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RESUMO 

 

A faixa granulométrica utilizada tem influência direta na vida útil da camada de lastro 

quando submetido ao carregamento gerado pelo tráfego ferroviário. Entretanto, no 

Brasil, temos apenas duas faixas granulométricas a serem utilizadas. As faixas 

preconizadas pelas entidades normativas brasileiras são muito uniformes, e publicações 

referentes a um comportamento mecânico mais eficiente expressam a necessidade de 

uma faixa granulométrica bem graduada, diferente das faixas usualmente utilizadas em 

vias brasileiras. Essa faixa mais bem graduada proporcionaria uma menor deformação e 

uma redução da degradação, concedendo maior vida útil ao lastro. Neste contexto, a 

influência da granulometria do lastro utilizada em ferrovias foi objeto de estudo, no 

intuito de se verificar o comportamento mecânico e sua influência na vida útil da via, 

mitigando a geração de finos e mantendo a eficiência da drenagem. Para isso, foram 

escolhidas duas faixas granulométricas: Faixa 3 da AREMA (Faixa A da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT) e a Faixa 50 Australiana. No estudo, foi 

utilizado um Equipamento de Ensaio Dinâmico de Lastro para simular o tráfego 

ferroviário, composto por uma caixa metálica cúbica, com 1,00 m de aresta, e um pistão 

que aplica uma carga máxima de 20 t/roda, simulando uma via com capacidade de carga 

de 40 t/eixo. Foram realizados ensaios de caracterização preconizados pelas normas 

brasileiras nos materiais de subleito, sublastro e lastro, a fim de se comprovar a 

utilização deles como camadas de uma via.  Posteriormente, procedeu-se à compactação 

das camadas de subleito e sublastro, seguidos da colocação do lastro, trilho e elementos 

de fixação, conforme recomendação das normas. Para se verificar o recalque das 

camadas, hastes foram colocadas nas interfaces das camadas, acopladas a 

extensômetros, para sua medição. Foram realizados 5 ciclos de 100 mil aplicações de 

carga, com a realização da granulometria no material de lastro ao término de cada um. 

Foram estudados os valores de CNU, Cc, módulo de finura e diâmetro máximo, e a 

relação desses parâmetros com o Índice de Quebra do material. Foi calculado o recalque 

de camada ao final de cada ciclo com a finalidade de se verificar qual granulometria 

apresentou uma melhor eficiência. Foi comparada a quebra dos materiais das duas 

faixas estudadas e o material que teve um maior percentual de quebra foi o que se 

enquadrou na faixa 3 da AREMA (Faixa A da ABNT), mostrando que, para o material 

analisado e para a carga aplicada, não é eficiente para ser utilizado como camada de 
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lastro. Com os valores encontrados de Cc, CNU, módulo de finura e diâmetro máximo, 

foi proposta uma faixa granulométrica mais bem graduada e uma distribuição 

granulométrica que se enquadre nessa nova faixa para ser utilizada como lastro, a fim de 

melhorar o imbricamento entre os grãos, reduzindo sua quebra, melhorando a 

deformabilidade, sem prejudicar a permeabilidade.    

PALAVRAS-CHAVE: Comportamento mecânico de lastro ferroviário, faixa 

granulométrica, Ensaio Dinâmico de Lastro. 
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ABSTRACT 

The granulometric range used has a direct influence on the life of the ballast layer when 

subjected to the load generated by rail traffic. However, in Brazil, we have only two 

size ranges to be used. The ranges recommended by the Brazilian normative entities are 

very uniform, and publications referring to a more efficient mechanical behavior 

express the need for a well graded granulometric range, different from the ranges 

usually used in Brazilian roads. This better graded band would provide less deformation 

and a reduction in degradation, granting a longer ballast life. In this context, the 

influence of the ballast granulometry used in railways was the object of study, to verify 

the mechanical behavior and its influence on the useful life of the road, mitigating the 

generation of fines and maintaining the drainage efficiency. For this, two granulometric 

ranges were chosen: AREMA's Range 3 (Range A of the Brazilian Technical Standards 

Association - ABNT) and Australian Range 50. In the study, a Dynamic Ballast Test 

Equipment was used to simulate rail traffic, consisting of a cubic metallic box, with 

1.00 m of edge, and a piston that applies a maximum load of 20 t / wheel, simulating a 

track with load capacity of 40 t / axle. Characterization tests recommended by Brazilian 

standards were carried out on subgrade, subballast and ballast materials, to prove their 

use as layers of a road. Subsequently, the layers of subgrade and subballast were 

compacted, followed by the placement of ballast, rail and fastening elements, as 

recommended by the standards. To verify the repression of the layers, rods were placed 

at the interfaces of the layers, coupled with strain gauges to measure the repression. 

Five cycles of 100 thousand load applications were carried out, with granulometry in 

the ballast material at the end of each cycle. The values of CNU, Cc, fineness modulus 

and maximum diameter were studied, as well as the relationship of these parameters 

with the Material Break Index. The layer settlement was calculated at the end of each 

cycle to verify which granulometry showed the best efficiency. The breakage of the 

materials in the two studied ranges was compared, and the material that had the highest 

percentage of breakage was the one that fit in AREMA's range 3 (ABNT's Range A), 

showing that for the analyzed material and for the applied load there is no it is efficient 

to be used as a ballast layer. With the values found for Cc, CNU, fineness module and 

maximum diameter, and a better graded size range and a size distribution that fits into 

this new range has been proposed to be used as ballast to improve the overlap between 
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the grains, reducing its breakage, improving deformability, without impairing 

permeability. 

