

  67      .8102792E+03     -.3340925E-01     -.1428042E-04      .1601342E+01 

  68      .1682403E+04     -.2025739E+05     -.8658804E+01      .3324907E+01 

  69     -.2573369E+04     -.6231738E+05     -.2663689E+02     -.5085710E+01 

  70     -.1612513E+04     -.1942728E+05     -.8303982E+01     -.3186785E+01 

  71      .3527414E+00      .7452406E+04      .3185451E+01      .6971173E-03 

  72      .2105294E+00      .7450279E+04      .3184541E+01      .4160660E-03 

  73      .1612915E+04      .7448988E+04      .3183990E+01      .3187579E+01 

  74      .2573205E+04     -.1943068E+05     -.8305437E+01      .5085385E+01 

  75     -.1682457E+04     -.6231696E+05     -.2663671E+02     -.3325013E+01 

  76     -.8101989E+03     -.2025510E+05     -.8657825E+01     -.1601184E+01 

  77      .8102145E+03     -.7468176E-01     -.3192191E-04      .1601215E+01 

  78      .1077844E+04     -.6522687E-01     -.2788052E-04      .2130126E+01 

  79      .2234849E+04     -.2694512E+05     -.1151740E+02      .4416697E+01 

  80     -.3406192E+04     -.8281338E+05     -.3539769E+02     -.6731605E+01 

  81     -.2131925E+04     -.2604790E+05     -.1113390E+02     -.4213291E+01 

  82      .3909566E-01      .9478147E+04      .4051332E+01      .7726414E-04 

  83     -.1990525E+00      .9474782E+04      .4049894E+01     -.3933844E-03 

  84      .2131053E+04      .9474640E+04      .4049833E+01      .4211567E+01 

  85      .3406278E+04     -.2604554E+05     -.1113289E+02      .6731774E+01 

  86     -.2234729E+04     -.8281568E+05     -.3539867E+02     -.4416461E+01 

  87     -.1077659E+04     -.2694355E+05     -.1151673E+02     -.2129761E+01 

  88      .1077690E+04      .1157548E+01      .4947816E-03      .2129823E+01 

  89      .1056163E+04     -.7175528E-01     -.3067102E-04      .2087278E+01 

  90      .2189753E+04     -.2640320E+05     -.1128576E+02      .4327574E+01 

  91     -.3338774E+04     -.8114505E+05     -.3468458E+02     -.6598367E+01 

  92     -.2089928E+04     -.2549819E+05     -.1089892E+02     -.4130293E+01 

  93      .7020306E-01      .9334825E+04      .3990071E+01      .1387412E-03 

  94      .2256481E-01      .9333132E+04      .3989347E+01      .4459448E-04 

  95      .2089770E+04      .9331400E+04      .3988607E+01      .4129980E+01 

  96      .3338951E+04     -.2549731E+05     -.1089855E+02      .6598718E+01 

  97     -.2189816E+04     -.8114692E+05     -.3468538E+02     -.4327699E+01 

  98     -.1055974E+04     -.2640100E+05     -.1128483E+02     -.2086905E+01 

  99      .1056005E+04      .5231226E+00      .2236031E-03      .2086967E+01 

 100      .7619705E+03     -.3180962E-01     -.1359668E-04      .1505870E+01 

 101      .1580968E+04     -.1904848E+05     -.8142070E+01      .3124442E+01 
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 102     -.2421589E+04     -.5857178E+05     -.2503588E+02     -.4785748E+01 

 103     -.1521210E+04     -.1821205E+05     -.7784546E+01     -.3006344E+01 

 104     -.5965350E-01      .7139842E+04      .3051849E+01     -.1178923E-03 

 105      .1286664E+00      .7143103E+04      .3053243E+01      .2542814E-03 

 106      .1521253E+04      .7143402E+04      .3053370E+01      .3006428E+01 

 107      .2421579E+04     -.1821015E+05     -.7783734E+01      .4785729E+01 

 108     -.1580920E+04     -.5856936E+05     -.2503485E+02     -.3124348E+01 

 109     -.7618593E+03     -.1904627E+05     -.8141122E+01     -.1505651E+01 

 110      .7618749E+03     -.4725120E+00     -.2019702E-03      .1505682E+01 

 111      .2960006E+03     -.3010546E+00     -.1286825E-03      .5849814E+00 

 112      .6133387E+03     -.7400004E+04     -.3163052E+01      .1212132E+01 

 113     -.9606785E+03     -.2273347E+05     -.9717177E+01     -.1898574E+01 

 114     -.6188491E+03     -.6722173E+04     -.2873321E+01     -.1223022E+01 

 115     -.1152815E+00      .3592070E+04      .1535392E+01     -.2278291E-03 

 116      .9894605E-01      .3594216E+04      .1536309E+01      .1955456E-03 

 117      .6188495E+03      .3592877E+04      .1535737E+01      .1223023E+01 

 118      .9607119E+03     -.6720615E+04     -.2872655E+01      .1898640E+01 

 119     -.6133253E+03     -.2273174E+05     -.9716438E+01     -.1212105E+01 

 120     -.2959224E+03     -.7398457E+04     -.3162391E+01     -.5848269E+00 

 121      .2959302E+03      .2425427E+00      .1036723E-03      .5848424E+00 

 122      .1530032E-02      .3934891E-01      .2848712E-04      .1768414E-04 

 123      .2760353E+02      .3321606E-01      .2404716E-04      .3190423E+00 

 124      .2760435E+02     -.8418537E+03     -.6094701E+00      .3190517E+00 

 125     -.2995066E+02     -.1683743E+04     -.1218966E+01     -.3461704E+00 

 126     -.2994934E+02     -.7701805E+03     -.5575814E+00     -.3461551E+00 

 127     -.2192728E+03      .1433550E+03      .1037835E+00     -.2534360E+01 

 128     -.2192717E+03      .6831209E+04      .4945536E+01     -.2534347E+01 

 129     -.5063911E+03      .1351894E+05      .9787201E+01     -.5852880E+01 

 130     -.5063893E+03      .2896358E+05      .2096853E+02     -.5852859E+01 

 131     -.4146437E+03      .4440796E+05      .3214968E+02     -.4792461E+01 

 132     -.4146382E+03      .5705368E+05      .4130469E+02     -.4792397E+01 

 133      .1421828E+04      .6969963E+05      .5045988E+02      .1643352E+02 

 134      .1421834E+04      .2633367E+05      .1906458E+02      .1643358E+02 

 135      .6707905E+04     -.1703371E+05     -.1233176E+02      .7753011E+02 

 136     -.7042171E+04     -.2216264E+06     -.1604491E+03     -.8139356E+02 

 137     -.3412946E+02     -.6843229E+04     -.4954237E+01     -.3944691E+00 

 138     -.3385532E+02     -.5799318E+04     -.4198486E+01     -.3913005E+00 

 139      .6833401E+04     -.4764558E+04     -.3449359E+01      .7898060E+02 

 140     -.6916517E+04     -.2131838E+06     -.1543370E+03     -.7994125E+02 

 141     -.1946822E+04     -.2228436E+04     -.1613303E+01     -.2250141E+02 

 142     -.1946828E+04      .5715027E+05      .4137462E+02     -.2250148E+02 

 143      .1856112E-01      .1165290E+06      .8436254E+02      .2145299E-03 

 144     -.1856112E-01     -.1165285E+06     -.8436223E+02     -.2145299E-03 

 145     -.1877663E-02     -.1333189E-01     -.9651779E-05     -.2170207E-04 

 146      .2760408E+02      .3046225E-01      .2205351E-04      .3190486E+00 

 147      .2760487E+02     -.8418795E+03     -.6094888E+00      .3190576E+00 

 148     -.2994806E+02     -.1683811E+04     -.1219015E+01     -.3461404E+00 

 149     -.2994870E+02     -.7703872E+03     -.5577310E+00     -.3461478E+00 

 150     -.2192637E+03      .1430657E+03      .1035741E+00     -.2534255E+01 
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 151     -.2192606E+03      .6830684E+04      .4945156E+01     -.2534219E+01 

 152     -.5063862E+03      .1351813E+05      .9786610E+01     -.5852823E+01 

 153     -.5063817E+03      .2896279E+05      .2096796E+02     -.5852771E+01 

 154     -.4146483E+03      .4440745E+05      .3214931E+02     -.4792514E+01 

 155     -.4146743E+03      .5705362E+05      .4130465E+02     -.4792814E+01 

 156      .1421780E+04      .6970015E+05      .5046026E+02      .1643296E+02 

 157      .1421759E+04      .2633435E+05      .1906507E+02      .1643273E+02 

 158      .6707895E+04     -.1703248E+05     -.1233087E+02      .7752999E+02 

 159     -.7041875E+04     -.2216239E+06     -.1604473E+03     -.8139014E+02 

 160     -.3413847E+02     -.6845156E+04     -.4955633E+01     -.3945731E+00 

 161     -.3398594E+02     -.5802381E+04     -.4200703E+01     -.3928102E+00 

 162      .6833267E+04     -.4766236E+04     -.3450574E+01      .7897904E+02 

 163     -.6916594E+04     -.2131834E+06     -.1543367E+03     -.7994215E+02 

 164     -.1946760E+04     -.2226284E+04     -.1611745E+01     -.2250069E+02 

 165     -.1946769E+04      .5715137E+05      .4137542E+02     -.2250080E+02 

 166     -.1172704E-01      .1165280E+06      .8436183E+02     -.1355414E-03 

 167      .1172704E-01     -.1165284E+06     -.8436213E+02      .1355414E-03 

 

II.6.3. TENSÕES NORMAIS 

 

       X         Y         Z                Sx        Sy        Sz 

       .000    50.000     2.750          .3531E+01 .3726E+01 .6775E+00 

     61.000    50.000     2.750          .5067E+01 .5222E+01 .1941E+01 

    122.000    50.000     2.750          .5926E+01 .6036E+01 .2573E+01 

    183.000    50.000     2.750          .6006E+01 .6134E+01 .2521E+01 

    244.000    50.000     2.750          .4966E+01 .5123E+01 .1825E+01 

    305.000    50.000     2.750          .3488E+01 .3683E+01 .7176E+00 

       .000   100.000     2.750          .3041E+01 .1908E+01 .4492E+00 

     61.000   100.000     2.750          .4185E+01 .2863E+01 .1287E+01 

    122.000   100.000     2.750          .4938E+01 .3447E+01 .1705E+01 

    183.000   100.000     2.750          .5004E+01 .3473E+01 .1671E+01 

    244.000   100.000     2.750          .4132E+01 .2806E+01 .1210E+01 

    305.000   100.000     2.750          .2967E+01 .1875E+01 .4757E+00 

       .000    50.000     8.250          .2161E+01 .2395E+01 .6750E+00 

     61.000    50.000     8.250          .3137E+01 .3243E+01 .1934E+01 

    122.000    50.000     8.250          .3695E+01 .3683E+01 .2563E+01 

    183.000    50.000     8.250          .3739E+01 .3758E+01 .2512E+01 

    244.000    50.000     8.250          .3074E+01 .3186E+01 .1818E+01 

    305.000    50.000     8.250          .2132E+01 .2370E+01 .7148E+00 

       .000   100.000     8.250          .2407E+01 .7172E+00 .3958E+00 

     61.000   100.000     8.250          .3082E+01 .1163E+01 .1133E+01 

    122.000   100.000     8.250          .3555E+01 .1437E+01 .1501E+01 

    183.000   100.000     8.250          .3625E+01 .1439E+01 .1472E+01 

    244.000   100.000     8.250          .3061E+01 .1135E+01 .1065E+01 

    305.000   100.000     8.250          .2341E+01 .7055E+00 .4191E+00 

       .000    50.000    13.750          .1263E+01 .1503E+01 .6189E+00 

     61.000    50.000    13.750          .1794E+01 .1929E+01 .1743E+01 

    122.000    50.000    13.750          .2114E+01 .2151E+01 .2309E+01 

    183.000    50.000    13.750          .2141E+01 .2205E+01 .2263E+01 
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    244.000    50.000    13.750          .1763E+01 .1903E+01 .1641E+01 

    305.000    50.000    13.750          .1240E+01 .1483E+01 .6532E+00 

       .000   100.000    13.750          .1677E+01 .2864E+00 .3173E+00 

     61.000   100.000    13.750          .2080E+01 .5211E+00 .8868E+00 

    122.000   100.000    13.750          .2374E+01 .6727E+00 .1174E+01 

    183.000   100.000    13.750          .2428E+01 .6673E+00 .1151E+01 

    244.000   100.000    13.750          .2072E+01 .5066E+00 .8352E+00 

    305.000   100.000    13.750          .1628E+01 .2805E+00 .3343E+00 

       .000    50.000    19.250          .8167E+00 .9909E+00 .5358E+00 

     61.000    50.000    19.250          .1108E+01 .1204E+01 .1474E+01 

    122.000    50.000    19.250          .1304E+01 .1325E+01 .1950E+01 

    183.000    50.000    19.250          .1323E+01 .1365E+01 .1913E+01 

    244.000    50.000    19.250          .1096E+01 .1195E+01 .1390E+01 

    305.000    50.000    19.250          .7960E+00 .9722E+00 .5629E+00 

       .000   100.000    19.250          .1160E+01 .1741E+00 .2700E+00 

     61.000   100.000    19.250          .1432E+01 .3243E+00 .7300E+00 

    122.000   100.000    19.250          .1641E+01 .4278E+00 .9653E+00 

    183.000   100.000    19.250          .1677E+01 .4228E+00 .9472E+00 

    244.000   100.000    19.250          .1429E+01 .3160E+00 .6889E+00 

    305.000   100.000    19.250          .1124E+01 .1688E+00 .2825E+00 

       .000    50.000    24.750          .5028E+00 .6078E+00 .4685E+00 

     61.000    50.000    24.750          .6272E+00 .6596E+00 .1242E+01 

    122.000    50.000    24.750          .7391E+00 .7008E+00 .1639E+01 

    183.000    50.000    24.750          .7517E+00 .7298E+00 .1609E+01 

    244.000    50.000    24.750          .6279E+00 .6627E+00 .1173E+01 

    305.000    50.000    24.750          .4824E+00 .5909E+00 .4888E+00 

       .000   100.000    24.750          .8071E+00 .5447E-01 .2478E+00 

     61.000   100.000    24.750          .9748E+00 .1223E+00 .6385E+00 

    122.000   100.000    24.750          .1118E+01 .1789E+00 .8426E+00 

    183.000   100.000    24.750          .1143E+01 .1738E+00 .8276E+00 

    244.000   100.000    24.750          .9756E+00 .1199E+00 .6045E+00 

    305.000   100.000    24.750          .7786E+00 .4999E-01 .2568E+00 

       .000    50.000    29.500          .6137E+00 .6775E+00 .4407E+00 

     61.000    50.000    29.500          .8842E+00 .9062E+00 .1127E+01 

    122.000    50.000    29.500          .1059E+01 .1040E+01 .1484E+01 

    183.000    50.000    29.500          .1069E+01 .1060E+01 .1459E+01 

    244.000    50.000    29.500          .8701E+00 .8935E+00 .1067E+01 

    305.000    50.000    29.500          .6000E+00 .6658E+00 .4568E+00 

       .000   100.000    29.500          .6950E+00 .2511E+00 .2429E+00 

     61.000   100.000    29.500          .9163E+00 .4130E+00 .6000E+00 

    122.000   100.000    29.500          .1077E+01 .5219E+00 .7902E+00 

    183.000   100.000    29.500          .1093E+01 .5206E+00 .7769E+00 

    244.000   100.000    29.500          .9094E+00 .4042E+00 .5696E+00 

    305.000   100.000    29.500          .6742E+00 .2445E+00 .2497E+00 

       .000    50.000    33.500          .5498E+00 .6005E+00 .4293E+00 

     61.000    50.000    33.500          .7935E+00 .8098E+00 .1064E+01 

    122.000    50.000    33.500          .9518E+00 .9343E+00 .1399E+01 

    183.000    50.000    33.500          .9606E+00 .9509E+00 .1376E+01 

    244.000    50.000    33.500          .7810E+00 .7984E+00 .1010E+01 
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    305.000    50.000    33.500          .5372E+00 .5896E+00 .4425E+00 

