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Sumário 

São apresentadas três soluções inovadoras e sustentáveis para melhorar as infraestruturas ferroviárias europeias. 
Primeiramente, é apresentado o Neoballast, uma solução de balastro que oferece maior durabilidade e menor 
impacto ambiental, entre outras características. O agregado de ferro e aço desenvolvido no projeto Gain também 
é apresentado para uso como sub-balastro e camada de coroamento ferroviária, oferecendo maior desempenho 
mecânico na recuperação de um resíduo siderúrgico. Por fim, é apresentado o agregado de ferro e aço 
desenvolvido no projeto Birbalas para uso como balastro e sub-balastro ferroviário. Embora os resultados 
provisórios sejam muito positivos, está à espera de resultados definitivos. 
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1 – NEOBALLAST 

1.1 – Contexto 

Neoballast é uma solução inovadora e sustentável para melhorar radicalmente o desempenho económico e 
ambiental das ferrovias europeias, trazendo benefícios socioeconómicos significativos para toda a sociedade. 

Consiste em agregado de balastro cujos elementos constituintes são cobertos por um revestimento composto por 
um ligante avançado e pó de borracha de pneus de veículos em fim de vida, como pode ser visto na Fig.  1, 
proporcionando grande melhoria mecânica e benefícios ambientais. 

 

Fig.  1 - Neoballast 

As melhorias mecânicas consistem em menor necessidade de manutenção, aumento da vida útil, maior resistência 
à abrasão, mantendo a mesma colocação, permeabilidade e possibilidade de ataque da mesma forma que o balastro 
convencional. 

As vantagens ambientais do Neoballast, por outro lado, consistem na reciclagem de pneus fora de uso, maior 
durabilidade, menor extração de agregados de pedreira e redução de ruídos e vibrações. 
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1.2 – Testes laboratoriais 

Quatro secções foram testadas, simulando um milhão de ciclos de carga para cada secção, como pode ser visto na 
Fig.  2. 

 

 

Fig.  2 - Secções das simulações realizadas. 

As conclusões obtidas dos testes foram as seguintes: 

- Redução de 20% na rigidez em relação ao balastro de origem natural. 

- 70% mais resistência à abrasão (menos fragmentação). 

- 54% mais energia dissipada. 

- 25% menos tensão sob a camada de balastro, devido a uma maior área de contato. 

- Menor assentamento vertical. 

- Possibilidade de reduzir a espessura da camada de balastro em 5-8 cm, especialmente útil em seções com altura 
livre limitada, como túneis. 

- Mesma performance do balastro de origem natural com chapas de EPDM na camada inferior da secção. 

1.3 – Teste de campo na linha ADIF 

1.3.1 – Estratégia de monitorização 

Para este projeto temos duas secções. A primeira é composta por balastro convencional e a segunda por Neoballast. 
Ambos são colocados na mesma via para que os diferentes materiais sejam estudados nas mesmas condições. São 
feitas medições de ruído, vibração, degradação da via e assentamento da via. 

1.3.2 – Resultados 

1.3.2.1 – Vibrações 

O objetivo principal deste teste é calcular a redução total da vibração causada pelo  Neoballast. A Fig.  3 mostra a 
evolução global da redução do nível de decibéis em função do tempo. Observe-se que entre novembro e dezembro 
de 2019, a faixa de velocidade entre 80-90 Km/h foi rejeitada devido a dados insuficientes. Valores negativos 
mostram a diferença de vibrações entre balastro de origem natural e Neoballast. 
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Fig.  3 - Evolução da redução global de vibração. 

1.3.2.2 – Tensão sob o balastro (degradação) 

O trabalho de manutenção correspondente ao ataque de nivelamento no troço com Neoballast foi realizado em 
agosto de 2019, enquanto no troço com balastro de origem natural foi realizado em janeiro de 2020. O último 
trabalho de ataque foi realizado em maio de 2020 para ambos os troços. As medições efectuadas estão refletidas 
na Fig.  4. 