KEYWORDS: Mechanical behavior of railway ballast, size range, Dynamic Ballast 

Test. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

Embora a primeira máquina sobre rodas tenha sido projetada há pouco mais de 210 

anos, as composições atuais apresentam modernas locomotivas e são muito silenciosas 

se comparadas às antigas “Marias Fumaças”. A via na qual a composição transita 

também passou por grandes modificações ao longo do tempo, tanto na descoberta de 

novos materiais quanto na forma de utilização destes, estabelecidas as suas propriedades 

e as transformações delas com o tempo. 

Ao perceberem-se os saltos econômicos dados por países desenvolvidos, por meio da 

utilização das ferrovias, da logística de qualidade em seus processos ferroviários, das 

efetivas manutenções e comercializações do modal, percebe-se o quão necessário é o 

melhoramento de nossas malhas, e que, cada vez mais, é preciso duplicar e criar linhas 

brasileiras. Mas, antes de se pensar na criação de novos corredores, deve-se melhorar e 

manter os existentes e tornar as vias férreas ainda mais competitivas e seguras.   

À luz das reflexões expostas, surgem dúvidas quanto ao tamanho do atraso do Brasil em 

relação a tantos outros países desenvolvidos, e se o desenvolvimento técnico e científico 

pode realmente fazer diferença no processo de construção e reconstrução ferroviária no 

país. 

O transporte sobre trilhos se destaca por sua alta capacidade de movimentação de cargas 

entre grandes distâncias, devido às características do material rodante e sua associação 

com a infraestrutura. Como a direção é feita pelos trilhos, isso permite uma formação de 

extensas composições ferroviárias, movimentando com total segurança. Ainda podemos 

ressaltar, como vantagens, o baixo custo, a reduzida emissão de poluentes, 

confiabilidade e disponibilidade do serviço a ser prestado. Por outro lado, quando 

comparado a outros modais terrestres, salientamos, como desvantagens, a reduzida 

flexibilidade de malha e uma complexidade no planejamento do transporte, visto que 
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existem diferentes tipos de bitolas e sinalização da via (Atlas CNT, 2019). 

Falando em matriz de transportes no Brasil, é sabido que há uma predominância do 

transporte rodoviário em relação aos demais. Em 2018, em relação ao transporte de 

cargas, o modal rodoviário foi responsável por 60,0% dos produtos transportados, o 

transporte ferroviário ficou responsável por 23,3%, aquaviário 13,2%, e o dutoviário 

3,4% (Ilos, 2019). A Figura 1.1 apresenta a comparação da porcentagem do transporte 

de carga no Brasil entre os anos de 2016 e 2018. 

Figura 1.1: Comparativo dos modais de transporte de carga de 2016 em comparação a 2018. 

 

Fonte: Ilos, 2019 

Atualmente, o sistema ferroviário brasileiro possui uma extensão de 29.291 km, que são 

distribuídos entre 16 malhas ferroviárias, como apresentado na Figura 1.2 a seguir. 

Figura 1.2: Sistema Ferroviário Brasileiro 

 
Fonte: Valec, 2020. 
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Com o aumento do investimento em ferrovias, nos últimos anos, houve também um 

ganho no setor ferroviário, porém, mesmo com esse aumento, nossa densidade 

ferroviária ainda continua baixa, como mostrado na Tabela 1.1 a seguir. 

Tabela 1.1: Densidade de Ferrovias. 

  
Área (milhões 

km² 

ferrovias (mil 

km) 

Ferrovias/Áreas 

(km/1000 km²) 

Estados 

Unidos 
9,83 293,56 29,8 

Índia 3,29 68,53 20,8 

África do Sul 1,22 20,99 17,2 

Argentina 2,78 36,92 13,3 

China 9,6 124,00 13,2 

México 1,96 15,39 7,8 

Canadá 9,98 77,93 7,8 

Rússia 17,1 87,16 5,1 

Austrália 7,74 36,97 4,8 

Brasil 8,52 29,18 3,4 

Fonte: ANTF – site acessado em 10/03/2020 – Adaptado 

Com o PAC das ferrovias, no ano de 2010, houve uma expectativa de melhora nos 

investimentos da área ferroviária e uma tendência de aquecimento do setor. A Figura 

1.3 apresenta a evolução do investimento no setor.  

Figura 1.3: Evolução de Investimento no Setor Ferroviário. 

  

Fonte: ANTF – site acessado em 10/03/2020 
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As ferrovias de cargas ampliaram significativamente o volume transportado, que atingiu 

o recorde de 569 milhões de toneladas úteis, em 2018, representando um aumento de 

125%, desde 1997 (ANTF, 2020). 

Segundo a ANTF (2020), em 2018, foram aplicados R$ 4,37 bilhões, possibilitando um 

expressivo crescimento da frota de material rodante. Em 1997, as ferrovias contavam 

com 1.154 locomotivas. Em 2018, já somavam 3.515 unidades, representando um 

aumento de 205%. No mesmo período, o número de vagões passou de 43.816 para 

113.680 – alta de 159%.  

Um pavimento ferroviário é formado pelas seguintes camadas: subleito, sublastro, 

lastro, dormente, trilhos e elementos de fixação e ligação. Em relação ao material de 

lastro, a norma técnica 5564/2014, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT, preconiza apenas duas faixas granulométricas para serem utilizadas na camada: 

a faixa A, que é para ser utilizada em linhas principais; e a faixa B, preconizada para ser 

utilizada em pátios ferroviários. Considerando a extensão do território brasileiro, com 

diferentes tipos de matrizes rochosas a serem utilizadas como agregado, com diferentes 

resistências, serem indicadas apenas duas faixas granulométricas pela ABNT é muito 

pouco.  