       .000   100.000    33.500          .6051E+00 .2396E+00 .2436E+00 

     61.000   100.000    33.500          .8059E+00 .3886E+00 .5807E+00 

    122.000   100.000    33.500          .9519E+00 .4894E+00 .7634E+00 

    183.000   100.000    33.500          .9655E+00 .4886E+00 .7512E+00 

    244.000   100.000    33.500          .7995E+00 .3807E+00 .5527E+00 

    305.000   100.000    33.500          .5867E+00 .2332E+00 .2489E+00 

       .000    50.000    37.500          .5155E+00 .5519E+00 .4227E+00 

     61.000    50.000    37.500          .7522E+00 .7589E+00 .1014E+01 

    122.000    50.000    37.500          .9044E+00 .8818E+00 .1330E+01 

    183.000    50.000    37.500          .9121E+00 .8959E+00 .1309E+01 

    244.000    50.000    37.500          .7396E+00 .7471E+00 .9641E+00 

    305.000    50.000    37.500          .5041E+00 .5422E+00 .4332E+00 

       .000   100.000    37.500          .5402E+00 .2408E+00 .2480E+00 

     61.000   100.000    37.500          .7315E+00 .3865E+00 .5712E+00 

    122.000   100.000    37.500          .8693E+00 .4841E+00 .7495E+00 

    183.000   100.000    37.500          .8804E+00 .4838E+00 .7382E+00 

    244.000   100.000    37.500          .7249E+00 .3787E+00 .5450E+00 

    305.000   100.000    37.500          .5239E+00 .2347E+00 .2518E+00 

       .000    50.000    41.500          .4809E+00 .5103E+00 .4197E+00 

     61.000    50.000    41.500          .7108E+00 .7155E+00 .9752E+00 

    122.000    50.000    41.500          .8564E+00 .8367E+00 .1276E+01 

    183.000    50.000    41.500          .8630E+00 .8486E+00 .1257E+01 

    244.000    50.000    41.500          .6980E+00 .7034E+00 .9293E+00 

    305.000    50.000    41.500          .4709E+00 .5018E+00 .4279E+00 

       .000   100.000    41.500          .4848E+00 .2369E+00 .2526E+00 

     61.000   100.000    41.500          .6654E+00 .3786E+00 .5629E+00 

    122.000   100.000    41.500          .7939E+00 .4728E+00 .7373E+00 

    183.000   100.000    41.500          .8031E+00 .4728E+00 .7268E+00 

    244.000   100.000    41.500          .6586E+00 .3709E+00 .5384E+00 

    305.000   100.000    41.500          .4705E+00 .2311E+00 .2551E+00 

       .000    50.000    45.500          .4629E+00 .4864E+00 .4182E+00 

     61.000    50.000    45.500          .6988E+00 .7031E+00 .9407E+00 

    122.000    50.000    45.500          .8437E+00 .8291E+00 .1228E+01 

    183.000    50.000    45.500          .8495E+00 .8390E+00 .1211E+01 

    244.000    50.000    45.500          .6847E+00 .6895E+00 .8984E+00 

    305.000    50.000    45.500          .4547E+00 .4793E+00 .4242E+00 

       .000   100.000    45.500          .4393E+00 .2446E+00 .2587E+00 

     61.000   100.000    45.500          .6154E+00 .3900E+00 .5586E+00 

    122.000   100.000    45.500          .7375E+00 .4850E+00 .7303E+00 

    183.000   100.000    45.500          .7451E+00 .4854E+00 .7205E+00 

    244.000   100.000    45.500          .6080E+00 .3819E+00 .5356E+00 

    305.000   100.000    45.500          .4271E+00 .2390E+00 .2598E+00 

       .000    50.000    51.500          .3722E+00 .3750E+00 .4164E+00 

     61.000    50.000    51.500          .5313E+00 .5094E+00 .8942E+00 

    122.000    50.000    51.500          .6401E+00 .5942E+00 .1163E+01 

    183.000    50.000    51.500          .6458E+00 .6035E+00 .1148E+01 

    244.000    50.000    51.500          .5241E+00 .5027E+00 .8568E+00 

    305.000    50.000    51.500          .3621E+00 .3670E+00 .4194E+00 
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       .000   100.000    51.500          .3691E+00 .1858E+00 .2662E+00 

     61.000   100.000    51.500          .5091E+00 .2843E+00 .5504E+00 

    122.000   100.000    51.500          .6143E+00 .3517E+00 .7175E+00 

    183.000   100.000    51.500          .6203E+00 .3526E+00 .7088E+00 

    244.000   100.000    51.500          .5047E+00 .2794E+00 .5295E+00 

    305.000   100.000    51.500          .3566E+00 .1807E+00 .2655E+00 

       .000    50.000    61.500          .2800E+00 .2770E+00 .4096E+00 

     61.000    50.000    61.500          .3928E+00 .3700E+00 .8250E+00 

    122.000    50.000    61.500          .4724E+00 .4303E+00 .1067E+01 

    183.000    50.000    61.500          .4770E+00 .4376E+00 .1056E+01 

    244.000    50.000    61.500          .3883E+00 .3658E+00 .7943E+00 

    305.000    50.000    61.500          .2718E+00 .2706E+00 .4087E+00 

       .000   100.000    61.500          .2761E+00 .1405E+00 .2731E+00 

     61.000   100.000    61.500          .3802E+00 .2102E+00 .5343E+00 

    122.000   100.000    61.500          .4602E+00 .2586E+00 .6941E+00 

    183.000   100.000    61.500          .4645E+00 .2596E+00 .6867E+00 

    244.000   100.000    61.500          .3772E+00 .2069E+00 .5163E+00 

    305.000   100.000    61.500          .2663E+00 .1364E+00 .2701E+00 

       .000    50.000    77.500          .1782E+00 .1744E+00 .3850E+00 

     61.000    50.000    77.500          .2438E+00 .2263E+00 .7235E+00 

    122.000    50.000    77.500          .2919E+00 .2610E+00 .9300E+00 

    183.000    50.000    77.500          .2952E+00 .2660E+00 .9223E+00 

    244.000    50.000    77.500          .2416E+00 .2243E+00 .7004E+00 

    305.000    50.000    77.500          .1726E+00 .1700E+00 .3805E+00 

       .000   100.000    77.500          .1790E+00 .8672E-01 .2669E+00 

     61.000   100.000    77.500          .2438E+00 .1260E+00 .4939E+00 

    122.000   100.000    77.500          .2951E+00 .1537E+00 .6390E+00 

    183.000   100.000    77.500          .2979E+00 .1547E+00 .6334E+00 

    244.000   100.000    77.500          .2423E+00 .1243E+00 .4796E+00 

    305.000   100.000    77.500          .1724E+00 .8413E-01 .2618E+00 

       .000    50.000   107.500          .8034E-01 .7995E-01 .3178E+00 

     61.000    50.000   107.500          .1048E+00 .9727E-01 .5585E+00 

    122.000    50.000   107.500          .1236E+00 .1090E+00 .7130E+00 

    183.000    50.000   107.500          .1255E+00 .1119E+00 .7089E+00 

    244.000    50.000   107.500          .1043E+00 .9684E-01 .5437E+00 

    305.000    50.000   107.500          .7767E-01 .7790E-01 .3114E+00 

       .000   100.000   107.500          .8691E-01 .3480E-01 .2278E+00 

     61.000   100.000   107.500          .1135E+00 .4828E-01 .4009E+00 

    122.000   100.000   107.500          .1354E+00 .5817E-01 .5166E+00 

    183.000   100.000   107.500          .1372E+00 .5874E-01 .5130E+00 

    244.000   100.000   107.500          .1131E+00 .4781E-01 .3910E+00 

    305.000   100.000   107.500          .8360E-01 .3368E-01 .2219E+00 

       .000    50.000   147.500          .2219E-01 .2487E-01 .2314E+00 

     61.000    50.000   147.500          .2457E-01 .2430E-01 .3875E+00 

    122.000    50.000   147.500          .2693E-01 .2374E-01 .4920E+00 

    183.000    50.000   147.500          .2786E-01 .2525E-01 .4902E+00 

    244.000    50.000   147.500          .2474E-01 .2454E-01 .3788E+00 

    305.000    50.000   147.500          .2143E-01 .2431E-01 .2254E+00 

       .000   100.000   147.500          .3240E-01 .3695E-02 .1694E+00 



 

I.95 
 

     61.000   100.000   147.500          .3730E-01 .3203E-02 .2881E+00 

    122.000   100.000   147.500          .4204E-01 .3114E-02 .3703E+00 

    183.000   100.000   147.500          .4321E-01 .3338E-02 .3681E+00 

    244.000   100.000   147.500          .3749E-01 .3310E-02 .2819E+00 

    305.000   100.000   147.500          .3119E-01 .3539E-02 .1643E+00 

       .000    50.000   187.500          .5979E-02 .9151E-02 .1713E+00 

     61.000    50.000   187.500          .3354E-02 .4947E-02 .2823E+00 

    122.000    50.000   187.500          .1781E-02 .1785E-02 .3577E+00 

    183.000    50.000   187.500          .2352E-02 .2773E-02 .3567E+00 

    244.000    50.000   187.500          .3620E-02 .5266E-02 .2764E+00 

    305.000    50.000   187.500          .5785E-02 .9026E-02 .1665E+00 

       .000   100.000   187.500          .1573E-01-.3989E-02 .1262E+00 

     61.000   100.000   187.500          .1514E-01-.7412E-02 .2122E+00 

    122.000   100.000   187.500          .1533E-01-.9682E-02 .2725E+00 

    183.000   100.000   187.500          .1620E-01-.9583E-02 .2710E+00 

    244.000   100.000   187.500          .1542E-01-.7209E-02 .2079E+00 

    305.000   100.000   187.500          .1518E-01-.3892E-02 .1223E+00 

       .000    50.000   247.500         -.2547E-03 .2498E-02 .1338E+00 

     61.000    50.000   247.500         -.4441E-02-.2818E-02 .2186E+00 

    122.000    50.000   247.500         -.7241E-02-.6762E-02 .2767E+00 

    183.000    50.000   247.500         -.6850E-02-.6044E-02 .2760E+00 

    244.000    50.000   247.500         -.4154E-02-.2490E-02 .2142E+00 

    305.000    50.000   247.500         -.2434E-03 .2549E-02 .1300E+00 

       .000   100.000   247.500          .8509E-02-.6589E-02 .9897E-01 

     61.000   100.000   247.500          .6102E-02-.1095E-01 .1654E+00 

    122.000   100.000   247.500          .4749E-02-.1396E-01 .2122E+00 

    183.000   100.000   247.500          .5434E-02-.1390E-01 .2111E+00 

    244.000   100.000   247.500          .6389E-02-.1073E-01 .1621E+00 

    305.000   100.000   247.500          .8231E-02-.6397E-02 .9577E-01 

 

II.6.4. DESLOCAMENTOS E ROTACÕES 

 

  PONTO NODAL   DESLOCAMENTO   ROTACAO 

     1      -.58577610E-03       .83421140E-06 

     2      -.56440090E-03       .89663100E-06 

     3      -.53846880E-03       .12561810E-05 

     4      -.51613690E-03       .13092880E-05 

     5      -.49808210E-03       .77627130E-06 

     6      -.49161190E-03       .16555360E-09 

     7      -.49807690E-03      -.77595940E-06 

     8      -.51612710E-03      -.13090440E-05 

     9      -.53845600E-03      -.12560510E-05 

    10      -.56438720E-03      -.89666500E-06 

    11      -.58576460E-03      -.83429240E-06 

    12      -.32102760E-03       .62926060E-05 

    13      -.16843380E-03       .57260620E-05 

    14      -.48097430E-04       .35547810E-05 

    15      -.42372060E-05       .18551020E-05 

    16       .17413090E-04       .81670410E-06 
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    17       .24215860E-04      -.36566090E-09 

    18       .17401020E-04      -.81741010E-06 

    19      -.42604760E-05      -.18557300E-05 

    20      -.48130180E-04      -.35552810E-05 

    21      -.16847690E-03      -.57264170E-05 

    22      -.32107920E-03      -.62929300E-05 

    23       .95547420E-05       .14657430E-04 

    24       .36321990E-03       .13124950E-04 

    25       .62804100E-03       .70611000E-05 

    26       .70456460E-03       .26729310E-05 

    27       .73150240E-03       .87023720E-06 

    28       .73874900E-03      -.65503620E-09 

    29       .73148090E-03      -.87152860E-06 

    30       .70452220E-03      -.26741270E-05 

    31       .62798020E-03      -.70621210E-05 

    32       .36313660E-03      -.13125760E-04 

    33       .94526620E-05      -.14658160E-04 

    34      -.31142930E-03       .21521910E-04 

    35       .20787130E-03       .19272230E-04 

    36       .59604970E-03       .10286630E-04 

    37       .70661120E-03       .38183990E-05 

    38       .74486890E-03       .12272050E-05 

    39       .75509610E-03       .54040860E-10 

    40       .74487030E-03      -.12271690E-05 

    41       .70661180E-03      -.38185240E-05 

    42       .59604670E-03      -.10286970E-04 

    43       .20785630E-03      -.19272800E-04 

    44      -.31145900E-03      -.21522520E-04 

    45      -.38428660E-02       .25452090E-05 

    46      -.37761310E-02       .29177850E-05 

    47      -.36867750E-02       .45147920E-05 

    48      -.36046660E-02       .49336400E-05 

    49      -.35352480E-02       .30249530E-05 

    50      -.35100170E-02       .25709050E-08 

    51      -.35351610E-02      -.30197670E-05 

    52      -.36044900E-02      -.49286060E-05 

    53      -.36865210E-02      -.45105970E-05 

    54      -.37757940E-02      -.29150810E-05 

    55      -.38424700E-02      -.25431440E-05 

    56      -.14903510E-01      -.90961320E-04 

    57      -.17073840E-01      -.78516460E-04 

    58      -.18511140E-01      -.27888660E-04 

    59      -.18651610E-01       .50388400E-05 

    60      -.18507770E-01       .83426730E-05 

    61      -.18438190E-01       .69699690E-08 

    62      -.18507530E-01      -.83279860E-05 

    63      -.18651120E-01      -.50230270E-05 

    64      -.18510400E-01       .27903620E-04 

    65      -.17072750E-01       .78528620E-04 



 

I.97 
 

    66      -.14902150E-01       .90971600E-04 

    67      -.33917290E-01      -.27685810E-03 

    68      -.40537940E-01      -.24076210E-03 

    69      -.45030040E-01      -.93624260E-04 

    70      -.45639690E-01       .34832620E-05 

    71      -.45374370E-01       .17713000E-04 

    72      -.45226670E-01       .13102260E-07 

    73      -.45373940E-01      -.17683940E-04 

    74      -.45638750E-01      -.34492820E-05 

    75      -.45028510E-01       .93659790E-04 

    76      -.40535560E-01       .24079300E-03 

    77      -.33914200E-01       .27688500E-03 

    78      -.44107590E-01      -.37006180E-03 

    79      -.52959010E-01      -.32204710E-03 

    80      -.58980250E-01      -.12646730E-03 

    81      -.59823100E-01       .28458400E-05 

    82      -.59494460E-01       .22521410E-04 

    83      -.59306760E-01       .23154070E-08 

    84      -.59494320E-01      -.22510690E-04 

    85      -.59822660E-01      -.28257190E-05 

    86      -.58979410E-01       .12649540E-03 

    87      -.52957440E-01       .32207820E-03 

    88      -.44105300E-01       .37009040E-03 

    89      -.43390280E-01      -.36237870E-03 

    90      -.52057680E-01      -.31533060E-03 

    91      -.57951880E-01      -.12369030E-03 

    92      -.58774060E-01       .29937130E-05 

    93      -.58449220E-01       .22194850E-04 

    94      -.58264110E-01       .18648230E-07 

    95      -.58448590E-01      -.22156400E-04 

    96      -.58772770E-01      -.29538060E-05 

    97      -.57949920E-01       .12373180E-03 

    98      -.52054700E-01       .31536890E-03 

    99      -.43386420E-01       .36241290E-03 

   100      -.32417400E-01      -.25962560E-03 

   101      -.38625190E-01      -.22568320E-03 

   102      -.42831830E-01      -.87372780E-04 

   103      -.43394760E-01       .38398130E-05 

   104      -.43137510E-01       .16990880E-04 

   105      -.42995700E-01       .26033890E-07 

   106      -.43136670E-01      -.16941800E-04 

   107      -.43393140E-01      -.37946590E-05 

   108      -.42829500E-01       .87412930E-04 

   109      -.38621970E-01       .22571420E-03 

   110      -.32413490E-01       .25965120E-03 

   111      -.15413510E-01      -.97035190E-04 

   112      -.17729500E-01      -.83848950E-04 

   113      -.19268400E-01      -.30155720E-04 

   114      -.19426570E-01       .48352200E-05 



 