 

Fig.  4 – Comparação de tensões medidas sob o balastro. 

1.3.2.3 – Assentamento da via 

O nivelamento da via é monitorizado periodicamente por uma equipe de fiscalização. Na Fig.  5 são mostradas as 
medidas dos assentamentos, onde pode ser visto o efeito do ataque de nivelamento realizado em maio de 2020. O 
gráfico mostra a tendência de convergência do assentamento, principalmente no trecho ocupado pelo Neoballast. 
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Fig.  5 – Assentamento de via. 

1.4 – Teste de campo no metro de Barcelona 

1.4.1 – Descrição do teste 

O objetivo dessas medições é determinar o comportamento vibracional de longo prazo do segmento de Neoballast 
disposto na seção PK 109+320 da via 2 da linha 5 do metro, como pode ser visto na Fig.  6, em condições de 
exploração comercial da infraestrutura ferroviária. 

 

 

Fig.  6 - Localização do teste em escala real na rede do metro de Barcelona. 

Os níveis de vibração nas travessas, carris e hasteal do túnel de ambos os carris são registados. As medições das 
vibrações dos dormentes e trilhos foram feitas com um acelerómetro disposto verticalmente, devido à direção dos 
maiores valores produzidos pelas vibrações; enquanto ao hasteal do túnel foram utilizados três acelerómetros, 
posicionados longitudinalmente, transversalmente e verticalmente; definido pelo sistema de coordenadas (x,y,z) 
respectivamente. 

 
1.4.2 – Estratégia de monitorização 

Os parâmetros que caracterizam o comportamento dinâmico do sistema de via são: 

- Cálculo temporal das vibrações durante a passagem de cada comboio. 



 

5 

- Cálculo do tempo necessário que cada comboio precisa para passar pela secção 

- Valor efetivo do cálculo da aceleração numa faixa de frequência entre 1 Hz e 5000 Hz. 

- Valor global dos níveis médios de vibração, Law. 

- Espectro, em bandas de terceira oitava de cada passagem de comboio para determinar a média, máxima e mínima 
do espectro. 

1.4.3 – Resultados 

Na Fig.  7 pode ver-se o nível de vibração avaliado, Law, e a media, Law,mig, registada nos pontos de medição 
localizados na rua, na via 2 com Neoballast e na via 1 com balastro tradicional. 

 

Fig.  7 - Evolução do nível de vibrações na rua. 

1.5 –  Conclusões gerais 

Neoballast é uma nova solução sustentável para balastro, material utilizado como suporte de via, composto por 
agregado de balastro convencional cujos elementos constituintes são revestido com um ligante avançado e pó de 
borracha de pneus de veículos no final de sua vida útil. Este novo material apresenta vários benefícios técnicos, 
ambientais e económicos, como menor degradação, melhor dissipação de energia e distribuição de carga, melhor 
desempenho em termos de acústica e vibrações, redução na extração de agregados de pedreiras, reciclagem de 
pneus de vida útil dos veículos, uma necessidade reduzida de manutenção e uma redução geral nos custos do ciclo 
de vida. Além disso, permite a possibilidade de utilização de agregados reciclados e de baixa qualidade e é uma 
solução ideal para túneis ferroviários com bitola limitada, dispositivos de via, áreas geográficas com falta de 
balastro de alta qualidade, entre outras aplicações.  

2 – AGREGADO DE AÇO EM CAMADAS DE ASSENTAMENTO FERROVIÁRIO: 
GAIN 

2.1 – Contexto 

No âmbito do projeto GAIN (financiado pelo programa LIFE+ da Comissão Europeia), e em colaboração com a 
ADEC GLOBAL, foi desenvolvido um novo tipo de agregado reciclado, não só para cumprir as características 
técnicas estabelecidas pelas regulamentações nacionais e europeias que regula a sua utilização nas camadas de 
leito de pavimento, mas também para ir mais longe e oferecer excelentes propriedades mecânicas. O agregado em 
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questão é obtido pela reavaliação da escória negra de fornos elétricos a arco, que é um subtipo de escória de fornos 
siderúrgicos, como pode ser visto na Fig.  8. 