Conhecer a vida útil do material de lastro é muito importante para uma boa eficiência da 

ferrovia, tanto quanto dominar o material a ser utilizado como lastro, pois, em 2020, o 

Governo Federal pretendia investir na matriz ferroviária. Atualmente, o modal 

ferroviário responde por 15% da matriz de transporte brasileira e o objetivo é que esse 

percentual aumente para 30% em 10 anos. O foco será em 3 (três) novas ferrovias: a 

FIOL (Ferrovia de Integração Oeste-leste), a Ferrogrão, que irá fazer a ligação do 

Centro-Oeste ao Estado do Pará, e a FICO (Ferrovia de Integração Centro-Oeste). O 

investimento estimado é de, aproximadamente, R$14 bilhões (Governo Federal, 2020, 

online). 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Este estudo se desenvolveu a partir da constatação da utilização de vários tipos de 

matrizes rochosas como lastro, no Brasil. Essas matrizes têm características de 

resistências próprias, que são bem distintas umas das outras, mesmo assim, existem 
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apenas duas faixas granulométricas preconizadas pela ABNT para utilização de lastro. 

Quando se estudam as faixas utilizadas em outros países, verifica-se que existem muito 

mais faixas de utilização, isso faz com que, para cada tipo de material e carga, o 

comportamento e a vida útil do lastro se tornem diferentes.  

Em alguns casos, no Brasil, importam-se faixas granulométricas utilizadas em outros 

países, em especial, nos Estados Unidos, mesmo sabendo-se que as características 

pétreas dos materiais são diferentes. Por isso, a importância deste estudo, que se deu a 

partir da necessidade de conhecer a matriz rochosa utilizada no país e da verificação da 

implantação de mais faixas granulométricas para serem utilizadas.  

 

1.3 OBJETIVOS 

O objetivo principal da tese foi apresentar uma nova faixa granulométrica para o 

agregado em estúdio, a partir do desenvolvimento de uma metodologia e procedimento 

técnico para análise de comportamento utilizando-se o Equipamento de Ensaio 

Dinâmico de Lastro.  

Para isso, foi utilizado, como critério fundamental deste estudo, a otimização e/ou o 

comportamento mecânico por meio do desenvolvimento de ensaios, reproduzindo em 

escala real a área de enfoque, ou seja, uma menor geração de finos, um melhor 

intertravamento mecânico e uma boa deformabilidade.  

A partir do objetivo geral, visou-se: 

¶ Analisar o comportamento mecânico do lastro, por meio de ensaios no 

Equipamento de Ensaio Dinâmico de Lastro - EEDL; 

¶ Analisar os parâmetros de deformabilidade e o índice de quebra do lastro para 

cada faixa granulométrica estudada; 

¶ Analisar os parâmetros da curva granulométrica, como CNU e Cc, no ciclo 

inicial e final; 

¶ A partir dos resultados encontrados, propor uma faixa granulométrica para o 
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material estudado.  

 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

 

Esta tese de Doutorado se encontra estruturada em capítulos, conforme a descrição que 

se segue. 

O primeiro capítulo apresenta a introdução ao assunto estudado, contextualizando em 

relação à pavimentação ferroviária, a justificativa do tema proposto, os objetivos e a 

estrutura da pesquisa. 

O capítulo 2 é relativo à revisão bibliográfica, contempla o estado da arte sobre o uso e 

estudos, abordando diferentes metodologias laboratoriais e de campo, que tem como 

finalidade o comportamento mecânico do lastro ferroviário e sua vida útil. 

Após a revisão bibliográfica, especifica-se o proposto neste trabalho com o capítulo 3, 

da metodologia adotada, com descrição de ensaios e procedimentos. Neste capítulo, são 

detalhados os ensaios de caracterização que foram feitos para os materiais, conforme as 

normas vigentes. Em ordem de execução, primeiramente, a caracterização do solo 

utilizado nas camadas de subleito e sublastro; depois, a caracterização do lastro de 

acordo as normas vigentes.  

Após a caracterização, foram realizados os ensaios para a verificação da vida útil da 

brita utilizada como camada de lastro e dos seus parâmetros de deformabilidade e índice 

de quebra, por meio do Equipamento de Ensaio Dinâmico de Lastro.   

No capítulo 4, são apresentados os resultados obtidos a partir dos ensaios, conforme 

exposto no capítulo 3, além das discussões, de modo a se fazer uma comparação entre 

os resultados obtidos nos materiais estudados.  

No último tópico, capítulo 5, foram feitas as análises e considerações finais sobre o 

trabalho, as respectivas conclusões sobre o tema relacionado, assim como algumas 

sugestões para futuros estudos com relação ao assunto proposto nesta pesquisa.  

Finalizando, encontram-se as referências bibliográficas utilizadas para este estudo. 
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Assim, a presente tese é constituída de cinco capítulos que definem e complementam o 

assunto abordado de forma abrangente.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 PAVIMENTO FERROVIÁRIO 

De acordo com Brina (1988), um pavimento ferroviário é dividido entre infraestrutura e 

superestrutura. A infraestrutura é constituída pela terraplenagem, assim como todos os 

serviços necessários a serem executados abaixo do greide de terraplenagem. Já a 

superestrutura constitui-se pelos seguintes elementos principais: sublastro, lastro, 

dormentes e trilhos. O último, constitui o apoio e superfície de rolamento dos veículos 

ferroviários. Essa divisão entre infraestrutura e superestrutura não é aconselhável, pois 

contraria uma visão sistêmica do pavimento. A Figura 2.1 apresenta o perfil transversal 

de um pavimento ferroviário com suas camadas. 