I.98 
 

   115      -.19280960E-01       .85536720E-05 

   116      -.19209530E-01       .17362310E-07 

   117      -.19280390E-01      -.85199700E-05 

   118      -.19425460E-01      -.48040650E-05 

   119      -.19266800E-01       .30183480E-04 

   120      -.17727270E-01       .83871470E-04 

   121      -.15410760E-01       .97055180E-04 

   122      -.11881340E-02       .15266930E-04 

   123      -.72249390E-03       .15266870E-04 

   124      -.24100330E-03       .16826050E-04 

   125       .33560010E-03       .21503790E-04 

   126       .10693780E-02       .26048830E-04 

   127       .18901740E-02       .27209920E-04 

   128       .25860490E-02       .14292390E-04 

   129       .25101490E-02      -.23398260E-04 

   130       .74200650E-03      -.10208070E-03 

   131      -.42984030E-02      -.23797310E-03 

   132      -.14303280E-01      -.42589200E-03 

   133      -.30754030E-01      -.66065320E-03 

   134      -.54024660E-01      -.83851700E-03 

   135      -.80270420E-01      -.85574350E-03 

   136      -.10155600E+00      -.41372500E-03 

   137      -.10569950E+00       .94181330E-05 

   138      -.10504530E+00       .32837240E-04 

   139      -.10373560E+00       .52407370E-04 

   140      -.97943560E-01       .45606970E-03 

   141      -.75963080E-01       .85503680E-03 

   142      -.50876650E-01       .75331670E-03 

   143      -.32246930E-01       .43164620E-03 

   144      -.25664330E-01       .11652890E-24 

   145      -.11880790E-02       .15265670E-04 

   146      -.72247640E-03       .15265610E-04 

   147      -.24102380E-03       .16824830E-04 

   148       .33554420E-03       .21502700E-04 

   149       .10692940E-02       .26048130E-04 

   150       .18900810E-02       .27210040E-04 

   151       .25859810E-02       .14294080E-04 

   152       .25101690E-02      -.23393960E-04 

   153       .74220650E-03      -.10207310E-03 

   154      -.42979230E-02      -.23796220E-03 

   155      -.14302440E-01      -.42587940E-03 

   156      -.30752820E-01      -.66064230E-03 

   157      -.54023180E-01      -.83851130E-03 

   158      -.80268870E-01      -.85574630E-03 

   159      -.10155460E+00      -.41373220E-03 

   160      -.10569830E+00       .94176210E-05 

   161      -.10504400E+00       .32844310E-04 

   162      -.10373400E+00       .52417570E-04 

   163      -.97941640E-01       .45607790E-03 
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   164      -.75960980E-01       .85503950E-03 

   165      -.50874550E-01       .75331530E-03 

   166      -.32244900E-01       .43164420E-03 

167   -.25662320E-01       .11652830E-24 

 

II.7.Cenário 7: Pavimento após o processo de renovação de via (camada de lastro de 

32,5 cm), com aplicação de 27,5 toneladas por eixo, com amostras retiradas no ponto 

1 (Amostras 3 e 4). 

 

II.7.1. PRESSOES DE CONTATO  

 

  PONTO NODAL  PRESSAO  

     1       .00000000E+00 

     2       .51347610E-02 

     3       .84084890E-02 

     4       .96053430E-02 

     5       .30697240E-01 

     6       .00000000E+00 

     7       .30697240E-01 

     8       .96053430E-02 

     9       .84084890E-02 

    10       .51347610E-02 

    11       .00000000E+00 

    12       .00000000E+00 

    13       .00000000E+00 

    14       .00000000E+00 

    15       .00000000E+00 

    16       .00000000E+00 

    17       .00000000E+00 

    18       .00000000E+00 

    19       .00000000E+00 

    20       .00000000E+00 

    21       .00000000E+00 

    22       .00000000E+00 

    23       .00000000E+00 

    24       .00000000E+00 

    25       .00000000E+00 

    26       .00000000E+00 

    27       .00000000E+00 

    28       .00000000E+00 

    29       .00000000E+00 

    30       .00000000E+00 

    31       .00000000E+00 

    32       .00000000E+00 

    33       .00000000E+00 

    34       .00000000E+00 

    35       .00000000E+00 

    36       .00000000E+00 

    37       .00000000E+00 
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    38       .00000000E+00 

    39       .00000000E+00 

    40       .00000000E+00 

    41       .00000000E+00 

    42       .00000000E+00 

    43       .00000000E+00 

    44       .00000000E+00 

    45       .17979170E-01 

    46       .16461980E-01 

    47       .19552760E-01 

    48       .58899780E-02 

    49       .15596300E+00 

    50       .00000000E+00 

    51       .15596300E+00 

    52       .58899780E-02 

    53       .19552760E-01 

    54       .16461980E-01 

    55       .17979170E-01 

    56       .62372870E+00 

    57       .47990620E+00 

    58       .68544510E+00 

    59       .62515060E+00 

    60       .13583040E+01 

    61       .00000000E+00 

    62       .13583040E+01 

    63       .62515060E+00 

    64       .68544510E+00 

    65       .47990620E+00 

    66       .62372870E+00 

    67       .18058240E+01 

    68       .14062910E+01 

    69       .18767340E+01 

    70       .18888880E+01 

    71       .36563830E+01 

    72       .00000000E+00 

    73       .36563830E+01 

    74       .18888880E+01 

    75       .18767340E+01 

    76       .14062910E+01 

    77       .18058240E+01 

    78       .24017110E+01 

    79       .18641570E+01 

    80       .24874790E+01 

    81       .25062600E+01 

    82       .48205170E+01 

    83       .00000000E+00 

    84       .48205170E+01 

    85       .25062600E+01 

    86       .24874790E+01 
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    87       .18641570E+01 

    88       .24017110E+01 

    89       .23525990E+01 

    90       .26555250E+01 

    91       .24359900E+01 

    92       .24537280E+01 

    93       .47275570E+01 

    94       .00000000E+00 

    95       .47275570E+01 

    96       .24537280E+01 

    97       .24359900E+01 

    98       .26555250E+01 

    99       .23525990E+01 

   100       .16977240E+01 

   101       .19191600E+01 

   102       .17595520E+01 

   103       .17687590E+01 

   104       .34518870E+01 

   105       .00000000E+00 

   106       .34518870E+01 

   107       .17687590E+01 

   108       .17595520E+01 

   109       .19191600E+01 

   110       .16977240E+01 

   111       .22250710E+00 

   112       .75048020E+00 

   113       .68322980E+00 

   114       .67415870E+00 

   115       .14399310E+01 

   116       .00000000E+00 

   117       .14399310E+01 

   118       .67415870E+00 

   119       .68322980E+00 

   120       .75048020E+00 

   121       .22250710E+00 

 

II.7.2. MOMENTOS FLETORES E ESFORCOS CORTANTES 

 

  PONTO   F. CORTANTE        M. FLETOR      St(kgf/cm2)        Txy (kgf/cm2) 

   1     -.3710024E-01      .2031984E-01      .8685495E-05     -.7332063E-04 

   2      .3112906E+01      .9866282E+00      .4217236E-03      .6151989E-02 

   3     -.1813586E+02     -.7682166E+02     -.3283659E-01     -.3584163E-01 

   4     -.1381359E+02      .2254175E+03      .9635227E-01     -.2729958E-01 

   5     -.2350986E-02      .4556051E+03      .1947435E+00     -.4646217E-05 

   6      .6119067E-02      .4556680E+03      .1947704E+00      .1209302E-04 

   7      .1381384E+02      .4556022E+03      .1947423E+00      .2730007E-01 

   8      .1813858E+02      .2254059E+03      .9634731E-01      .3584700E-01 

   9     -.3112412E+01     -.7688001E+02     -.3286153E-01     -.6151013E-02 

  10      .3778624E-01      .9348902E+00      .3996088E-03      .7467637E-04 
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  11     -.3729796E-01     -.1107896E-01     -.4735583E-05     -.7371138E-04 

  12     -.1456266E+02     -.5643456E-02     -.2412234E-05     -.2877996E-01 

  13     -.2590688E+02      .3640555E+03      .1556116E+00     -.5119936E-01 

  14      .2099599E+02      .1011723E+04      .4324501E+00      .4149405E-01 

  15      .9231152E+01      .6617773E+03      .2828696E+00      .1824338E-01 

  16      .2446932E-02      .5079156E+03      .2171031E+00      .4835833E-05 

  17      .2841891E-02      .5078750E+03      .2170857E+00      .5616385E-05 

  18     -.9223494E+01      .5078384E+03      .2170701E+00     -.1822825E-01 

  19     -.2098739E+02      .6615738E+03      .2827826E+00     -.4147705E-01 

  20      .2589795E+02      .1011358E+04      .4322939E+00      .5118173E-01 

  21      .1455639E+02      .3639047E+03      .1555471E+00      .2876756E-01 

  22     -.1455614E+02     -.5126690E-02     -.2191348E-05     -.2876708E-01 

  23     -.3648658E+02      .9892642E-02      .4228504E-05     -.7210786E-01 

  24     -.6999019E+02      .9121891E+03      .3899055E+00     -.1383205E+00 

  25      .8091515E+02      .2661947E+04      .1137821E+01      .1599113E+00 

  26      .4385598E+02      .1313375E+04      .5613881E+00      .8667189E-01 

  27      .1006069E-01      .5824341E+03      .2489552E+00      .1988279E-04 

  28      .1139410E-01      .5822791E+03      .2488889E+00      .2251798E-04 

  29     -.4384250E+02      .5820859E+03      .2488064E+00     -.8664525E-01 

  30     -.8090182E+02      .1312795E+04      .5611402E+00     -.1598850E+00 

  31      .6997188E+02      .2661159E+04      .1137484E+01      .1382843E+00 

  32      .3647470E+02      .9118606E+03      .3897650E+00      .7208438E-01 

  33     -.3647470E+02      .2422219E-02      .1035351E-05     -.7208438E-01 

  34     -.5212061E+02      .8055710E-02      .3443327E-05     -.1030052E+00 

  35     -.1025244E+03      .1303028E+04      .5569651E+00     -.2026173E+00 

  36      .1205698E+03      .3866125E+04      .1652533E+01      .2382803E+00 

  37      .6200484E+02      .1856617E+04      .7935911E+00      .1225392E+00 

  38      .3251751E-02      .8231882E+03      .3518629E+00      .6426385E-05 

  39      .3362819E-02      .8231127E+03      .3518307E+00      .6645887E-05 

  40     -.6200046E+02      .8230472E+03      .3518027E+00     -.1225306E+00 

  41     -.1205670E+03      .1856401E+04      .7934986E+00     -.2382747E+00 

  42      .1025178E+03      .3865857E+04      .1652419E+01      .2026044E+00 

  43      .5211795E+02      .1302925E+04      .5569214E+00      .1029999E+00 

  44     -.5211770E+02      .1052532E-01      .4498937E-05     -.1029994E+00 

  45      .8145461E+01     -.1368284E-01     -.5848583E-05      .1609775E-01 

  46      .1829189E+02     -.2035477E+03     -.8700428E-01      .3614998E-01 

  47     -.7325271E+02     -.6605668E+03     -.2823522E+00     -.1447682E+00 

  48     -.7022735E+02      .5608470E+03      .2397280E+00     -.1387892E+00 

  49     -.6698621E-02      .1731937E+04      .7402980E+00     -.1323838E-04 

  50     -.6330096E-01      .1732162E+04      .7403942E+00     -.1251007E-03 

  51      .7020571E+02      .1733154E+04      .7408181E+00      .1387465E+00 

  52      .7324752E+02      .5630072E+03      .2406514E+00      .1447579E+00 

  53     -.1821155E+02     -.6578010E+03     -.2811700E+00     -.3599120E-01 

  54     -.8087171E+01     -.2023093E+03     -.8647493E-01     -.1598255E-01 

  55      .8089124E+01      .1065330E+00      .4553640E-04      .1598641E-01 

  56      .2808707E+03     -.1065874E+00     -.4555966E-04      .5550804E+00 

  57      .5754910E+03     -.7022070E+04     -.3001508E+01      .1137334E+01 

  58     -.9244170E+03     -.2140920E+05     -.9151131E+01     -.1826911E+01 

  59     -.6113439E+03     -.6000290E+04     -.2564759E+01     -.1208190E+01 
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  60     -.8736064E-01      .4191733E+04      .1791711E+01     -.1726495E-03 

  61     -.1897683E+00      .4194171E+04      .1792753E+01     -.3750362E-03 

  62      .6112414E+03      .4196479E+04      .1793740E+01      .1207987E+01 

  63      .9246312E+03     -.5990262E+04     -.2560473E+01      .1827334E+01 

  64     -.5752346E+03     -.2139854E+05     -.9146575E+01     -.1136827E+01 

  65     -.2807048E+03     -.7017546E+04     -.2999574E+01     -.5547526E+00 

  66      .2807126E+03     -.1934775E+00     -.8269988E-04      .5547680E+00 

  67      .8130023E+03     -.6406225E+00     -.2738272E-03      .1606724E+01 

  68      .1676402E+04     -.2032506E+05     -.8687730E+01      .3313047E+01 

  69     -.2591245E+04     -.6223350E+05     -.2660104E+02     -.5121037E+01 

  70     -.1645969E+04     -.1904431E+05     -.8140285E+01     -.3252903E+01 

  71     -.2840753E+00      .8391326E+04      .3586782E+01     -.5614135E-03 

  72     -.5894724E+00      .8395238E+04      .3588454E+01     -.1164965E-02 

  73      .1645883E+04      .8405283E+04      .3592748E+01      .3252733E+01 

  74      .2591338E+04     -.1902365E+05     -.8131454E+01      .5121221E+01 

  75     -.1675824E+04     -.6221311E+05     -.2659233E+02     -.3311905E+01 

  76     -.8126993E+03     -.2031754E+05     -.8684516E+01     -.1606125E+01 

  77      .8127306E+03     -.6219360E+00     -.2658398E-03      .1606187E+01 

  78      .1081291E+04     -.2071163E+00     -.8852965E-04      .2136939E+01 

  79      .2225709E+04     -.2703181E+05     -.1155445E+02      .4398635E+01 

  80     -.3423925E+04     -.8266714E+05     -.3533518E+02     -.6766651E+01 

  81     -.2170408E+04     -.2559995E+05     -.1094242E+02     -.4289343E+01 

  82     -.9727551E+00      .1056916E+05      .4517672E+01     -.1922441E-02 

  83     -.7830203E+00      .1057967E+05      .4522165E+01     -.1547471E-02 

  84      .2169945E+04      .1059423E+05      .4528390E+01      .4288428E+01 

  85      .3424442E+04     -.2557030E+05     -.1092975E+02      .6767672E+01 

  86     -.2224833E+04     -.8264288E+05     -.3532481E+02     -.4396902E+01 

  87     -.1080805E+04     -.2702083E+05     -.1154976E+02     -.2135978E+01 

  88      .1080836E+04     -.2770444E+00     -.1184196E-03      .2136040E+01 

  89      .1059205E+04      .2190347E+00      .9362402E-04      .2093291E+01 

  90      .2179988E+04     -.2647898E+05     -.1131815E+02      .4308277E+01 

  91     -.3355937E+04     -.8097799E+05     -.3461317E+02     -.6632287E+01 

  92     -.2128439E+04     -.2504570E+05     -.1070551E+02     -.4206401E+01 

  93     -.4998263E+00      .1042878E+05      .4457671E+01     -.9877989E-03 

  94     -.5814783E+00      .1043632E+05      .4460891E+01     -.1149167E-02 

  95      .2127910E+04      .1044496E+05      .4464584E+01      .4205356E+01 

  96      .3356272E+04     -.2501755E+05     -.1069348E+02      .6632949E+01 

  97     -.2179335E+04     -.8095303E+05     -.3460250E+02     -.4306985E+01 

  98     -.1058742E+04     -.2646902E+05     -.1131390E+02     -.2092375E+01 

  99      .1058773E+04     -.1389478E+00     -.5939174E-04      .2092437E+01 

 100      .7643000E+03     -.2733546E+00     -.1168425E-03      .1510474E+01 

 101      .1574368E+04     -.1910759E+05     -.8167332E+01      .3111399E+01 

 102     -.2439145E+04     -.5846667E+05     -.2499095E+02     -.4820444E+01 

 103     -.1553881E+04     -.1781318E+05     -.7614052E+01     -.3070911E+01 

 104     -.3798311E+00      .8086052E+04      .3456296E+01     -.7506544E-03 

 105     -.2579927E+00      .8093417E+04      .3459444E+01     -.5098670E-03 

 106      .1553911E+04      .8097452E+04      .3461169E+01      .3070971E+01 

 107      .2439144E+04     -.1779985E+05     -.7608355E+01      .4820443E+01 

 108     -.1573972E+04     -.5845193E+05     -.2498465E+02     -.3110617E+01 
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 109     -.7640802E+03     -.1910232E+05     -.8165083E+01     -.1510040E+01 