 

Fig.  8 - Processo de obtenção de agregado de aço. 

Assim, consegue-se uma redução da utilização de agregados naturais na construção ferroviária, o que se traduz 
numa redução do impacto ambiental das pedreiras; assim como as necessidades de transporte associadas aos 
agregados ferroviários são reduzidas, o que se traduz em economia de combustível e redução das emissões de CO2. 
Espera-se que os agregados de ferro e aço sejam mais acessíveis aos estaleiros de obras do que os agregados 
naturais, uma vez que poucas pedreiras atendem aos requisitos técnicos exigidos pelos regulamentos ferroviários. 

A viabilidade técnica do agregado de ferro e aço é demonstrada pelo seu bom desempenho nos locais onde foi 
testado. Os procedimentos aplicados para produzir agregados de ferro e aço são facilmente transferíveis para outros 
países europeus, enquanto a solução de recuperação proposta é replicável em toda a Europa. 

2.2 –  Desenvolvimento de agregados de ferro e aço para sub-balastro e camada de coroamento 

O agregado de aço é uma nova solução agregada composta por escória de forno elétrico a arco que será utilizada 
em aplicações ferroviárias, principalmente para sub-balastro e camadas de coroamento. 
Uma das principais vantagens que apresenta é a sua alta resistência à abrasão, ao mesmo tempo que oferece um 
preço competitivo em relação aos agregados convencionais. Além disso, o uso de agregados de ferro e aço provoca 
um aumento na estabilidade lateral das camadas, principalmente devido a um ótimo intertravamento das partículas 
como consequência de sua angulosidade e rugosidade, além de um maior peso dos agregados. Como resultado, a 
via que utiliza agregado de ferro e aço é mais resistente a movimentos laterais em curvas acentuadas. 
O agregado de aço permite uma melhor drenagem devido ao seu alto percentual de vazios, seu baixo teor de finos 
e sua resistência à degradação. Não contêm matéria orgânica e, dada a sua composição química, evita-se o 
aparecimento e crescimento de vegetação indesejada. Por fim, é altamente resistente à degradação causada por 
mudanças climáticas, como ciclos seco-húmido, ciclos de congelamento-descongelamento, mudanças de 
temperatura e ataque químico. 

2.3 – Teste de campo na linha ADIF 

2.3.1 – Descrição do teste 

Foi realizado um teste de campo numa linha ADIF com tráfego misto (passageiros e mercadorias) em Castellbisbal 
(Barcelona), local indicado na Fig.  9, com o objetivo de demonstrar em escala real a viabilidade do agregado de 
aço utilizado como sub-balastro e camada de coroamento ferroviária. 
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Fig.  9 - Localização da seção de testes em Castellbisbal (Barcelona). 

Foram considerados três troços de 50 m cada: 

- Um troço de 50 m de comprimento com os agregados convencionais existentes (troço de controlo), com dois 
subtroços de 25 m cada. 

- Um troço de 50 m de comprimento com a camada de sub-balastro de agregado de aço e a camada de coroamento 
com os agregados convencionais existentes. 

- Um troço de 50 m de comprimento com camadas de coroamento e de sub-balastro de agregado de aço. 

Os terrenos existentes na área de Castellbisbal foram previamente caracterizados no projeto de construção da linha 
Castellbisbal / El Papiol – Mollet / Sant Fost, também realizado pela COMSA. O projeto, datado de outubro de 
2006, previa a execução de uma terceira faixa para adequação do tráfego de bitola internacional ou ibérica. 