Figura 2.1: Desenho Esquemático de um Pavimento Ferroviário 

 
Fonte: Oliveira (2013) 

 

2.1.1 LASTRO 

O lastro, segundo Stopatto (1987), é um material britado colocado acima do subleito 

ferroviário com a finalidade de fornecer uniformidade e deixar a grade na posição 

correta, além de amortecer os impactos oriundos do tráfego. Brina (1988) afirma que o 

material de lastro é um dos elementos da superestrutura ferroviária situado entre as 

camadas de sublastro e o dormente. De acordo com Paiva (2016), o lastro tem as 

seguintes funções: 

¶ Garantir uma boa drenagem, evitando que os dormentes fiquem imersos em 

água; 

¶ Garantir boa elasticidade à via, atuando como amortecedor das vibrações 

oriundas das composições, permitindo, assim, um tráfego suave e confortável; 
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¶ Garantir um apoio firme e estável para os dormentes, absorvendo e transmitindo 

as cargas para as camadas abaixo; 

¶ Impedir que ocorra deslocamentos dos dormentes, seja no sentido longitudinal, 

seja no transversal; 

¶ Garantir rapidez e eficiência na manutenção viária, seja ela mecânica ou manual, 

no nivelamento e traçado da via férrea. 

Para um bom desempenho de suas funções, o material de lastro deve apresentar as 

seguintes funções, a partir da análise de Paiva (2016): 

¶ Possuir tenacidade alta com a finalidade de resistir às agulhas das socadoras, e o 

efeito abrasivo do movimento relativo entre as britas; 

¶ Ter resistência ao desgaste e à abrasão, com a finalidade de evitar a 

fragmentação das partículas; 

¶ Alta resistência à compressão, para suportar os esforços verticais e dissipá-los 

para as camadas adjacentes; 

¶ Ter baixa porosidade evitando, assim, a absorção de água, a sua quebra, quando 

aplicado carga, e, então, aumentando a via útil do material; 

¶ Ter uma adequada distribuição granulométrica, a fim de proporcionar uma boa 

drenagem da camada. As partículas do lastro devem ser no formato cúbico. 

Os materiais usualmente utilizados como lastro são: 

¶ Solo: mais barato, porém de pior qualidade. É frequente sua saturação pela água, 

causando o desnivelamento da via, podendo até ocorrer acidentes à composição 

ferroviária; 

¶ Areia: tem qualidade pouco compressível e permeável, isto é, tem muita 

facilidade de ser levada pela água. Também produz poeira com facilidade, de 

grãos duros, podendo adentrar as partes móveis dos vagões e/ou locomotivas, 

produzindo desgastes nos veículos ferroviários; 
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¶ Cascalho: é de boa qualidade, principalmente quando quebrado, formando 

arestas vivas. Em alguns casos, é aproveitado tal como encontrado nas 

“cascalheiras”, porém, para ser utilizado em vias de maior tráfego, recomenda-se 

a lavagem, para fazer a separação da terra e possíveis impurezas; 

¶ Escórias: algumas escórias de usinas metalúrgicas, como a de aciaria, têm dureza 

e resistência o suficiente para serem utilizadas como lastro ferroviário (porém, 

não podem ser utilizadas do mesmo modo que são produzidas, pois primeiro 

precisam passar por um processo de estabilização química) e facilidade de 

transporte. São empregadas em vias próximas às siderúrgicas.  

¶ Pedra Britada: é um dos melhores materiais para serem explorados como lastro, 

por sua resistência, inalterável aos agentes atmosféricos, e por possuir 

permeabilidade, permitindo, assim, um bom nivelamento (socaria) do lastro. 

Possui elasticidade limitada e não produz poeira. Devem ser escolhidas as britas 

de rochas com boa resistência.  

A norma que regulamenta os parâmetros de utilização de lastro no Brasil é a NBR 

ABNT 5564/2014. A Tabela 2.1 apresenta as especificações para utilização do lastro em 

ferrovias.  

Tabela 2.1: Especificações de Lastro 

Características Valor 

Forma média das partículas Cúbica 

Partículas não cúbicas (máximo) 15% 

Massa específica aparente (mínima) 2500 kg/m³ 

Absorção de água (máxima) 0,80% 

Porosidade Aparente (máxima) 1,50% 

Resistência à intempérie (máxima) a 10% 

Resistência à compressão axial (mínima) 100 MPa 

Resistência ao choque (índice de tenacidade Treton máximo) 25% 

Teor de fragmentos macios e friáveis a 5% 

Material pulverulento (máximo) 1% 

Torrões de argila (máximo) 0,50% 

Limite de massa unitária 1,25 g/dm³ 

Resistência ao desgaste (abrasão Los Angeles máxima) 30% 
a verificação opcional   

Fonte: ABNT NBR 5564/2014 – Adaptado  
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Em relação à faixa granulométrica a ser utilizada, as britas para lastro não podem ter 

grandes dimensões, pois podem funcionar como “cunhas” e o nivelamento da via 

poderia não durar por muito tempo, porém, dimensões muito pequenas poderiam 

provocar a “colmatação” da brita, fazendo com que uma de suas funções, a drenagem, 

fique prejudicada (BRINA, 1988). 

A ABNT NBR 5564/2014 preconiza duas faixas de distribuição granulométrica para 

lastro: o “Padrão A”, que é para linhas principais, e o “Padrão B”, que é para aplicação 

em pátios. A distribuição granulométrica está apresentada na Tabela 2.2.  

Tabela 2.2: Distribuição granulométrica. 

Lado da malha da peneira 

de acordo com a ABNT 

NBR NM ISO 3310-1 

(mm) 

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 
Fonte: ABNT NBR 5564/2014 – Adaptado  

 

2.1.1.1 Tensões Atuantes no Lastro 

As solicitações que a via está sujeita a receber têm as correspondentes no lastro 

(STOPATTO, 1987). Essas solicitações são basicamente 3 (três): 

¶ Vertical; 

¶ Longitudinal; 

¶ Transversal. 

A maneira como o dormente exerce determinada pressão sobre o lastro influencia na 

escolha da dimensão deste. Um cálculo matemático adequado para estabelecer a 
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transmissão das tensões é muito complexo (STOPATTO, 1987). Entretanto, segundo 

Fernandes (2005), os modelos geotécnicos atuais apontam apenas a componente 

vertical. Os efeitos associados nas três direções não são retratados.   