 110      .7640958E+03     -.3975661E+00     -.1699354E-03      .1510071E+01 

 111      .3004983E+03      .2883175E+00      .1232382E-03      .5938702E+00 

 112      .6172277E+03     -.7511878E+04     -.3210872E+01      .1219818E+01 

 113     -.9857444E+03     -.2294274E+05     -.9806626E+01     -.1948112E+01 

 114     -.6482348E+03     -.6513913E+04     -.2784302E+01     -.1281096E+01 

 115     -.2001592E+00      .4290953E+04      .1834122E+01     -.3955715E-03 

 116     -.2574073E+00      .4293319E+04      .1835133E+01     -.5087100E-03 

 117      .6482322E+03      .4297758E+04      .1837030E+01      .1281091E+01 

 118      .9857725E+03     -.6506392E+04     -.2781087E+01      .1948167E+01 

 119     -.6170896E+03     -.2293597E+05     -.9803733E+01     -.1219545E+01 

 120     -.3003333E+03     -.7508653E+04     -.3209493E+01     -.5935441E+00 

 121      .3003411E+03      .2086609E+00      .8918985E-04      .5935595E+00 

 122     -.3095689E-03      .1119348E-01      .8103653E-05     -.3578004E-05 

 123      .2545552E+02      .2489774E-01      .1802502E-04      .2942154E+00 

 124      .2545647E+02     -.7763552E+03     -.5620517E+00      .2942264E+00 

 125     -.3424552E+02     -.1552750E+04     -.1124132E+01     -.3958105E+00 

 126     -.3424658E+02     -.5082429E+03     -.3679485E+00     -.3958227E+00 

 127     -.2241122E+03      .5363246E+03      .3882786E+00     -.2590293E+01 

 128     -.2241142E+03      .7371794E+04      .5336899E+01     -.2590317E+01 

 129     -.5068492E+03      .1420722E+05      .1028549E+02     -.5858174E+01 

 130     -.5068502E+03      .2966587E+05      .2147696E+02     -.5858185E+01 

 131     -.4054558E+03      .4512423E+05      .3266822E+02     -.4686267E+01 

 132     -.4054319E+03      .5748986E+05      .4162047E+02     -.4685991E+01 

 133      .1437407E+04      .6985419E+05      .5057178E+02      .1661358E+02 

 134      .1437494E+04      .2601198E+05      .1883168E+02      .1661458E+02 

 135      .6718715E+04     -.1783468E+05     -.1291163E+02      .7765505E+02 

 136     -.7030868E+04     -.2227564E+06     -.1612672E+03     -.8126292E+02 

 137     -.3749076E+02     -.8310797E+04     -.6016701E+01     -.4333191E+00 

 138     -.3734726E+02     -.7165140E+04     -.5187289E+01     -.4316604E+00 

 139      .6813916E+04     -.6025589E+04     -.4362298E+01      .7875539E+02 

 140     -.6935926E+04     -.2138510E+06     -.1548200E+03     -.8016558E+02 

 141     -.1972064E+04     -.2303684E+04     -.1667780E+01     -.2279316E+02 

 142     -.1972023E+04      .5784391E+05      .4187679E+02     -.2279268E+02 

 143     -.2332297E-02      .1179906E+06      .8542072E+02     -.2695674E-04 

 144      .2332297E-02     -.1179909E+06     -.8542091E+02      .2695674E-04 

 145     -.1168738E-02     -.3868744E-02     -.2800823E-05     -.1350830E-04 

 146      .2545455E+02      .2722463E-01      .1970960E-04      .2942042E+00 

 147      .2545549E+02     -.7763145E+03     -.5620221E+00      .2942151E+00 

 148     -.3422814E+02     -.1552677E+04     -.1124079E+01     -.3956096E+00 

 149     -.3422735E+02     -.5086838E+03     -.3682678E+00     -.3956004E+00 

 150     -.2240753E+03      .5352972E+03      .3875348E+00     -.2589867E+01 

 151     -.2240752E+03      .7369606E+04      .5335315E+01     -.2589866E+01 

 152     -.5068170E+03      .1420383E+05      .1028303E+02     -.5857802E+01 

 153     -.5068153E+03      .2966156E+05      .2147384E+02     -.5857782E+01 

 154     -.4055010E+03      .4511880E+05      .3266430E+02     -.4686790E+01 

 155     -.4054590E+03      .5748625E+05      .4161786E+02     -.4686304E+01 

 156      .1437291E+04      .6985212E+05      .5057028E+02      .1661224E+02 

 157      .1437308E+04      .2601314E+05      .1883253E+02      .1661243E+02 
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 158      .6718856E+04     -.1782620E+05     -.1290549E+02      .7765669E+02 

 159     -.7031283E+04     -.2227536E+06     -.1612651E+03     -.8126772E+02 

 160     -.3725991E+02     -.8297864E+04     -.6007339E+01     -.4306509E+00 

 161     -.3749046E+02     -.7159826E+04     -.5183442E+01     -.4333156E+00 

 162      .6814249E+04     -.6016445E+04     -.4355678E+01      .7875923E+02 

 163     -.6935972E+04     -.2138515E+06     -.1548204E+03     -.8016611E+02 

 164     -.1971896E+04     -.2305664E+04     -.1669213E+01     -.2279122E+02 

 165     -.1971918E+04      .5783847E+05      .4187286E+02     -.2279147E+02 

 166      .5188114E-02      .1179826E+06      .8541495E+02      .5996434E-04 

 167     -.5188114E-02     -.1179826E+06     -.8541492E+02     -.5996434E-04 

 

II.7.3. TENSÕES NORMAIS 

 

       X         Y         Z                Sx        Sy        Sz 

       .000    50.000     3.250          .3425E+01 .3629E+01 .6803E+00 

     61.000    50.000     3.250          .4923E+01 .5081E+01 .1939E+01 

    122.000    50.000     3.250          .5763E+01 .5872E+01 .2567E+01 

    183.000    50.000     3.250          .5846E+01 .5974E+01 .2515E+01 

    244.000    50.000     3.250          .4823E+01 .4983E+01 .1823E+01 

    305.000    50.000     3.250          .3388E+01 .3592E+01 .7271E+00 

       .000   100.000     3.250          .3008E+01 .1808E+01 .4463E+00 

     61.000   100.000     3.250          .4126E+01 .2726E+01 .1272E+01 

    122.000   100.000     3.250          .4864E+01 .3287E+01 .1684E+01 

    183.000   100.000     3.250          .4936E+01 .3313E+01 .1650E+01 

    244.000   100.000     3.250          .4075E+01 .2670E+01 .1196E+01 

    305.000   100.000     3.250          .2936E+01 .1779E+01 .4770E+00 

       .000    50.000     9.750          .1917E+01 .2160E+01 .6704E+00 

     61.000    50.000     9.750          .2789E+01 .2905E+01 .1902E+01 

    122.000    50.000     9.750          .3292E+01 .3289E+01 .2517E+01 

    183.000    50.000     9.750          .3333E+01 .3363E+01 .2467E+01 

    244.000    50.000     9.750          .2733E+01 .2853E+01 .1789E+01 

    305.000    50.000     9.750          .1894E+01 .2139E+01 .7158E+00 

       .000   100.000     9.750          .2248E+01 .5618E+00 .3816E+00 

     61.000   100.000     9.750          .2852E+01 .9413E+00 .1080E+01 

    122.000   100.000     9.750          .3281E+01 .1175E+01 .1429E+01 

    183.000   100.000     9.750          .3353E+01 .1174E+01 .1400E+01 

    244.000   100.000     9.750          .2835E+01 .9171E+00 .1016E+01 

    305.000   100.000     9.750          .2185E+01 .5540E+00 .4071E+00 

       .000    50.000    16.250          .1048E+01 .1275E+01 .5979E+00 

     61.000    50.000    16.250          .1479E+01 .1616E+01 .1651E+01 

    122.000    50.000    16.250          .1744E+01 .1796E+01 .2181E+01 

    183.000    50.000    16.250          .1768E+01 .1847E+01 .2139E+01 

    244.000    50.000    16.250          .1455E+01 .1596E+01 .1555E+01 

    305.000    50.000    16.250          .1029E+01 .1257E+01 .6347E+00 

       .000   100.000    16.250          .1451E+01 .2207E+00 .3004E+00 

     61.000   100.000    16.250          .1796E+01 .4170E+00 .8168E+00 

    122.000   100.000    16.250          .2051E+01 .5452E+00 .1079E+01 

    183.000   100.000    16.250          .2100E+01 .5393E+00 .1059E+01 

    244.000   100.000    16.250          .1789E+01 .4052E+00 .7702E+00 
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    305.000   100.000    16.250          .1408E+01 .2163E+00 .3177E+00 

       .000    50.000    22.750          .6779E+00 .8115E+00 .5080E+00 

     61.000    50.000    22.750          .9100E+00 .9798E+00 .1345E+01 

    122.000    50.000    22.750          .1071E+01 .1079E+01 .1774E+01 

    183.000    50.000    22.750          .1088E+01 .1113E+01 .1741E+01 

    244.000    50.000    22.750          .9012E+00 .9729E+00 .1271E+01 

    305.000    50.000    22.750          .6594E+00 .7952E+00 .5346E+00 

       .000   100.000    22.750          .9453E+00 .1661E+00 .2644E+00 

     61.000   100.000    22.750          .1174E+01 .2954E+00 .6800E+00 

    122.000   100.000    22.750          .1349E+01 .3862E+00 .8963E+00 

    183.000   100.000    22.750          .1380E+01 .3826E+00 .8802E+00 

    244.000   100.000    22.750          .1170E+01 .2889E+00 .6436E+00 

    305.000   100.000    22.750          .9151E+00 .1608E+00 .2762E+00 

       .000    50.000    29.250          .4176E+00 .4866E+00 .4517E+00 

     61.000    50.000    29.250          .5089E+00 .5221E+00 .1128E+01 

    122.000    50.000    29.250          .5981E+00 .5567E+00 .1482E+01 

    183.000    50.000    29.250          .6098E+00 .5809E+00 .1457E+01 

    244.000    50.000    29.250          .5112E+00 .5257E+00 .1069E+01 

    305.000    50.000    29.250          .3990E+00 .4712E+00 .4698E+00 

       .000   100.000    29.250          .6364E+00 .7196E-01 .2538E+00 

     61.000   100.000    29.250          .7734E+00 .1258E+00 .6101E+00 

    122.000   100.000    29.250          .8934E+00 .1729E+00 .8016E+00 

    183.000   100.000    29.250          .9137E+00 .1701E+00 .7885E+00 

    244.000   100.000    29.250          .7746E+00 .1247E+00 .5802E+00 

    305.000   100.000    29.250          .6122E+00 .6696E-01 .2615E+00 

       .000    50.000    34.500          .5145E+00 .5554E+00 .4357E+00 

     61.000    50.000    34.500          .7361E+00 .7439E+00 .1042E+01 

    122.000    50.000    34.500          .8827E+00 .8580E+00 .1365E+01 

    183.000    50.000    34.500          .8919E+00 .8746E+00 .1343E+01 

    244.000    50.000    34.500          .7253E+00 .7338E+00 .9905E+00 

    305.000    50.000    34.500          .5022E+00 .5451E+00 .4495E+00 

       .000   100.000    34.500          .5614E+00 .2285E+00 .2549E+00 

     61.000   100.000    34.500          .7498E+00 .3661E+00 .5845E+00 

    122.000   100.000    34.500          .8881E+00 .4598E+00 .7661E+00 

    183.000   100.000    34.500          .9012E+00 .4596E+00 .7545E+00 

    244.000   100.000    34.500          .7441E+00 .3591E+00 .5578E+00 

    305.000   100.000    34.500          .5439E+00 .2224E+00 .2602E+00 

       .000    50.000    38.500          .4631E+00 .4931E+00 .4287E+00 

     61.000    50.000    38.500          .6637E+00 .6645E+00 .9925E+00 

    122.000    50.000    38.500          .7976E+00 .7696E+00 .1297E+01 

    183.000    50.000    38.500          .8055E+00 .7838E+00 .1278E+01 

    244.000    50.000    38.500          .6541E+00 .6555E+00 .9457E+00 

    305.000    50.000    38.500          .4517E+00 .4837E+00 .4397E+00 

       .000   100.000    38.500          .4942E+00 .2128E+00 .2577E+00 

     61.000   100.000    38.500          .6654E+00 .3377E+00 .5716E+00 

    122.000   100.000    38.500          .7919E+00 .4230E+00 .7478E+00 

    183.000   100.000    38.500          .8027E+00 .4231E+00 .7372E+00 

    244.000   100.000    38.500          .6602E+00 .3314E+00 .5469E+00 

    305.000   100.000    38.500          .4785E+00 .2070E+00 .2614E+00 
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       .000    50.000    42.500          .4375E+00 .4581E+00 .4249E+00 