 
2.3.2 – Monitorização da seção de teste 

A monitorização foi realizada em cada uma das secções com o objetivo de avaliar os reais benefícios da 
implantação do agregado de aço nas camadas de sub-balastro e coroamento. Os parâmetros monitorizados incluem 
geometria global da via e assentamento, assentamento de sub-balastro e camadas de coroamento, tensão no sub-
balastro e camadas de coroamento com e sem passagem de comboio, bem como deflexão do carril à passagem de 
comboio. 

Os resultados do assentamento da via em cada seção são mostrados na Fig.  10. 

 

 

Fig.  10 - Assentamento geral da via. 
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Após o período de monitorização, verificou-se que o agregado de aço se comporta satisfatoriamente, mantendo a 
geometria da via estável e apresentando recalques globais e parciais entre camadas dentro dos limites normais, 
bem como tensões admissíveis nas camadas de sub-balastro e de coroamento sob o passagem de unidades 
suburbanas e comboios de mercadorias. Por último, a deflexão do carril sob tráfego ferroviário também tem sido 
satisfatória, com valores inferiores a 2 mm. 

 
2.4 – Conclusões 

O agregado de aço surge como um agregado de alta qualidade que oferece resistência à abrasão e dureza 
consideravelmente maior do que a maioria dos agregados naturais comumente utilizados em camadas de leito 
ferroviário. A adequação de sua aplicação em camadas de leito ferroviário foi demonstrada por testes de campo, 
mostrando sua contribuição para vias ferroviárias de melhor desempenho, como vias mais rígidas, estáveis e 
duráveis. 

3 – AS MELHORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACIMA MENCIONADAS, ALIADAS AO SEU 
CUSTO COMPETITIVO, À REDUÇÃO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E A UM 
IMPACTO AMBIENTAL MUITO MENOR (REDUÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL NAS 
PEDREIRAS DE AGREGADOS NATURAIS E RECICLAGEM DE UM RESÍDUO INDUSTRIAL 
ABUNDANTE), TORNAM O AGREGADO SIDERÚRGICO UMA ALTERNATIVA RENTÁVEL 
E MUITO ATRAENTE. AGREGADO DE AÇO PARA BALASTRO E SUB-
BALASTRO FERROVIÁRIO: PROJETO BIRBALAS 

3.1 – Contexto 

Os principais objetivos são os seguintes: 

- Verificar, com base nos protótipos de material e produto, a adequação da escória negra de diferentes 
siderúrgicas do País Basco para a fabricação de balastro e sub-balastro ferroviário com base nos requisitos 
genéricos que lhes são exigidos. 

- Definição, considerando o uso pretendido e as propriedades do novo material, de métodos de ensaio e 
especificações particulares para a caracterização físico-química da escória em termos de funcionalidade e 
segurança ambiental, levando em consideração expansividade, cal livre, lixiviação e contaminação do solo, entre 
outros. 

- Estudo da necessidade de outras verificações não contempladas inicialmente para garantir as condições de 
durabilidade do projeto e outros aspectos funcionais, utilizando métodos dedutivos e ensaios laboratoriais. 

- Uma vez que a avaliação preliminar em nível laboratorial tenha sido aprovada satisfatoriamente, será 
realizado um teste piloto em um trecho de via real, utilizando diferentes proporções de mistura do material com 
agregado tradicional, e a incorporação de um sistema sensorizado de coleta e análise de dados que permite 
monitorizar parâmetros críticos da seção transversal da via. 

- Identificação das deficiências do material e possíveis soluções tanto nos processos de recuperação, britagem 
e classificação, como nos processos siderúrgicos. 

- Redução substancial das mais de 150.000 t de escórias que não podem ser geridas no País Basco todos os 
anos, em linha com as orientações estratégicas para a economia circular contidas no novo Plano de Prevenção e 
Gestão de Resíduos do Departamento do Ambiente e Política Territorial do Governo Basco. 