Ainda hoje, várias teorias têm sido apresentadas sobre o comportamento do lastro. 

Apesar disso, pela importância histórica e por sua validade, destacam-se os estudos 

clássicos de Talbot (1920), em relação aos esforços aplicados na via. A determinação de 

pressões sob o dormente carregado foi feita experimentalmente e está apresentada na 

Figura 2.2. Os resultados obtidos mostraram que a distribuição de tensões na camada de 

lastro não dependia do material utilizado, reforçando assim o seu comportamento de 

acordo com a Teoria da Elasticidade. A utilização de materiais britados gerou resultados 

com maiores dispersões, entretanto, isso foi associado às dimensões da brita em relação 

aos dispositivos de medição. Pode-se citar a JRN (Japonese National Railways), que foi 

desenvolvida na década de 60 do século passado (BATHURST; KEER, 1995).  

Figura 2.2: Arranjo experimental desenvolvido por Talbot 

 
Fonte: Monteiro (2015). 

A teoria da elasticidade é baseada em estudos que muitas vezes não são observados em 

um pavimento ferroviário. De acordo com essa teoria, o material é homogêneo, 

isotrópico e seu comportamento é elástico-linear. O lastro é composto de materiais 

britados heterogêneos, que não são contínuos e nem elásticos-plásticos (BATHURST; 
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KEER, 1995). 

De acordo com Fernandes (2005), as deformações em um pavimento ferroviário podem 

ser: elásticas ou resilientes (deflexões) e plásticas ou permanentes (recalques). 

Tradicionalmente, as deformações permanentes são consideradas para as manutenções 

nas vias, visto que são as responsáveis pelo desnivelamento da via sem a presença de 

tráfego. Maiores deformações elásticas podem ocasionar maiores deformações 

permanentes.  

A determinação das tensões e deformações em todos os elementos de uma via é muito 

importante para se compreender o comportamento mecânico de uma ferrovia. 

Entretanto, não é um problema de fácil compreensão, pois o número de variáveis 

desconhecidas é expressivo. Um exemplo disso é a diversidade das propriedades dos 

meios granulares ao longo de toda a via. Para se realizar a análise do comportamento 

mecânico da ferrovia, deve-se dividi-la em duas etapas: na primeira, analisa-se os 

trilhos com uma viga de inércia constante; na segunda, deve-se analisar a resposta da 

base que sustenta o trilho, que é formada por placas de apoio, dormentes, lastro e 

sublastro (, BATHURST, KEER, 1995). 

A disposição espacial do material de lastro na via pode ser dividida em partes, como 

apresentado a seguir, de acordo com Selig e Waters (1994):  

¶ Berço: é o material que fica entre os dormentes, acima da face inferior do 

dormente; 

¶ Ombro: é o material que fica depois da face lateral do dormente até a base do 

lastro; 

¶ Topo do lastro: é o material que compreende a parte superior do lastro, que é 

colocada pela socaria; 

¶ Base do lastro: é a parte inferior do lastro, que fica abaixo dos dormentes, onde é 

gerada a maior parte das partículas finas ao longo da vida útil de uma ferrovia. 

Pode-se observar melhor essa divisão nas Figuras 2.3 e 2.4.  
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Figura 2.3: Seção Longitudinal 

 
Fonte: Selig e Waters (1994) – Adaptado 

 

Figura 2.4: Seção Transversal 

 
Fonte: Selig e Waters, 1994 – Adaptado. 

 

2.1.1.2 Contaminação do Lastro 

De acordo com Selig e Waters (1994), o surgimento de finos na camada de lastro não 

depende somente da matriz rochosa que está sendo utilizada como lastro na via, mas, 

também, para qual finalidade a via está sendo utilizada. Foram realizadas análises em 

materiais de lastro em várias ferrovias no continente norte-americano e, com isso, 

constatou-se que, aproximadamente, 76% de finos presentes na via era oriunda da 

degradação do lastro. Dos outros 24%, 13% eram partículas provenientes de camadas 

abaixo do lastro, como sublastro ou uma camada de lastro antiga, 7% de outras fontes, 

que entravam na camada de lastro por meio da superfície, 3% oriundo da camada de 

subleito e 1% do desgaste natural do dormente. A Figura 2.5 apresenta um desenho 

esquemático das fontes de contaminação.  
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Figura 2.5: Fontes de Contaminação do Lastro 

 
Fonte: Oliveira, 2013. 

Com a finalidade de se quantificarem os finos presentes na camada de lastro, Selig e 

Wates (1994) propuseram um índice, que foi chamado de “Fouling Index (Fi)”. A 

tradução desse termo para o português corresponde a “índice de contaminação”. Porém, 

deve-se evitar sua utilização, pois pode, dá margem a interpretações equivocadas. Como 

se no material houvesse algum tipo de contaminante. Aconselha-se a utilização do 

termo colmatação e/ou degradação, indicando a presença de finos na camada de lastro. 

O Fi é definido pelo somatório de percentuais de materiais passantes na peneira de n° 4 

(P4) e n° 200 (P200), conforme explicitado na equação 2.1 a seguir: 

Fi = P4 + P200                                                                                                             (2.1) 

De acordo com o índice de degradação do lastro, sua classificação foi dividida em 

categorias, como mostrado da Tabela 2.3 (SELIG, WATERS, 1994). 

Tabela 2.3: Classificação de acordo com a degradação do lastro. 