     61.000    50.000    42.500          .6341E+00 .6291E+00 .9538E+00 

    122.000    50.000    42.500          .7634E+00 .7334E+00 .1244E+01 

    183.000    50.000    42.500          .7705E+00 .7455E+00 .1227E+01 

    244.000    50.000    42.500          .6242E+00 .6197E+00 .9109E+00 

    305.000    50.000    42.500          .4273E+00 .4497E+00 .4334E+00 

       .000   100.000    42.500          .4463E+00 .2130E+00 .2626E+00 

     61.000   100.000    42.500          .6101E+00 .3358E+00 .5660E+00 

    122.000   100.000    42.500          .7298E+00 .4189E+00 .7393E+00 

    183.000   100.000    42.500          .7388E+00 .4193E+00 .7293E+00 

    244.000   100.000    42.500          .6047E+00 .3296E+00 .5427E+00 

    305.000   100.000    42.500          .4323E+00 .2075E+00 .2650E+00 

       .000    50.000    46.500          .4061E+00 .4236E+00 .4226E+00 

     61.000    50.000    46.500          .5950E+00 .5909E+00 .9222E+00 

    122.000    50.000    46.500          .7177E+00 .6925E+00 .1200E+01 

    183.000    50.000    46.500          .7239E+00 .7030E+00 .1184E+01 

    244.000    50.000    46.500          .5851E+00 .5815E+00 .8825E+00 

    305.000    50.000    46.500          .3972E+00 .4161E+00 .4290E+00 

       .000   100.000    46.500          .4028E+00 .2057E+00 .2663E+00 

     61.000   100.000    46.500          .5563E+00 .3240E+00 .5585E+00 

    122.000   100.000    46.500          .6674E+00 .4037E+00 .7282E+00 

    183.000   100.000    46.500          .6751E+00 .4042E+00 .7190E+00 

    244.000   100.000    46.500          .5509E+00 .3179E+00 .5367E+00 

    305.000   100.000    46.500          .3904E+00 .2006E+00 .2674E+00 

       .000    50.000    50.500          .3900E+00 .4041E+00 .4205E+00 

     61.000    50.000    50.500          .5826E+00 .5796E+00 .8924E+00 

    122.000    50.000    50.500          .7041E+00 .6842E+00 .1159E+01 

    183.000    50.000    50.500          .7096E+00 .6931E+00 .1145E+01 

    244.000    50.000    50.500          .5717E+00 .5690E+00 .8558E+00 

    305.000    50.000    50.500          .3825E+00 .3979E+00 .4249E+00 

       .000   100.000    50.500          .3679E+00 .2089E+00 .2707E+00 

     61.000   100.000    50.500          .5173E+00 .3297E+00 .5539E+00 

    122.000   100.000    50.500          .6227E+00 .4097E+00 .7211E+00 

    183.000   100.000    50.500          .6291E+00 .4104E+00 .7126E+00 

    244.000   100.000    50.500          .5113E+00 .3233E+00 .5333E+00 

    305.000   100.000    50.500          .3572E+00 .2040E+00 .2707E+00 

       .000    50.000    56.500          .3139E+00 .3128E+00 .4163E+00 

     61.000    50.000    56.500          .4449E+00 .4228E+00 .8505E+00 

    122.000    50.000    56.500          .5360E+00 .4936E+00 .1101E+01 

    183.000    50.000    56.500          .5413E+00 .5019E+00 .1089E+01 

    244.000    50.000    56.500          .4394E+00 .4176E+00 .8180E+00 

    305.000    50.000    56.500          .3052E+00 .3059E+00 .4181E+00 

       .000   100.000    56.500          .3080E+00 .1596E+00 .2746E+00 

     61.000   100.000    56.500          .4258E+00 .2413E+00 .5433E+00 

    122.000   100.000    56.500          .5154E+00 .2979E+00 .7058E+00 

    183.000   100.000    56.500          .5205E+00 .2990E+00 .6981E+00 

    244.000   100.000    56.500          .4224E+00 .2375E+00 .5246E+00 

    305.000   100.000    56.500          .2973E+00 .1551E+00 .2730E+00 

       .000    50.000    66.500          .2372E+00 .2334E+00 .4046E+00 
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     61.000    50.000    66.500          .3309E+00 .3104E+00 .7850E+00 

    122.000    50.000    66.500          .3977E+00 .3610E+00 .1011E+01 

    183.000    50.000    66.500          .4020E+00 .3676E+00 .1002E+01 

    244.000    50.000    66.500          .3274E+00 .3071E+00 .7581E+00 

    305.000    50.000    66.500          .2301E+00 .2279E+00 .4031E+00 

       .000   100.000    66.500          .2332E+00 .1198E+00 .2754E+00 

     61.000   100.000    66.500          .3212E+00 .1777E+00 .5224E+00 

    122.000   100.000    66.500          .3893E+00 .2181E+00 .6767E+00 

    183.000   100.000    66.500          .3931E+00 .2193E+00 .6703E+00 

    244.000   100.000    66.500          .3189E+00 .1751E+00 .5063E+00 

    305.000   100.000    66.500          .2247E+00 .1163E+00 .2720E+00 

       .000    50.000    82.500          .1518E+00 .1488E+00 .3740E+00 

     61.000    50.000    82.500          .2068E+00 .1923E+00 .6863E+00 

    122.000    50.000    82.500          .2472E+00 .2214E+00 .8795E+00 

    183.000    50.000    82.500          .2503E+00 .2261E+00 .8732E+00 

    244.000    50.000    82.500          .2050E+00 .1906E+00 .6658E+00 

    305.000    50.000    82.500          .1469E+00 .1451E+00 .3695E+00 

       .000   100.000    82.500          .1531E+00 .7379E-01 .2622E+00 

     61.000   100.000    82.500          .2077E+00 .1068E+00 .4763E+00 

    122.000   100.000    82.500          .2512E+00 .1302E+00 .6150E+00 

    183.000   100.000    82.500          .2539E+00 .1311E+00 .6101E+00 

    244.000   100.000    82.500          .2066E+00 .1054E+00 .4634E+00 

    305.000   100.000    82.500          .1473E+00 .7158E-01 .2572E+00 

       .000    50.000   112.500          .6946E-01 .6980E-01 .3040E+00 

     61.000    50.000   112.500          .9026E-01 .8442E-01 .5281E+00 

    122.000    50.000   112.500          .1062E+00 .9431E-01 .6730E+00 

    183.000    50.000   112.500          .1080E+00 .9706E-01 .6697E+00 

    244.000    50.000   112.500          .8980E-01 .8405E-01 .5148E+00 

    305.000    50.000   112.500          .6715E-01 .6802E-01 .2981E+00 

       .000   100.000   112.500          .7629E-01 .2946E-01 .2189E+00 

     61.000   100.000   112.500          .9897E-01 .4079E-01 .3819E+00 

    122.000   100.000   112.500          .1177E+00 .4913E-01 .4916E+00 

    183.000   100.000   112.500          .1195E+00 .4966E-01 .4883E+00 

    244.000   100.000   112.500          .9872E-01 .4042E-01 .3730E+00 

    305.000   100.000   112.500          .7336E-01 .2851E-01 .2134E+00 

       .000    50.000   152.500          .1991E-01 .2271E-01 .2205E+00 

     61.000    50.000   152.500          .2191E-01 .2207E-01 .3677E+00 

    122.000    50.000   152.500          .2389E-01 .2143E-01 .4664E+00 

    183.000    50.000   152.500          .2479E-01 .2291E-01 .4649E+00 

    244.000    50.000   152.500          .2205E-01 .2227E-01 .3597E+00 

    305.000    50.000   152.500          .1922E-01 .2220E-01 .2150E+00 

       .000   100.000   152.500          .2975E-01 .2915E-02 .1617E+00 

     61.000   100.000   152.500          .3400E-01 .2337E-02 .2739E+00 

    122.000   100.000   152.500          .3815E-01 .2165E-02 .3518E+00 

    183.000   100.000   152.500          .3932E-01 .2367E-02 .3498E+00 

    244.000   100.000   152.500          .3419E-01 .2438E-02 .2683E+00 

    305.000   100.000   152.500          .2862E-01 .2778E-02 .1569E+00 

       .000    50.000   192.500          .5536E-02 .8646E-02 .1644E+00 

     61.000    50.000   192.500          .3059E-02 .4717E-02 .2703E+00 
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    122.000    50.000   192.500          .1558E-02 .1751E-02 .3424E+00 

    183.000    50.000   192.500          .2119E-02 .2723E-02 .3415E+00 

    244.000    50.000   192.500          .3299E-02 .4993E-02 .2648E+00 

    305.000    50.000   192.500          .5348E-02 .8521E-02 .1601E+00 

       .000   100.000   192.500          .1485E-01-.3858E-02 .1213E+00 

     61.000   100.000   192.500          .1426E-01-.7074E-02 .2035E+00 

    122.000   100.000   192.500          .1440E-01-.9203E-02 .2611E+00 

    183.000   100.000   192.500          .1527E-01-.9117E-02 .2597E+00 

    244.000   100.000   192.500          .1452E-01-.6887E-02 .1995E+00 

    305.000   100.000   192.500          .1432E-01-.3772E-02 .1176E+00 

       .000    50.000   252.500         -.1576E-03 .2529E-02 .1295E+00 

     61.000    50.000   252.500         -.4082E-02-.2455E-02 .2111E+00 

    122.000    50.000   252.500         -.6710E-02-.6160E-02 .2671E+00 

    183.000    50.000   252.500         -.6325E-02-.5447E-02 .2666E+00 

    244.000    50.000   252.500         -.3821E-02-.2165E-02 .2070E+00 

    305.000    50.000   252.500         -.1577E-03 .2567E-02 .1259E+00 

       .000   100.000   252.500          .8268E-02-.6269E-02 .9582E-01 

     61.000   100.000   252.500          .6025E-02-.1038E-01 .1598E+00 

    122.000   100.000   252.500          .4774E-02-.1321E-01 .2050E+00 

    183.000   100.000   252.500          .5462E-02-.1317E-01 .2040E+00 

    244.000   100.000   252.500          .6288E-02-.1017E-01 .1568E+00 

    305.000   100.000   252.500          .7983E-02-.6092E-02 .9280E-01 

 

II.7.4. DESLOCAMENTOS E ROTACÕES 

 

  PONTO NODAL   DESLOCAMENTO   ROTACAO 

     1      -.80848920E-03       .19338510E-05 

     2      -.76015780E-03       .19321010E-05 

     3      -.71074380E-03       .20672380E-05 

     4      -.67676370E-03       .18906880E-05 

     5      -.65123460E-03       .10816430E-05 

     6      -.64222790E-03      -.85122150E-09 

     7      -.65126290E-03      -.10833060E-05 

     8      -.67681890E-03      -.18922550E-05 

     9      -.71082400E-03      -.20686460E-05 

    10      -.76027090E-03      -.19333280E-05 

    11      -.80863210E-03      -.19350150E-05 

    12      -.59276260E-03       .76820970E-05 

    13      -.40611590E-03       .70333960E-05 

    14      -.25611590E-03       .45819130E-05 

    15      -.19747200E-03       .25939160E-05 

    16      -.16632700E-03       .12044070E-05 

    17      -.15630930E-03      -.22667000E-08 

    18      -.16640200E-03      -.12088380E-05 

    19      -.19761830E-03      -.25979890E-05 

    20      -.25632480E-03      -.45852980E-05 

    21      -.40639620E-03      -.70358580E-05 

    22      -.59309990E-03      -.76842970E-05 

    23      -.37075820E-03       .16347980E-04 
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    24       .24396160E-04       .14722580E-04 

    25       .32584350E-03       .83539260E-05 

    26       .42127270E-03       .36315830E-05 

    27       .46061990E-03       .13795090E-05 

    28       .47208130E-03      -.40741510E-08 

    29       .46048620E-03      -.13872680E-05 

    30       .42101810E-03      -.36382450E-05 

    31       .32549060E-03      -.83589690E-05 

    32       .23945220E-04      -.14725650E-04 

    33      -.37127640E-03      -.16350470E-04 

    34      -.95808170E-03       .23467890E-04 

    35      -.39073330E-03       .21146040E-04 

    36       .41812330E-04       .11935230E-04 

    37       .17745060E-03       .51370680E-05 

    38       .23313000E-03       .19536650E-05 

    39       .24939350E-03      -.20246240E-08 

    40       .23306360E-03      -.19575400E-05 

    41       .17732310E-03      -.51404970E-05 

    42       .41632530E-04      -.11938060E-04 

    43      -.39097400E-03      -.21148180E-04 

    44      -.95837250E-03      -.23469810E-04 

    45      -.50511600E-02       .48281990E-05 

    46      -.49274320E-02       .51909580E-05 

    47      -.47818010E-02       .67311150E-05 

    48      -.46645950E-02       .68501430E-05 

    49      -.45692550E-02       .41271960E-05 

    50      -.45347590E-02       .12264890E-07 

    51      -.45688570E-02      -.41044680E-05 

    52      -.46638570E-02      -.68322360E-05 

    53      -.47808180E-02      -.67196690E-05 

    54      -.49262690E-02      -.51868830E-05 

    55      -.50499310E-02      -.48261970E-05 

    56      -.17032630E-01      -.87876990E-04 

    57      -.19125290E-01      -.75365230E-04 

    58      -.20482980E-01      -.24704570E-04 

    59      -.20572530E-01       .78576940E-05 

    60      -.20390020E-01       .10008730E-04 

    61      -.20306210E-01       .47891310E-07 

    62      -.20388470E-01      -.99202960E-05 

    63      -.20569660E-01      -.77885450E-05 

    64      -.20479170E-01       .24749340E-04 

    65      -.19120740E-01       .75383360E-04 

    66      -.17027750E-01       .87887480E-04 

    67      -.37081090E-01      -.27250210E-03 

    68      -.43591820E-01      -.23628450E-03 

    69      -.47971200E-01      -.89173330E-04 

    70      -.48510300E-01       .73803520E-05 

    71      -.48191290E-01       .20038350E-04 

    72      -.48023480E-01       .96848540E-07 
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    73      -.48188150E-01      -.19860960E-04 

    74      -.48504550E-01      -.72448870E-05 

    75      -.47963620E-01       .89258520E-04 

    76      -.43582870E-01       .23631670E-03 

    77      -.37071570E-01       .27251920E-03 

    78      -.47935470E-01      -.36485860E-03 

    79      -.56655530E-01      -.31669030E-03 

    80      -.62542380E-01      -.12120870E-03 

    81      -.63302410E-01       .74087800E-05 

    82      -.62910800E-01       .25260980E-04 

    83      -.62699140E-01       .13242330E-06 

    84      -.62906490E-01      -.25019690E-04 

    85      -.63294550E-01      -.72270600E-05 

    86      -.62532090E-01       .12132240E-03 

    87      -.56643470E-01       .31672980E-03 

    88      -.47922770E-01       .36487680E-03 

    89      -.47191100E-01      -.35706480E-03 

    90      -.55724530E-01      -.30988220E-03 

    91      -.61482780E-01      -.11840760E-03 

    92      -.62222120E-01       .75385690E-05 

    93      -.61834720E-01       .24902820E-04 

    94      -.61626200E-01       .11634110E-06 

    95      -.61830950E-01      -.24690060E-04 

    96      -.62215210E-01      -.73780490E-05 

    97      -.61473700E-01       .11850910E-03 

    98      -.55713800E-01       .30992190E-03 

    99      -.47179680E-01       .35708610E-03 

   100      -.35570700E-01      -.25515790E-03 

   101      -.41665910E-01      -.22111030E-03 

   102      -.45758050E-01      -.82883370E-04 

   103      -.46250170E-01       .77319850E-05 

   104      -.45939550E-01       .19287040E-04 

   105      -.45778240E-01       .67297290E-07 

   106      -.45937380E-01      -.19165720E-04 

   107      -.46246220E-01      -.76397060E-05 

   108      -.45752850E-01       .82941290E-04 

   109      -.41659770E-01       .22113290E-03 

   110      -.35564150E-01       .25517040E-03 

   111      -.17700040E-01      -.95052980E-04 

   112      -.19964830E-01      -.81668160E-04 

   113      -.21442780E-01      -.27402880E-04 

   114      -.21553680E-01       .75895890E-05 

   115      -.21369520E-01       .10231510E-04 

   116      -.21283970E-01       .33327920E-07 

   117      -.21368450E-01      -.10172740E-04 

   118      -.21551780E-01      -.75487890E-05 

   119      -.21440350E-01       .27426170E-04 

   120      -.19962050E-01       .81674520E-04 

   121      -.17697190E-01       .95054410E-04 
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   122      -.13331230E-02       .14842340E-04 

   123      -.88043240E-03       .14842280E-04 

   124      -.41312510E-03       .16280140E-04 

   125       .14189460E-03       .20593930E-04 

   126       .83805550E-03       .24411130E-04 

   127       .15916370E-02       .24359200E-04 

   128       .21755870E-02       .97126300E-05 

   129       .19266860E-02      -.30254010E-04 

   130      -.89700870E-04      -.11151190E-03 

   131      -.54576990E-02      -.25003180E-03 

   132      -.15865550E-01      -.44008480E-03 

   133      -.32768530E-01      -.67594140E-03 

   134      -.56505220E-01      -.85349670E-03 

   135      -.83180700E-01      -.86864800E-03 

   136      -.10480840E+00      -.42305000E-03 

   137      -.10916600E+00       .49163150E-05 

   138      -.10856810E+00       .33583780E-04 

   139      -.10716050E+00       .58014770E-04 

   140      -.10113740E+00       .46524650E-03 

   141      -.78850480E-01       .86558930E-03 

   142      -.53452420E-01       .76272400E-03 

   143      -.34589420E-01       .43706150E-03 

   144      -.27924230E-01       .11799080E-24 

   145      -.13330630E-02       .14838040E-04 

   146      -.88050320E-03       .14837990E-04 

   147      -.41332740E-03       .16275790E-04 

   148       .14155680E-03       .20589380E-04 

   149       .83758470E-03       .24407290E-04 

   150       .15910850E-02       .24358070E-04 

   151       .21750800E-02       .97174100E-05 

   152       .19264710E-02      -.30238900E-04 

   153      -.89244860E-04      -.11148240E-03 

   154      -.54560800E-02      -.24998440E-03 

   155      -.15862210E-01      -.44002020E-03 

   156      -.32763030E-01      -.67586500E-03 

   157      -.56497340E-01      -.85341920E-03 

   158      -.83170620E-01      -.86858450E-03 

   159      -.10479680E+00      -.42301100E-03 

   160      -.10915360E+00       .49223780E-05 

   161      -.10855610E+00       .33556700E-04 

   162      -.10714970E+00       .57960240E-04 

   163      -.10112860E+00       .46517600E-03 

   164      -.78843820E-01       .86551920E-03 

   165      -.53447710E-01       .76266900E-03 

   166      -.34586030E-01       .43703160E-03 

167   -.27921300E-01       .11798270E-24 
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II.8. Cenário 8: Pavimento após o processo de renovação de via (camada de lastro 

de 32,5 cm), com aplicação de 27,5 toneladas por eixo, com amostras retiradas no 

ponto 2 (Amostras 5 e 6). 