- Proporcionar ao mercado uma solução mais sustentável do que a atual para as infraestruturas ferroviárias, 
reduzindo o consumo de recursos naturais não renováveis. 
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3.2 – Secção de teste em Derio (Euskadi) 

3.2.1 – Descrição do teste 

 

Fig.  11 - Vista geral da secção de testes em Derio (Euskadi) 

O troço de teste é um troço recto entre Derio-Zamudio (numa linha de via estreita da administradora ferroviária 
basca ETS, como se pode ver na Fig.  11). O ensaio é realizado numa única via eletrificada com uma ligeira 
inclinação longitudinal. 

A secção tem um comprimento total de 108 metros, divididos em 4 subsecções, cada uma com uma dosagem 
diferente de agregado de ferro e aço: 

- Subsecção 0. Controle. Composto exclusivamente por agregado natural. Trecho linear de 18m. 
- Subsecção 1. Indústria siderúrgica máxima. Seção de 36 metros lineares composta por 70% de balastro de 

agregado de ferro e aço e 30% de balastro de agregado natural e sub-balastro composto por 70% agregado de ferro 
e aço e 30% de agregado natural. 

- Subsecção 2. Ferro e aço médio. Seção de 36 metros lineares composta por 50% de balastro de agregado de 
ferro e aço e 50% de balastro de agregado natural, enquanto a camada de sub-balastro é composta por 45% de 
agregado de ferro e aço e 55% de agregado natural. 

- Subsecção 3. Mínimo de aço. Seção de 18 metros lineares composta por 30% de balastro de agregado de ferro 
e aço e 70% de balastro de agregado natural, enquanto a camada de sub-balastro é composta por 15% de agregado 
de ferro e aço e 85% de lagregado natural. 

Antes da execução do trecho, as misturas foram realizadas com as diferentes dosagens de agregados ferrosos e 
siderúrgicos para cada subtrecho em uma pilha intermediária a poucos quilómetros de Derio, como pode ser visto 
na Fig.  12. 

 

Fig.  12 - Recolha para as misturas das diferentes dosagens 
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3.2.2 – Monitorização da secção de teste 

Uma vez construída a secção de teste, ela é sujeita a monitorização, que consiste em: 

- Levantamentos topográficos periódicos para medir o recalque da via em cada subseção 
- Instalação de acelerómetros para medir o comportamento dinâmico da via (ver Fig.  13). 
- Controle de chorume coletando periodicamente a água da chuva sob a camada de balastro e sub-balastro. 

 

Fig.  13 - Acelerómetros instalados na secção de teste em Derio (Vizcaya) 

3.3 – Conclusões 

Atualmente estão sendo coletados dados da secção de testes e do comportamento do agregado de aço usado 
como balastro e sub-balastro ferroviário. Embora os resultados definitivos não estejam disponíveis, os resultados 
preliminares estão se mostrando muito positivos. Por outro lado, é demonstrada a não interferência do agregado 
siderúrgico utilizado como lastro nos dispositivos de sinalização e segurança, ou no material circulante, ou em 
qualquer outro elemento da infraestrutura ou superestrutura que possa afetar a operação ferroviária. 

4 – CONCLUSÕES 

As soluções apresentadas neste artigo procuram melhorar as infraestruturas ferroviárias europeias apostando na 
sustentabilidade e na inovação, prolongando a vida útil da infraestrutura e reduzindo os seus custos de manutenção. 
O Neoballast provou ser uma solução ideal para lastro ferroviário, melhorando o desempenho mecânico e 
ambiental e o custo do ciclo de via do lastro de origem natural. Graças às suas melhorias em termos de desgaste e 
menor rigidez que o lastro tradicional, o Neoballast se mostra como uma solução ideal para túneis com folga 
reduzida, pontes, áreas urbanas com problemas de ruído e vibração, zonas de transição de rigidez, desvios, alta 
degradação e linhas de tráfego pesado. 
Por outro lado, o agregado de ferro e aço, além de descartar um resíduo da produção do aço, oferece desempenho 
mecânico compatível com as exigências para seu uso como balastro, sub-balastro e camada de coroamento de 
plataformas ferroviárias, além de redução nos custos do ciclo de vida. 
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