Fi Classificação 

Fi < 1 Limpo 

1<Fi<10 Moderadamente Limpo 

10<Fi<20 Moderadamente Colmatado 

20<Fi<40 Colmatado 

Fi>40 Altamente Colmatado 

Fonte: Selig e Waters (1994) – Adaptado 

 

2.1.2 SUBLASTRO 

De acordo com Brina (1988), o sublastro é a camada da superestrutura de uma ferrovia 
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que está ligada diretamente à infraestrutura. Ele possui as seguintes funções: 

¶ Aumento da capacidade de suporte da plataforma, permitindo elevar a taxa de 

trabalho no terreno, quando forem transmitidas as cargas por meio do lastro, 

fazendo com que sua camada tenha uma espessura menor; 

¶ Evitar a penetração do lastro na plataforma, protegendo a camada de subleito; 

¶ Aumentar a resistência do leito (superfície acabada da plataforma ferroviária) à 

erosão, penetração de água, melhorando, assim, a drenagem da via; 

¶ Permitir uma elasticidade ao apoio do lastro, fazendo com que a via não fique 

rígida. 

2.1.3 SUBLEITO 

De acordo com Spada (2003), a camada de subleito é a fundação de uma ferrovia, que 

tem como principal função a garantia de uma camada estável para a estrutura de uma 

linha férrea, dificultando o enfraquecimento da toda a estrutura por redução da 

capacidade de carga ou até mesmo recalques significativos.  

2.2 EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO DE CARGA EM MODELOS 

FÍSICOS DE VERDADEIRA GRANDEZA 

Talbot (1920) organizou vários ensaios de laboratório com a finalidade de determinar as 

tensões na camada de lastro de uma ferrovia. O ensaio está explicitado na Figura 2.2 

deste capítulo. Os resultados mostraram que as distribuições das tensões independem do 

material que está sendo utilizado como lastro. Esses resultados estão em concordância 

com a Teoria da Elasticidade. Entretanto, como explicado anteriormente, a teoria da 

elasticidade não é aplicável para estudos em ferrovias (Teoria da Elasticidade de Meios 

Estratificados).  

Em seu estudo, Shenton (1975) correlacionou, para quaisquer números de cargas 

cíclicas, as deformações do lastro ferroviário com deformações equivalentes ao 

carregamento inicial e com a quantidade de cargas dinâmicas. Essa expressão está 

apresentada a seguir: 
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εN = ε1 + (1+ 0,2log10N)                                                                                                        (2.2) 

onde: 

εN – deformação elástica correspondente ao ciclo N de cargas; 

ε1 – deformação do ciclo de carga inicial; 

N – número de cargas cíclicas. 

Buddhima Indraratna et al (2002) apresentou uma função logarítmica de cargas cíclicas 

semelhante, quando simulou as deformações plásticas do lastro ferroviário. Realizou 

ensaios utilizando geossintético como reforço e sem reforço. A expressão é apresentada 

a seguir: 

ε = a + bLogN                                                                                                              (2.3) 

Onde: 

ε – deformação do lastro; 

N – Número de ciclos de carga; 

a;b – constantes empíricas.  

Raymond et al (1975) relatou que as deformações axiais e volumétricas de um lastro de 

matriz dolomítica aumentaram de forma linear com a função logarítmica do número de 

ciclos de carga, não dependendo dos ciclos de aplicação de carga.  

Norman e Selig (1983) projetaram e construíram uma caixa de testes com a finalidade 

de estudarem e avaliarem melhor o comportamento do lastro e a variação durante 

10.000 ciclos de carga. Observaram que, próximo da célula de pressão, que se 

encontrava mais perto do dormente, o valor médio da tensão confinante era de 30 kPa. 

A outra célula, que se encontrava no sentido perpendicular, a uma distância de 20 cm, 

para uma mesma profundidade, a tensão foi de 10 kPa.  
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Diyaljee (1987) realizou ensaios triaxiais de carregamento cíclico. Nesse estudo, foi 

verificado que, para tensões desviadoras menores que 210 kPa, o valor da sua 

deformação permanente reduzia a cada carga que era aplicada. Já para tensões de 245 

kPa, essa deformação tinha um ganho de valor em taxas que iam aumentando a cada 

ciclo.  

Jeffs e Marich (1987) realizaram vários experimentos de carregamento cíclico no lastro, 

indicando que houve aumento rápido no recalque inicial. Em seguida, ocorreu uma zona 

constante com um aumento linear do recalque. Ambos perceberam um incremento 

brusco na taxa de recalque da zona estável, que foi considerado uma “re-compactação” 

da camada de lastro. Segundo os autores, isso se deu por causa da quebra, a partir do 

contato das britas na camada do lastro, ocasionando, assim, a taxa de recalque repentina.  

Selig e Waters (1994) realizaram ensaios em box tests e verificaram que a pressão de 

confinamento variou de 18 a 60 kPa. Nos ciclos iniciais, no momento entre 

descarregamento e o carregamento perceberam uma maior variação, no valor 

aproximado de 6 kPa.  

De acordo com Kwan (2006), o comportamento de uma via férrea está correlacionado 

com a camada de lastro. A indústria ferroviária constrói vias de lastro de brita que são 

apoiadas em uma fundação que tem uma boa capacidade de suporte. Após as camadas já 

estabilizadas, o lastro ferroviário torna-se responsável pela maior parcela de degradação 

da via.    

Kennedy (2011), desenvolveu um teste acelerado de trilhos e novos produtos 

ferroviários, com aplicação de cargas ferroviárias em condições reais. O equipamento 

consistia em uma esteira construída em um tanque de aço de dimensões 

3,00x1,072x1,15 m. Nessa pista, foi aplicado um carregamento de 3 Hz, a partir de uma 

máquina hidráulica. Para a carga do atuante de 90 kN, a carga por eixo foi de 25 

toneladas. Já a carga do atuador de 130 kN, representou uma carga de 37 toneladas por 

eixo. Para os testes, na camada de subleito, que tinha 750 mm e lastro de 300 mm, foi 

utilizada argila caulim.   

Persons et al (2012) projetaram um equipamento (Figura 2.6) com a finalidade de 

realizarem ensaios em escala real de uma via férrea. Para tanto, utilizaram lastro com e 
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sem o reforço com geogrelha. Nesse trabalho, observaram que a quebra do lastro entre o 

dormente e a geogrelha foi de 37 a 65% menor do que a quebra na mesma região da 

seção, quando não havia reforço. 