 

II.8.1. PRESSOES DE CONTATO  

 

  PONTO NODAL  PRESSAO  

     1       .17135290E-02 

     2       .56180870E-02 

     3       .89856220E-02 

     4       .10142450E-01 

     5       .28824710E-01 

     6       .00000000E+00 

     7       .28824710E-01 

     8       .10142450E-01 

     9       .89856220E-02 

    10       .56180870E-02 

    11       .17135290E-02 

    12       .00000000E+00 

    13       .00000000E+00 

    14       .00000000E+00 

    15       .00000000E+00 

    16       .00000000E+00 

    17       .00000000E+00 

    18       .00000000E+00 

    19       .00000000E+00 

    20       .00000000E+00 

    21       .00000000E+00 

    22       .00000000E+00 

    23       .00000000E+00 

    24       .00000000E+00 

    25       .00000000E+00 

    26       .00000000E+00 

    27       .00000000E+00 

    28       .00000000E+00 

    29       .00000000E+00 

    30       .00000000E+00 

    31       .00000000E+00 

    32       .00000000E+00 

    33       .00000000E+00 

    34       .00000000E+00 

    35       .00000000E+00 

    36       .00000000E+00 

    37       .00000000E+00 

    38       .00000000E+00 

    39       .00000000E+00 

    40       .00000000E+00 

    41       .00000000E+00 

    42       .00000000E+00 



 

I.114 
 

    43       .00000000E+00 

    44       .00000000E+00 

    45       .19793670E-01 

    46       .15284120E-01 

    47       .17819150E-01 

    48       .52144600E-02 

    49       .13960500E+00 

    50       .00000000E+00 

    51       .13960500E+00 

    52       .52144600E-02 

    53       .17819150E-01 

    54       .15284120E-01 

    55       .19793670E-01 

    56       .62192450E+00 

    57       .48139840E+00 

    58       .68954540E+00 

    59       .63177600E+00 

    60       .13264390E+01 

    61       .00000000E+00 

    62       .13264390E+01 

    63       .63177600E+00 

    64       .68954540E+00 

    65       .48139840E+00 

    66       .62192450E+00 

    67       .18010370E+01 

    68       .14166730E+01 

    69       .18958330E+01 

    70       .19138160E+01 

    71       .36111600E+01 

    72       .00000000E+00 

    73       .36111600E+01 

    74       .19138160E+01 

    75       .18958330E+01 

    76       .14166730E+01 

    77       .18010370E+01 

    78       .23945260E+01 

    79       .18784680E+01 

    80       .25136380E+01 

    81       .25398820E+01 

    82       .47654950E+01 

    83       .00000000E+00 

    84       .47654950E+01 

    85       .25398820E+01 

    86       .25136380E+01 

    87       .18784680E+01 

    88       .23945260E+01 

    89       .23460990E+01 

    90       .26763660E+01 

    91       .24620230E+01 
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    92       .24870890E+01 

    93       .46734740E+01 

    94       .00000000E+00 

    95       .46734740E+01 

    96       .24870890E+01 

    97       .24620230E+01 

    98       .26763660E+01 

    99       .23460990E+01 

   100       .16934910E+01 

   101       .19336310E+01 

   102       .17778410E+01 

   103       .17926270E+01 

   104       .34072530E+01 

   105       .00000000E+00 

   106       .34072530E+01 

   107       .17926270E+01 

   108       .17778410E+01 

   109       .19336310E+01 

   110       .16934910E+01 

   111       .22042980E+00 

   112       .74829940E+00 

   113       .68319400E+00 

   114       .67706390E+00 

   115       .13995660E+01 

   116       .00000000E+00 

   117       .13995660E+01 

   118       .67706390E+00 

   119       .68319400E+00 

   120       .74829940E+00 

   121       .22042980E+00 

 

II.8.2. MOMENTOS FLETORES E ESFORCOS CORTANTES 

 

  PONTO   F. CORTANTE        M. FLETOR      St(kgf/cm2)        Txy (kgf/cm2) 

   1      .7723060E+00      .8221383E-02      .3514142E-05      .1526296E-02 

   2      .4219629E+01     -.1928829E+02     -.8244573E-02      .8339187E-02 

   3     -.1754360E+02     -.1248084E+03     -.5334802E-01     -.3467114E-01 

   4     -.1297731E+02      .1675427E+03      .7161433E-01     -.2564686E-01 

   5     -.8404929E-03      .3838009E+03      .1640516E+00     -.1661053E-05 

   6     -.6354776E-03      .3837929E+03      .1640482E+00     -.1255885E-05 

   7      .1297114E+02      .3837537E+03      .1640314E+00      .2563466E-01 

   8      .1753730E+02      .1675208E+03      .7160495E-01      .3465870E-01 

   9     -.4218807E+01     -.1247882E+03     -.5333939E-01     -.8337564E-02 

  10     -.7701203E+00     -.1928049E+02     -.8241238E-02     -.1521977E-02 

  11      .7703644E+00      .2214895E-01      .9467331E-05      .1522459E-02 

  12     -.1324851E+02     -.9344445E-02     -.3994182E-05     -.2618283E-01 

  13     -.2413943E+02      .3311911E+03      .1415641E+00     -.4770638E-01 

  14      .2124108E+02      .9346785E+03      .3995183E+00      .4197842E-01 

  15      .9803988E+01      .5806630E+03      .2481981E+00      .1937547E-01 
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  16      .2012861E-02      .4172605E+03      .1783535E+00      .3977987E-05 

  17      .1936637E-02      .4172174E+03      .1783351E+00      .3827346E-05 

  18     -.9798425E+01      .4171812E+03      .1783196E+00     -.1936448E-01 

  19     -.2123290E+02      .5805023E+03      .2481295E+00     -.4196225E-01 

  20      .2413206E+02      .9343979E+03      .3993983E+00      .4769182E-01 

  21      .1324404E+02      .3310911E+03      .1415213E+00      .2617400E-01 

  22     -.1324380E+02     -.3775435E-03     -.1613769E-06     -.2617352E-01 

  23     -.3472371E+02      .2309986E-02      .9873786E-06     -.6862392E-01 

  24     -.6784703E+02      .8681020E+03      .3710608E+00     -.1340850E+00 

  25      .8149852E+02      .2564268E+04      .1096069E+01      .1610643E+00 

  26      .4462101E+02      .1205952E+04      .5154710E+00      .8818382E-01 

  27      .1635326E-02      .4621938E+03      .1975597E+00      .3231869E-05 

  28      .9069493E-02      .4621417E+03      .1975375E+00      .1792390E-04 

  29     -.4461077E+02      .4620145E+03      .1974831E+00     -.8816357E-01 

  30     -.8149218E+02      .1205507E+04      .5152810E+00     -.1610517E+00 

  31      .6783423E+02      .2563698E+04      .1095825E+01      .1340597E+00 

  32      .3471303E+02      .8678353E+03      .3709469E+00      .6860283E-01 

  33     -.3471315E+02     -.1295240E-01     -.5536365E-05     -.6860307E-01 

  34     -.5037443E+02      .4314929E-02      .1844370E-05     -.9955420E-01 

  35     -.1009584E+03      .1259379E+04      .5383082E+00     -.1995226E+00 

  36      .1235562E+03      .3783331E+04      .1617144E+01      .2441822E+00 

  37      .6463166E+02      .1724035E+04      .7369204E+00      .1277305E+00 

  38      .3865331E-02      .6468264E+03      .2764790E+00      .7638995E-05 

  39      .3635485E-02      .6467661E+03      .2764532E+00      .7184754E-05 

  40     -.6463338E+02      .6466768E+03      .2764150E+00     -.1277339E+00 

  41     -.1235587E+03      .1723864E+04      .7368473E+00     -.2441872E+00 

  42      .1009547E+03      .3783165E+04      .1617073E+01      .1995153E+00 

  43      .5037167E+02      .1259287E+04      .5382687E+00      .9954876E-01 

  44     -.5037167E+02     -.4110311E-02     -.1756908E-05     -.9954876E-01 

  45      .8966656E+01      .3999208E-01      .1709418E-04      .1772066E-01 

  46      .1837485E+02     -.2241331E+03     -.9580329E-01      .3631393E-01 

  47     -.6554774E+02     -.6835443E+03     -.2921737E+00     -.1295410E+00 

  48     -.6289419E+02      .4090981E+03      .1748646E+00     -.1242968E+00 

  49     -.1611600E-01      .1457426E+04      .6229612E+00     -.3184981E-04 

  50     -.4253317E-01      .1457811E+04      .6231256E+00     -.8405764E-04 

  51      .6282518E+02      .1458382E+04      .6233698E+00      .1241604E+00 

  52      .6550743E+02      .4110305E+03      .1756905E+00      .1294613E+00 

  53     -.1831707E+02     -.6808749E+03     -.2910326E+00     -.3619975E-01 

  54     -.8903756E+01     -.2227838E+03     -.9522654E-01     -.1759636E-01 

  55      .8905709E+01      .1157640E+00      .4948206E-04      .1760022E-01 

  56      .2800350E+03     -.4749712E+00     -.2030214E-03      .5534288E+00 

  57      .5756061E+03     -.7001847E+04     -.2992864E+01      .1137561E+01 

  58     -.9132701E+03     -.2139174E+05     -.9143671E+01     -.1804882E+01 

  59     -.5973981E+03     -.6171551E+04     -.2637963E+01     -.1180629E+01 

  60     -.1656292E-01      .3783861E+04      .1617370E+01     -.3273305E-04 

  61     -.2592881E+00      .3784046E+04      .1617450E+01     -.5124270E-03 

  62      .5969960E+03      .3787252E+04      .1618820E+01      .1179834E+01 

  63      .9133910E+03     -.6160941E+04     -.2633428E+01      .1805121E+01 

  64     -.5754393E+03     -.2138328E+05     -.9140055E+01     -.1137232E+01 
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  65     -.2798676E+03     -.6997078E+04     -.2990826E+01     -.5530981E+00 

  66      .2798755E+03      .3372915E+00      .1441716E-03      .5531136E+00 

  67      .8109005E+03     -.6750294E+00     -.2885341E-03      .1602570E+01 

  68      .1680614E+04     -.2027284E+05     -.8665407E+01      .3321371E+01 

  69     -.2583075E+04     -.6228627E+05     -.2662360E+02     -.5104892E+01 

  70     -.1625918E+04     -.1923438E+05     -.8221531E+01     -.3213276E+01 

  71     -.1638989E+00      .7862245E+04      .3360632E+01     -.3239108E-03 

  72     -.4600659E+00      .7865907E+04      .3362197E+01     -.9092211E-03 

  73      .1625472E+04      .7873706E+04      .3365531E+01      .3212395E+01 

  74      .2583173E+04     -.1921663E+05     -.8213943E+01      .5105086E+01 

  75     -.1680176E+04     -.6226866E+05     -.2661607E+02     -.3320505E+01 

  76     -.8104602E+03     -.2026299E+05     -.8661196E+01     -.1601700E+01 

  77      .8104758E+03      .9324263E+00      .3985556E-03      .1601731E+01 

  78      .1078189E+04      .1282903E+00      .5483629E-04      .2130808E+01 

  79      .2231216E+04     -.2695476E+05     -.1152152E+02      .4409518E+01 

  80     -.3415918E+04     -.8273277E+05     -.3536324E+02     -.6750827E+01 

  81     -.2145006E+04     -.2579821E+05     -.1102717E+02     -.4239143E+01 

  82     -.1533107E+00      .9955393E+04      .4255325E+01     -.3029855E-03 

  83     -.6512307E+00      .9958532E+04      .4256668E+01     -.1287017E-02 

  84      .2144790E+04      .9968416E+04      .4260892E+01      .4238715E+01 

  85      .3415841E+04     -.2577937E+05     -.1101911E+02      .6750674E+01 

  86     -.2230721E+04     -.8271024E+05     -.3535360E+02     -.4408540E+01 

  87     -.1077666E+04     -.2694192E+05     -.1151603E+02     -.2129775E+01 

  88      .1077697E+04      .1606346E+00      .6866153E-04      .2129837E+01 

  89      .1056391E+04      .2973159E-01      .1270845E-04      .2087730E+01 

  90      .2185932E+04     -.2640930E+05     -.1128837E+02      .4320024E+01 

  91     -.3348644E+04     -.8105912E+05     -.3464785E+02     -.6617874E+01 

  92     -.2104233E+04     -.2525419E+05     -.1079463E+02     -.4158564E+01 

  93     -.5351678E+00      .9812136E+04      .4194092E+01     -.1057644E-02 

  94     -.2333764E+00      .9822007E+04      .4198311E+01     -.4612183E-03 

  95      .2103833E+04      .9831602E+04      .4202412E+01      .4157773E+01 

  96      .3348129E+04     -.2522831E+05     -.1078357E+02      .6616856E+01 

  97     -.2185474E+04     -.8103306E+05     -.3463671E+02     -.4319118E+01 

  98     -.1055888E+04     -.2639706E+05     -.1128314E+02     -.2086735E+01 

  99      .1055919E+04     -.2432899E+00     -.1039917E-03      .2086797E+01 

 100      .7625358E+03      .2428218E+00      .1037916E-03      .1506988E+01 

 101      .1578584E+04     -.1906205E+05     -.8147868E+01      .3119731E+01 

 102     -.2430725E+04     -.5852573E+05     -.2501620E+02     -.4803805E+01 

 103     -.1533798E+04     -.1801332E+05     -.7699600E+01     -.3031221E+01 

 104     -.3273226E+00      .7550321E+04      .3227304E+01     -.6468827E-03 

 105     -.1050571E+00      .7555210E+04      .3229393E+01     -.2076227E-03 

 106      .1533441E+04      .7556836E+04      .3230088E+01      .3030516E+01 

 107      .2430826E+04     -.1800069E+05     -.7694202E+01      .4804004E+01 

 108     -.1578229E+04     -.5851188E+05     -.2501027E+02     -.3119029E+01 

 109     -.7622408E+03     -.1905571E+05     -.8145156E+01     -.1506405E+01 

 110      .7622721E+03     -.8173248E+00     -.3493567E-03      .1506467E+01 

 111      .2976773E+03      .1554313E+00      .6643744E-04      .5882950E+00 

 112      .6134679E+03     -.7441994E+04     -.3181000E+01      .1212387E+01 

 113     -.9690215E+03     -.2277963E+05     -.9736907E+01     -.1915062E+01 
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 114     -.6301306E+03     -.6630460E+04     -.2834119E+01     -.1245317E+01 