Figura 2.6: Equipamento de carga cíclica utilizada por Persons et al (2012) 

 
Fonte: Persons et al (2012)  

Merheb (2014), em seu estudo do mestrado, analisou o comportamento do material de 

lastro, em escala reduzida e real. Ele construiu um aparelho triaxial cujas dimensões 

foram: 400 x 800 mm. Isso possibilitou moldar corpos de provas com o material de 

lastro em tamanho usual. Em seu estudo, foi observado que a faixa 24, da AREMA, 

apresentou uma menor deformação permanente e um maior valor de Módulo de 

Resiliência, em comparação com a faixa 3, da mesma AREMA, para os ensaios tanto 

em grande quanto em pequena escala. A Figura 2.7 apresenta o equipamento em que foi 

realizado o experimento.  

Figura 2.7: Equipamento Utilizado por Merheb (2014) 

 
Fonte: Merheb (2014) 

Nalsund (2014) realizou ensaios em equipamento de carga repetida, entre 5 kN e 125 

kN. Foram feitos em circuito fechado e controlados por computador, com atuador 

eletromagnético que trabalhava em um feixe em viga em I, que distribuía 62,5 kN a 
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cada um dos assentos do trilho para uma duração equivalente a, aproximadamente, 100 

milhões de toneladas brutas de carregamento de eixos. A tonelada equivalente por eixo 

foi calculada somando o número de repetições de carga multiplicada por duas vezes a 

carga aplicada. A Figura 2.8 apresenta o modelo utilizado no estudo.  

Figura 2.8: Equipamento Utilizado por Nalsund (2014) 

 
Fonte: Nalsund (2014) 

Vizcarra (2015), em seu projeto de doutorado, estudou duas faixas granulométricas 

diferentes. Ele utilizou o equipamento prismoidal, da Universidade de Wollongong, e 

observou que, para uma granulometria em que o coeficiente de não uniformidade é 

maior, faixa que foi sugerida por Buddhima Indraratna et al (2004), houve uma menor 

deformação permanente e uma menor quebra de material, quando comparada à Faixa A 

da NBR ABNT 5564 (2014). Duas frequências foram utilizadas: 15 Hz (que simulou 

um trem com uma velocidade de 110 km/h) e 25 Hz (que simulou um trem a uma 

velocidade de 180 km/h). A Figura 2.9 apresenta o equipamento utilizado no estudo. 

Figura 2.9: Equipamento Prismoidal 

 
Fonte: Vizcarra (2014) 

Abadi (2015) analisou a eficiência de diferentes materiais utilizados como lastro e 

dormente. Para isso, foram feitos testes em um modelo físico com cargas que variavam 

de 5 a 98,1 kN, como frequência de 3 Hz, chegando a 5 milhões de ciclos de 
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carregamento.  

Em seu trabalho, Merheb (2014) listou alguns estudos que apresentam ensaios triaxiais 

de grande escala feitos com a finalidade de analisar o comportamento do lastro (Tabela 

2.4).  

Tabela 2.4: Estudos relacionados e ensaios triaxiais em grande escala 

Pesquisadores Ano 

Diâmetro do 

Equipamento 

(mm) 

Altura do 

Equipamento 
dmáx Local 

Raymond e 

Diyalijee 
1979 230 460 38 Canadá 

Alva-Hurtado et al 1981 305 610 30 EUA 

Suiker et al 2005 254 645 38 EUA 

Sekine et al 2005 300 600 63,5 Japão 

Lacknby et al 2007 300 600 53 Austrália 

Anderson e Fair 2008 236 455 50 Inglaterra 

Sevi et al 2009 419 864 63,5 EUA 

Aursudkij et al 2009 300 450 50 Inglaterra 

Nalsund 2010 300 600 63 Noruega 

Ebrahimi el al 2010 305 610 60 EUA 
Fonte: Merheb (2014) – Adaptado 

Em seu trabalho de mestrado, Silva (2018) concatenou pesquisas que foram também 

realizadas por meio de modelos físicos de verdadeira grandeza (Tabela 2.5).  

 

Tabela 2.5: Estudos relacionados com modelos físicos de verdadeira grandeza 

Autor 
Dimensões do 
Equipamento 

CxLxA (m) 

Célula de Carga 

Usada 
Frequência Tipo 

Forma de 

Aplicação 

N° de 

Ciclos 
Rocha Granulometria 

Norman 

e Selig 

(1983) 

0,61x0,3x0,48 17 kN 3 Hz - 
Atuador - 

Dormente 
10000 

Granito e 

Calcário 
AREMA 4 

Kwan 

(2006) 
1,4x0,7x0,3 20 kN - 114 kPa 2 Hz - 

Atuador - 
Viga de 

aço oca 

retangular 

0,7x0,25 

m 

30000 Granito NRL/L2/TRK/8100 

Kennedy 

et all 

(2011) 

1,07x3,0x1,11 

CT1: 130 kN - 36 

MPa CT2: 90 kN 

- 33 MPa CT3: 

90 kN - 51 MPa 

CT4: 90 kN - 61 

MPa  

3 Hz Sinusoidal 

Atuador - 

Viga 

Perfil I - 

Dormente 

500000 - NRL/L2/TRK/8100 

Parsons 

et al 
(2012) 

8,53x1,52 
462 kN - 32,64 

MPa (máx) 
- - 

Atuador - 

Viga 

Perfil I - 
Trilho - 

Dormente 

447 
Ígnea 

Basalto 
Curva baseada 
norma BNSF 
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Tabela 2.5: Estudos relacionados com modelos físicos de verdadeira grandeza - continuação 

Fonte: Silva (2018) – Adaptado 

 

2.3 COMPORTAMENTO DO LASTRO EM TRABALHOS DE CAMPO 

Em seu doutorado, Muniz (2001) fez estudos em um sistema ferroviário de passageiros 

e metroviários. O autor questionou a faixa de lastro padrão, que era definida pela EB 

655 (NBR 5564). O seu uso implicava em massas granulares mais uniformes, onde os 

coeficientes de não uniformidade têm valores menores do que 4. Foi demonstrado que 

massas uniformes com britas, com diâmetro de 60 mm, produzem tensões de contato 

cerca de mil vezes maior do que as correspondentes em britas com 2 mm de diâmetro. 