 115     -.2394724E+00      .3870433E+04      .1654375E+01     -.4732656E-03 

 116     -.1185789E+00      .3873880E+04      .1655848E+01     -.2343457E-03 

 117      .6301404E+03      .3876541E+04      .1656986E+01      .1245337E+01 

 118      .9687516E+03     -.6626307E+04     -.2832344E+01      .1914529E+01 

 119     -.6133499E+03     -.2277292E+05     -.9734040E+01     -.1212154E+01 

 120     -.2975000E+03     -.7438380E+04     -.3179456E+01     -.5879447E+00 

 121      .2975156E+03      .4892802E+00      .2091376E-03      .5879756E+00 

 122     -.1434162E-02     -.5632903E-02     -.4078008E-05     -.1657607E-04 

 123      .2625652E+02      .4315376E-01      .3124168E-04      .3034734E+00 

 124      .2625636E+02     -.8007527E+03     -.5797145E+00      .3034716E+00 

 125     -.3151441E+02     -.1601545E+04     -.1159457E+01     -.3642442E+00 

 126     -.3151265E+02     -.6402988E+03     -.4635520E+00     -.3642238E+00 

 127     -.2195936E+03      .3208482E+03      .2322819E+00     -.2538068E+01 

 128     -.2195883E+03      .7018425E+04      .5081073E+01     -.2538006E+01 

 129     -.5042124E+03      .1371584E+05      .9929750E+01     -.5827698E+01 

 130     -.5042093E+03      .2909411E+05      .2106303E+02     -.5827662E+01 

 131     -.4113475E+03      .4447203E+05      .3219606E+02     -.4754364E+01 

 132     -.4113234E+03      .5701746E+05      .4127847E+02     -.4754085E+01 

 133      .1422487E+04      .6956242E+05      .5036055E+02      .1644114E+02 

 134      .1422387E+04      .2617488E+05      .1894962E+02      .1643998E+02 

 135      .6710352E+04     -.1720791E+05     -.1245787E+02      .7755839E+02 

 136     -.7039811E+04     -.2218726E+06     -.1606273E+03     -.8136629E+02 

 137     -.3506411E+02     -.7162717E+04     -.5185535E+01     -.4052717E+00 

 138     -.3475578E+02     -.6094579E+04     -.4412244E+01     -.4017080E+00 

 139      .6828938E+04     -.5034506E+04     -.3644791E+01      .7892902E+02 

 140     -.6921048E+04     -.2133191E+06     -.1544349E+03     -.7999363E+02 

 141     -.1951484E+04     -.2226628E+04     -.1611994E+01     -.2255530E+02 

 142     -.1951456E+04      .5729492E+05      .4147934E+02     -.2255497E+02 

 143     -.3454890E-01      .1168149E+06      .8456956E+02     -.3993170E-03 

 144      .3454890E-01     -.1168160E+06     -.8457031E+02      .3993170E-03 

 145     -.5401119E-03      .8695436E-02      .6295165E-05     -.6242625E-05 

 146      .2625632E+02      .4036445E-01      .2922233E-04      .3034711E+00 

 147      .2625597E+02     -.8007440E+03     -.5797082E+00      .3034670E+00 

 148     -.3150066E+02     -.1601525E+04     -.1159443E+01     -.3640853E+00 

 149     -.3149919E+02     -.6407077E+03     -.4638480E+00     -.3640684E+00 

 150     -.2195554E+03      .3200858E+03      .2317300E+00     -.2537626E+01 

 151     -.2195583E+03      .7016533E+04      .5079703E+01     -.2537660E+01 

 152     -.5041853E+03      .1371301E+05      .9927699E+01     -.5827385E+01 

 153     -.5041883E+03      .2909055E+05      .2106046E+02     -.5827419E+01 

 154     -.4113893E+03      .4446760E+05      .3219285E+02     -.4754846E+01 

 155     -.4113559E+03      .5701437E+05      .4127624E+02     -.4754460E+01 

 156      .1422380E+04      .6955991E+05      .5035873E+02      .1643990E+02 

 157      .1422340E+04      .2617594E+05      .1895039E+02      .1643944E+02 

 158      .6710221E+04     -.1720597E+05     -.1245647E+02      .7755688E+02 

 159     -.7039921E+04     -.2218693E+06     -.1606250E+03     -.8136756E+02 

 160     -.3472091E+02     -.7149763E+04     -.5176157E+01     -.4013051E+00 

 161     -.3501911E+02     -.6089482E+04     -.4408554E+01     -.4047517E+00 

 162      .6829184E+04     -.5023427E+04     -.3636770E+01      .7893185E+02 
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 163     -.6920838E+04     -.2133132E+06     -.1544306E+03     -.7999120E+02 

 164     -.1951343E+04     -.2227291E+04     -.1612474E+01     -.2255366E+02 

 165     -.1951348E+04      .5728926E+05      .4147525E+02     -.2255373E+02 

 166      .1637684E-01      .1168059E+06      .8456306E+02      .1892838E-03 

 167     -.1637684E-01     -.1168054E+06     -.8456270E+02     -.1892838E-03 

 

II.8.3. TENSÕES NORMAIS 

 

       X         Y         Z                Sx        Sy        Sz 

       .000    50.000     3.250          .3409E+01 .3612E+01 .6770E+00 

     61.000    50.000     3.250          .4897E+01 .5053E+01 .1942E+01 

    122.000    50.000     3.250          .5731E+01 .5835E+01 .2571E+01 

    183.000    50.000     3.250          .5810E+01 .5934E+01 .2520E+01 

    244.000    50.000     3.250          .4800E+01 .4957E+01 .1825E+01 

    305.000    50.000     3.250          .3369E+01 .3572E+01 .7197E+00 

       .000   100.000     3.250          .2996E+01 .1797E+01 .4441E+00 

     61.000   100.000     3.250          .4105E+01 .2710E+01 .1274E+01 

    122.000   100.000     3.250          .4837E+01 .3268E+01 .1687E+01 

    183.000   100.000     3.250          .4906E+01 .3292E+01 .1653E+01 

    244.000   100.000     3.250          .4054E+01 .2655E+01 .1197E+01 

    305.000   100.000     3.250          .2923E+01 .1767E+01 .4721E+00 

       .000    50.000     9.750          .1907E+01 .2149E+01 .6672E+00 

     61.000    50.000     9.750          .2772E+01 .2886E+01 .1905E+01 

    122.000    50.000     9.750          .3270E+01 .3264E+01 .2522E+01 

    183.000    50.000     9.750          .3310E+01 .3335E+01 .2472E+01 

    244.000    50.000     9.750          .2717E+01 .2836E+01 .1791E+01 

    305.000    50.000     9.750          .1881E+01 .2127E+01 .7086E+00 

       .000   100.000     9.750          .2240E+01 .5547E+00 .3797E+00 

     61.000   100.000     9.750          .2838E+01 .9301E+00 .1081E+01 

    122.000   100.000     9.750          .3263E+01 .1162E+01 .1432E+01 

    183.000   100.000     9.750          .3332E+01 .1160E+01 .1403E+01 

    244.000   100.000     9.750          .2822E+01 .9062E+00 .1017E+01 

    305.000   100.000     9.750          .2178E+01 .5463E+00 .4029E+00 

       .000    50.000    16.250          .1043E+01 .1270E+01 .5953E+00 

     61.000    50.000    16.250          .1471E+01 .1607E+01 .1654E+01 

    122.000    50.000    16.250          .1733E+01 .1783E+01 .2187E+01 

    183.000    50.000    16.250          .1756E+01 .1833E+01 .2145E+01 

    244.000    50.000    16.250          .1447E+01 .1587E+01 .1558E+01 

    305.000    50.000    16.250          .1024E+01 .1252E+01 .6287E+00 

       .000   100.000    16.250          .1449E+01 .2162E+00 .2989E+00 

     61.000   100.000    16.250          .1791E+01 .4099E+00 .8181E+00 

    122.000   100.000    16.250          .2044E+01 .5364E+00 .1081E+01 

    183.000   100.000    16.250          .2092E+01 .5306E+00 .1061E+01 

    244.000   100.000    16.250          .1785E+01 .3981E+00 .7714E+00 

    305.000   100.000    16.250          .1406E+01 .2116E+00 .3146E+00 

       .000    50.000    22.750          .6786E+00 .8125E+00 .5060E+00 

     61.000    50.000    22.750          .9105E+00 .9799E+00 .1350E+01 

    122.000    50.000    22.750          .1072E+01 .1078E+01 .1781E+01 

    183.000    50.000    22.750          .1088E+01 .1111E+01 .1748E+01 
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    244.000    50.000    22.750          .9018E+00 .9736E+00 .1274E+01 

    305.000    50.000    22.750          .6600E+00 .7961E+00 .5302E+00 

       .000   100.000    22.750          .9472E+00 .1655E+00 .2630E+00 

     61.000   100.000    22.750          .1175E+01 .2947E+00 .6814E+00 

    122.000   100.000    22.750          .1351E+01 .3856E+00 .8987E+00 

    183.000   100.000    22.750          .1381E+01 .3819E+00 .8826E+00 

    244.000   100.000    22.750          .1172E+01 .2881E+00 .6447E+00 

    305.000   100.000    22.750          .9171E+00 .1601E+00 .2737E+00 

       .000    50.000    29.250          .4237E+00 .4934E+00 .4503E+00 

     61.000    50.000    29.250          .5182E+00 .5317E+00 .1133E+01 

    122.000    50.000    29.250          .6097E+00 .5680E+00 .1490E+01 

    183.000    50.000    29.250          .6210E+00 .5917E+00 .1465E+01 

    244.000    50.000    29.250          .5203E+00 .5354E+00 .1074E+01 

    305.000    50.000    29.250          .4053E+00 .4782E+00 .4666E+00 

       .000   100.000    29.250          .6424E+00 .7506E-01 .2524E+00 

     61.000   100.000    29.250          .7817E+00 .1313E+00 .6117E+00 

    122.000   100.000    29.250          .9035E+00 .1801E+00 .8043E+00 

    183.000   100.000    29.250          .9232E+00 .1773E+00 .7911E+00 

    244.000   100.000    29.250          .7828E+00 .1299E+00 .5815E+00 

    305.000   100.000    29.250          .6185E+00 .7006E-01 .2593E+00 

       .000    50.000    34.500          .5242E+00 .5660E+00 .4347E+00 

     61.000    50.000    34.500          .7533E+00 .7619E+00 .1048E+01 

    122.000    50.000    34.500          .9040E+00 .8800E+00 .1374E+01 

    183.000    50.000    34.500          .9127E+00 .8960E+00 .1352E+01 

    244.000    50.000    34.500          .7420E+00 .7516E+00 .9961E+00 

    305.000    50.000    34.500          .5118E+00 .5555E+00 .4470E+00 

       .000   100.000    34.500          .5690E+00 .2347E+00 .2535E+00 

     61.000   100.000    34.500          .7617E+00 .3770E+00 .5863E+00 

    122.000   100.000    34.500          .9027E+00 .4737E+00 .7691E+00 

    183.000   100.000    34.500          .9154E+00 .4733E+00 .7574E+00 

    244.000   100.000    34.500          .7557E+00 .3697E+00 .5592E+00 

    305.000   100.000    34.500          .5514E+00 .2284E+00 .2582E+00 

       .000    50.000    38.500          .4752E+00 .5063E+00 .4279E+00 

     61.000    50.000    38.500          .6849E+00 .6869E+00 .9996E+00 

    122.000    50.000    38.500          .8238E+00 .7970E+00 .1308E+01 

    183.000    50.000    38.500          .8314E+00 .8107E+00 .1288E+01 

    244.000    50.000    38.500          .6747E+00 .6774E+00 .9520E+00 

    305.000    50.000    38.500          .4637E+00 .4966E+00 .4377E+00 

       .000   100.000    38.500          .5035E+00 .2206E+00 .2563E+00 

     61.000   100.000    38.500          .6801E+00 .3514E+00 .5736E+00 

    122.000   100.000    38.500          .8099E+00 .4404E+00 .7511E+00 

    183.000   100.000    38.500          .8203E+00 .4403E+00 .7403E+00 

    244.000   100.000    38.500          .6745E+00 .3447E+00 .5485E+00 

    305.000   100.000    38.500          .4877E+00 .2146E+00 .2595E+00 

       .000    50.000    42.500          .4521E+00 .4740E+00 .4244E+00 

     61.000    50.000    42.500          .6598E+00 .6564E+00 .9616E+00 

    122.000    50.000    42.500          .7953E+00 .7668E+00 .1255E+01 

    183.000    50.000    42.500          .8020E+00 .7786E+00 .1238E+01 

    244.000    50.000    42.500          .6492E+00 .6463E+00 .9178E+00 
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    305.000    50.000    42.500          .4417E+00 .4653E+00 .4319E+00 

       .000   100.000    42.500          .4572E+00 .2227E+00 .2613E+00 

     61.000   100.000    42.500          .6275E+00 .3527E+00 .5683E+00 

    122.000   100.000    42.500          .7511E+00 .4403E+00 .7429E+00 

    183.000   100.000    42.500          .7597E+00 .4406E+00 .7328E+00 

    244.000   100.000    42.500          .6216E+00 .3460E+00 .5446E+00 

    305.000   100.000    42.500          .4431E+00 .2170E+00 .2633E+00 

       .000    50.000    46.500          .4229E+00 .4420E+00 .4224E+00 

     61.000    50.000    46.500          .6253E+00 .6233E+00 .9305E+00 

    122.000    50.000    46.500          .7552E+00 .7324E+00 .1212E+01 

    183.000    50.000    46.500          .7610E+00 .7424E+00 .1196E+01 

    244.000    50.000    46.500          .6144E+00 .6129E+00 .8899E+00 

    305.000    50.000    46.500          .4138E+00 .4343E+00 .4279E+00 

       .000   100.000    46.500          .4147E+00 .2174E+00 .2652E+00 

     61.000   100.000    46.500          .5758E+00 .3443E+00 .5610E+00 

    122.000   100.000    46.500          .6913E+00 .4293E+00 .7322E+00 

    183.000   100.000    46.500          .6987E+00 .4296E+00 .7228E+00 

    244.000   100.000    46.500          .5698E+00 .3376E+00 .5387E+00 

    305.000   100.000    46.500          .4022E+00 .2119E+00 .2659E+00 

       .000    50.000    50.500          .4095E+00 .4255E+00 .4208E+00 

     61.000    50.000    50.500          .6186E+00 .6183E+00 .9013E+00 

    122.000    50.000    50.500          .7486E+00 .7321E+00 .1172E+01 

    183.000    50.000    50.500          .7537E+00 .7405E+00 .1157E+01 

    244.000    50.000    50.500          .6064E+00 .6065E+00 .8637E+00 

    305.000    50.000    50.500          .4020E+00 .4191E+00 .4244E+00 

       .000   100.000    50.500          .3807E+00 .2231E+00 .2699E+00 

     61.000   100.000    50.500          .5389E+00 .3543E+00 .5569E+00 

    122.000   100.000    50.500          .6493E+00 .4407E+00 .7257E+00 

    183.000   100.000    50.500          .6554E+00 .4412E+00 .7169E+00 

    244.000   100.000    50.500          .5323E+00 .3471E+00 .5358E+00 

    305.000   100.000    50.500          .3699E+00 .2179E+00 .2695E+00 

       .000    50.000    56.500          .3236E+00 .3227E+00 .4172E+00 

     61.000    50.000    56.500          .4602E+00 .4381E+00 .8594E+00 

    122.000    50.000    56.500          .5549E+00 .5119E+00 .1113E+01 

    183.000    50.000    56.500          .5600E+00 .5201E+00 .1101E+01 

    244.000    50.000    56.500          .4544E+00 .4326E+00 .8260E+00 

    305.000    50.000    56.500          .3146E+00 .3156E+00 .4183E+00 

       .000   100.000    56.500          .3163E+00 .1651E+00 .2743E+00 

     61.000   100.000    56.500          .4382E+00 .2505E+00 .5467E+00 

    122.000   100.000    56.500          .5306E+00 .3093E+00 .7109E+00 

    183.000   100.000    56.500          .5356E+00 .3104E+00 .7030E+00 

    244.000   100.000    56.500          .4346E+00 .2464E+00 .5276E+00 

    305.000   100.000    56.500          .3054E+00 .1605E+00 .2724E+00 

       .000    50.000    66.500          .2446E+00 .2409E+00 .4065E+00 

     61.000    50.000    66.500          .3423E+00 .3215E+00 .7940E+00 

    122.000    50.000    66.500          .4117E+00 .3742E+00 .1024E+01 

    183.000    50.000    66.500          .4159E+00 .3806E+00 .1014E+01 

    244.000    50.000    66.500          .3385E+00 .3180E+00 .7663E+00 

    305.000    50.000    66.500          .2374E+00 .2352E+00 .4044E+00 



 

I.122 
 

       .000   100.000    66.500          .2398E+00 .1239E+00 .2761E+00 

     61.000   100.000    66.500          .3308E+00 .1844E+00 .5267E+00 

    122.000   100.000    66.500          .4012E+00 .2265E+00 .6829E+00 

    183.000   100.000    66.500          .4049E+00 .2276E+00 .6762E+00 

    244.000   100.000    66.500          .3283E+00 .1816E+00 .5102E+00 

    305.000   100.000    66.500          .2312E+00 .1204E+00 .2724E+00 

       .000    50.000    82.500          .1564E+00 .1533E+00 .3767E+00 

     61.000    50.000    82.500          .2136E+00 .1986E+00 .6947E+00 

    122.000    50.000    82.500          .2555E+00 .2289E+00 .8910E+00 

    183.000    50.000    82.500          .2585E+00 .2335E+00 .8844E+00 

    244.000    50.000    82.500          .2117E+00 .1969E+00 .6736E+00 

    305.000    50.000    82.500          .1515E+00 .1495E+00 .3718E+00 

       .000   100.000    82.500          .1573E+00 .7626E-01 .2638E+00 

     61.000   100.000    82.500          .2138E+00 .1105E+00 .4811E+00 

    122.000   100.000    82.500          .2587E+00 .1349E+00 .6217E+00 

    183.000   100.000    82.500          .2613E+00 .1358E+00 .6166E+00 

    244.000   100.000    82.500          .2126E+00 .1091E+00 .4678E+00 

    305.000   100.000    82.500          .1514E+00 .7398E-01 .2585E+00 

       .000    50.000   112.500          .7136E-01 .7161E-01 .3068E+00 

     61.000    50.000   112.500          .9284E-01 .8673E-01 .5347E+00 

    122.000    50.000   112.500          .1093E+00 .9696E-01 .6819E+00 

    183.000    50.000   112.500          .1111E+00 .9967E-01 .6783E+00 

    244.000    50.000   112.500          .9236E-01 .8637E-01 .5210E+00 

    305.000    50.000   112.500          .6900E-01 .6979E-01 .3006E+00 

       .000   100.000   112.500          .7814E-01 .3038E-01 .2208E+00 

     61.000   100.000   112.500          .1015E+00 .4211E-01 .3862E+00 

    122.000   100.000   112.500          .1208E+00 .5074E-01 .4975E+00 

    183.000   100.000   112.500          .1225E+00 .5125E-01 .4941E+00 

    244.000   100.000   112.500          .1012E+00 .4171E-01 .3770E+00 

    305.000   100.000   112.500          .7517E-01 .2941E-01 .2151E+00 

       .000    50.000   152.500          .2020E-01 .2300E-01 .2225E+00 

     61.000    50.000   152.500          .2217E-01 .2226E-01 .3718E+00 

    122.000    50.000   152.500          .2415E-01 .2155E-01 .4719E+00 

    183.000    50.000   152.500          .2505E-01 .2301E-01 .4703E+00 

    244.000    50.000   152.500          .2233E-01 .2249E-01 .3636E+00 

    305.000    50.000   152.500          .1951E-01 .2248E-01 .2169E+00 

       .000   100.000   152.500          .3018E-01 .2938E-02 .1631E+00 

     61.000   100.000   152.500          .3446E-01 .2293E-02 .2768E+00 

    122.000   100.000   152.500          .3867E-01 .2080E-02 .3557E+00 

    183.000   100.000   152.500          .3982E-01 .2283E-02 .3537E+00 

    244.000   100.000   152.500          .3467E-01 .2401E-02 .2710E+00 

    305.000   100.000   152.500          .2905E-01 .2804E-02 .1582E+00 

       .000    50.000   192.500          .5476E-02 .8605E-02 .1656E+00 

     61.000    50.000   192.500          .2862E-02 .4509E-02 .2727E+00 

    122.000    50.000   192.500          .1274E-02 .1419E-02 .3456E+00 

    183.000    50.000   192.500          .1830E-02 .2383E-02 .3446E+00 

    244.000    50.000   192.500          .3119E-02 .4813E-02 .2671E+00 

    305.000    50.000   192.500          .5296E-02 .8488E-02 .1611E+00 

       .000   100.000   192.500          .1493E-01-.4005E-02 .1222E+00 



 

I.123 
 

     61.000   100.000   192.500          .1425E-01-.7345E-02 .2052E+00 

    122.000   100.000   192.500          .1434E-01-.9561E-02 .2635E+00 

    183.000   100.000   192.500          .1520E-01-.9471E-02 .2621E+00 

    244.000   100.000   192.500          .1452E-01-.7149E-02 .2011E+00 

    305.000   100.000   192.500          .1441E-01-.3910E-02 .1183E+00 

       .000    50.000   252.500         -.3175E-03 .2387E-02 .1302E+00 

     61.000    50.000   252.500         -.4392E-02-.2765E-02 .2125E+00 

    122.000    50.000   252.500         -.7123E-02-.6594E-02 .2691E+00 

    183.000    50.000   252.500         -.6739E-02-.5887E-02 .2684E+00 

    244.000    50.000   252.500         -.4116E-02-.2452E-02 .2083E+00 

    305.000    50.000   252.500         -.3073E-03 .2435E-02 .1265E+00 

       .000   100.000   252.500          .8221E-02-.6443E-02 .9631E-01 

     61.000   100.000   252.500          .5862E-02-.1068E-01 .1609E+00 

    122.000   100.000   252.500          .4533E-02-.1360E-01 .2064E+00 

    183.000   100.000   252.500          .5211E-02-.1355E-01 .2054E+00 

    244.000   100.000   252.500          .6141E-02-.1046E-01 .1577E+00 

    305.000   100.000   252.500          .7948E-02-.6257E-02 .9324E-01 

 

II.8.4. DESLOCAMENTOS E ROTACÕES 

 

  PONTO NODAL   DESLOCAMENTO   ROTACAO 

     1      -.70081320E-03       .13260410E-05 

     2      -.66737590E-03       .13604040E-05 

     3      -.63094030E-03       .16170990E-05 

     4      -.60344740E-03       .15662710E-05 

     5      -.58208740E-03       .91128400E-06 

     6      -.57449810E-03      -.57794970E-09 

     7      -.58210640E-03      -.91242180E-06 

     8      -.60348450E-03      -.15673480E-05 

     9      -.63099470E-03      -.16181330E-05 

    10      -.66745530E-03      -.13613690E-05 

    11      -.70091660E-03      -.13269730E-05 

    12      -.47882840E-03       .68208070E-05 

    13      -.31322600E-03       .62306580E-05 

    14      -.18117430E-03       .39750300E-05 

    15      -.13109280E-03       .21749320E-05 

    16      -.10526190E-03       .98947920E-06 

    17      -.97031550E-04      -.18246940E-08 

    18      -.10532210E-03      -.99302850E-06 

    19      -.13120990E-03      -.21781730E-05 

    20      -.18134140E-03      -.39777340E-05 

    21      -.31345100E-03      -.62326990E-05 

    22      -.47910120E-03      -.68226630E-05 

    23      -.22708980E-03       .15218210E-04 

    24       .14047510E-03       .13671370E-04 

    25       .41840170E-03       .75553030E-05 

    26       .50251860E-03       .30765770E-05 

    27       .53482670E-03       .10948720E-05 

    28       .54392380E-03      -.32111690E-08 



 

I.124 
 

    29       .53472150E-03      -.11010110E-05 

    30       .50231720E-03      -.30819110E-05 

    31       .41812110E-03      -.75594330E-05 

    32       .14011220E-03      -.13674010E-04 

    33      -.22751120E-03      -.15220410E-04 

    34      -.70388560E-03       .22123480E-04 

    35      -.16949910E-03       .19879430E-04 

    36       .23390700E-03       .10893930E-04 

    37       .35415800E-03       .43516040E-05 

    38       .39966020E-03       .15352020E-05 

    39       .41244110E-03      -.14699610E-08 

    40       .39961190E-03      -.15380110E-05 

    41       .35406590E-03      -.43540590E-05 

    42       .23377760E-03      -.10895970E-04 

    43      -.16967320E-03      -.19881020E-04 

    44      -.70409700E-03      -.22124920E-04 

    45      -.44939750E-02       .33492490E-05 

    46      -.44069180E-02       .37484310E-05 

    47      -.42964030E-02       .53655710E-05 

    48      -.42006540E-02       .56916860E-05 

    49      -.41208100E-02       .34745290E-05 

    50      -.40917580E-02       .11641540E-07 

    51      -.41204310E-02      -.34527120E-05 

    52      -.41999400E-02      -.56737450E-05 

    53      -.42954350E-02      -.53533580E-05 

    54      -.44057390E-02      -.37429900E-05 

    55      -.44926960E-02      -.33458200E-05 

    56      -.15868950E-01      -.89614590E-04 

    57      -.18005340E-01      -.77138370E-04 

    58      -.19408210E-01      -.26544200E-04 

    59      -.19527540E-01       .61973380E-05 

    60      -.19367770E-01       .90325780E-05 

    61      -.19292140E-01       .42880290E-07 

    62      -.19366370E-01      -.89521320E-05 

    63      -.19524890E-01      -.61304710E-05 

    64      -.19404620E-01       .26590960E-04 

    65      -.18000910E-01       .77161010E-04 

    66      -.15864080E-01       .89629580E-04 

    67      -.35101280E-01      -.27480750E-03 

    68      -.41670420E-01      -.23868310E-03 

    69      -.46110530E-01      -.91570710E-04 

    70      -.46687640E-01       .52702390E-05 

    71      -.46397820E-01       .18778130E-04 

    72      -.46240540E-01       .94375740E-07 

    73      -.46394750E-01      -.18602770E-04 

    74      -.46681900E-01      -.51278020E-05 

    75      -.46102780E-01       .91669670E-04 

    76      -.41660880E-01       .23873340E-03 

    77      -.35090760E-01       .27484140E-03 



 

I.125 
 

    78      -.45474300E-01      -.36745300E-03 

    79      -.54260390E-01      -.31942460E-03 

    80      -.60216990E-01      -.12397240E-03 

    81      -.61020910E-01       .49585610E-05 

    82      -.60663440E-01       .23781890E-04 

    83      -.60464200E-01       .12512400E-06 

    84      -.60659350E-01      -.23547690E-04 

    85      -.61013250E-01      -.47660270E-05 

    86      -.60206580E-01       .12410940E-03 

    87      -.54247460E-01       .31949570E-03 

    88      -.45459950E-01       .36750290E-03 

    89      -.44757820E-01      -.35972860E-03 

    90      -.53358890E-01      -.31267080E-03 

    91      -.59187750E-01      -.12117980E-03 

    92      -.59970860E-01       .51074600E-05 

    93      -.59617170E-01       .23448990E-04 

    94      -.59420680E-01       .12619570E-06 

    95      -.59613070E-01      -.23214660E-04 

    96      -.59963230E-01      -.49200320E-05 

    97      -.59177460E-01       .12130890E-03 

    98      -.53346260E-01       .31273480E-03 

    99      -.44743960E-01       .35977040E-03 

   100      -.33625080E-01      -.25755140E-03 

   101      -.39780810E-01      -.22358420E-03 

   102      -.43935250E-01      -.85330860E-04 

   103      -.44466060E-01       .55920900E-05 

   104      -.44184930E-01       .18020880E-04 

   105      -.44034100E-01       .76415110E-07 

   106      -.44182420E-01      -.17875040E-04 

   107      -.44461280E-01      -.54682610E-05 

   108      -.43928660E-01       .85424680E-04 

   109      -.39772400E-01       .22364080E-03 

   110      -.33615470E-01       .25759460E-03 

   111      -.16427400E-01      -.96094780E-04 

   112      -.18719270E-01      -.82834810E-04 

   113      -.20230890E-01      -.28985470E-04 

   114      -.20369560E-01       .59499720E-05 

   115      -.20208430E-01       .92271290E-05 

   116      -.20131300E-01       .26832970E-07 

   117      -.20207560E-01      -.91788910E-05 

   118      -.20367980E-01      -.59128640E-05 

   119      -.20228780E-01       .29010020E-04 

   120      -.18716760E-01       .82843890E-04 

   121      -.16424750E-01       .96099060E-04 

   122      -.12506230E-02       .14578820E-04 

   123      -.80596960E-03       .14578760E-04 

   124      -.34624050E-03       .16061810E-04 

   125       .20395770E-03       .20511160E-04 

   126       .90191890E-03       .24663380E-04 



 

I.126 
 

   127       .16722240E-02       .25255050E-04 

   128       .22982650E-02       .11661940E-04 

   129       .21313790E-02      -.26740070E-04 

   130       .25143960E-03      -.10602880E-03 

   131      -.49155090E-02      -.24228160E-03 

   132      -.15053520E-01      -.43025150E-03 

   133      -.31633280E-01      -.66469100E-03 

   134      -.55018930E-01      -.84200930E-03 

   135      -.81361930E-01      -.85861700E-03 

   136      -.10272390E+00      -.41581360E-03 

   137      -.10691580E+00       .83774430E-05 

   138      -.10627580E+00       .32929800E-04 

   139      -.10494710E+00       .53543990E-04 

   140      -.99107720E-01       .45795290E-03 

   141      -.77064770E-01       .85716520E-03 

   142      -.51916190E-01       .75517600E-03 

   143      -.33240590E-01       .43270820E-03 

   144      -.26641780E-01       .11681560E-24 

   145      -.12505670E-02       .14575360E-04 

   146      -.80601930E-03       .14575300E-04 

   147      -.34639580E-03       .16058340E-04 

   148       .20369580E-03       .20507630E-04 

   149       .90155620E-03       .24660560E-04 

   150       .16718060E-02       .25254500E-04 

   151       .22978950E-02       .11666360E-04 

   152       .21312680E-02      -.26726950E-04 

   153       .25190370E-03      -.10600370E-03 

   154      -.49140660E-02      -.24224210E-03 

   155      -.15050650E-01      -.43019830E-03 

   156      -.31628630E-01      -.66462810E-03 

   157      -.55012290E-01      -.84194360E-03 

   158      -.81353370E-01      -.85855790E-03 

   159      -.10271370E+00      -.41576800E-03 

   160      -.10690450E+00       .84015740E-05 

   161      -.10626430E+00       .32925160E-04 

   162      -.10493620E+00       .53504140E-04 

   163      -.99098510E-01       .45788650E-03 

   164      -.77057760E-01       .85709160E-03 

   165      -.51911310E-01       .75511260E-03 

   166      -.33237260E-01       .43267180E-03 

   167      -.26639020E-01       .11680580E-24 

 

 

 

 

 

 