Quando o material de lastro tem uma predominância de partículas nas faixas superiores 

e uma distribuição granulométrica mais uniforme, a tendência é ter um maior índice de 

quebra. 

Fernandes (2005) fez seu trabalho de doutorado construindo seções-teste em campo na 

Estrada de Ferro Vitória a Minas. Foram realizados ensaios de deflexão com viga 

Benkelman nas camadas de subleito e sublastro, utilizando um caminhão carregado com 

82 kN no eixo traseiro e rodas duplas com pneus calibrados a 560 kPa. Também foram 

realizados ensaios com a viga, quando a via entrou em funcionamento.  

A Figura 2.10 apresenta a realização dos ensaios com a viga Benkelman, para medir a 

deflexão das camadas. 

 

 

Nalsund 

(2014) 
3,0x1,5 

5 até 125 kN ~ 

62,5 kN por 

dormente 

5 Hz Sinusoidal 

Atuador - 
Viga 

Perfil I - 

Trilho - 

Dormente 

4000000 
9 tipos de 

rochas 

Única para as 9 

(norma 

norueguesa) 

Saussine 

et al 

(2014) 

4,11x1,5x0,35 194; 239 e 272 kN 
3,3 e 6 

Hz 
Sinusoidal 

Atuador - 

Trilho - 

Dormente 

10000 - - 

Vizcarra 

(2015) 
0,6x0,8x0,6 

6,14 kN - 45 kPa     

61,38 kN - 450 

kPa 

15 a 25 

Hz 
Sinusoidal 

Atuador - 

Trilho - 

Dormente 

200000 Basalto latito 

Indraratne et al 

(2004) e NBR 

5564/2014 A 

Abadi 

(2015) 
5,0x0,65x0,65 5 a 98 kN 3 Hz Sinusoidal 

Atuador - 

Viga 

Perfil I - 

Trilho - 
Dormente 

3000000 

a 

6000000 

Granito 
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Figura 2.10: Ensaio com a Viga Benkelman 

 
Fonte: Fernandes (2005) 

Fernandes (2005) foi pioneiro no estudo sobre a escória de aciaria como lastro 

ferroviário. Em sua análise, a escória mostrou ser um bom material para lastro. 

Utilizando a viga Benkelman (procedimento que era pouco aplicado no Brasil para se 

verificar deflexão da superestrutura ferroviária), a grade ferroviária e o lastro de escória 

apresentaram uma variação de deflexão entre 92 e 408x10-2 mm. 

Costa (2016) realizou ensaios de medição de deflexões com a finalidade de avaliar o 

comportamento mecânico do lastro ferroviário em campo. Nesse estudo, pôde ser 

observado que os deslocamentos calculados por meio do modelo analítico ficaram bem 

próximos aos medidos, o que confirmou que o uso do dispositivo utilizado para tal 

medida foi viável para a obtenção das deflexões em campo. Foram realizados 

experimentos em seções com lastro novo, lastro desguarnecido e lastro colmatado. A 

Figura 2.11 apresenta o aparelho de medição de deflexões utilizado.  

Figura 2.11: Ensaio com deflectômetro 

 
Fonte: Costa (2016) 
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2.4 CARACTERÍSTICAS DO LASTRO  

2.4.1 Origem da Rocha 

Quando se estuda a origem das rochas, primeiramente, é precisoenquadrá-las em três 

grupos: 

¶ Metamórficas; 

¶ Ígneas; 

¶ Sedimentares. 

As metamórficas são as rochas formadas por alterações físicas ou químicas originadas a 

partir da concentração intensa de calor ou pressão em algum período da sua formação 

geológica. De forma geral, os processos metamórficos fazem com que os minerais 

tenham uma orientação linear, formando um plano preferencial de fraqueza. As 

formações das rochas ígneas se dão a partir da consolidação, em virtude do resfriamento 

do magma. Já a formação das rochas sedimentares se dá por meio de três processos: 

precipitação de substâncias em solução, deposição de materiais de origem biológica ou 

por deposição de produtos oriundos do processo erosivo de outras rochas (Raymond, 

1985).  

Para Chrismer (1986), no material rochoso, os minerais presentes são cimentados por 

meio de uma matriz ou por ligações mecânicas entre os seus contatos. Por isso, a 

obtenção da classificação genética da rocha decorrente de sua gênese ou do seu 

processo de origem, para a avaliação de sua qualidade, não é o suficiente para essa 

determinação.  

Quando é realizada uma análise petrográfica, não apenas as características individuais 

das rochas são verificadas (proporção dos minerais presentes, estrutura granular e sua 

textura), outras características dos minerais, como: clivagem, brilho, dureza, 

composição química e cor, também podem ser averiguadas. Essas características podem 

fornecer dados para a análise da qualidade da brita que será utilizada como lastro 

(CHRISMER, 1986).   

Conhecer os minerais presentes no material de lastro proporciona uma melhor 
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identificação de sua quebra, devido ao fato de existir minerais que são mais passíveis de 

sofrerem alteração. Um exemplo é a caulita, que é produto do intemperismo de 

feldspato e é solúvel em água. Já os quartzos sofrem menos alteração com a presença de 

água (CHRISMER, 1986).   

Quanto maior o cristal da matriz, maior será a influência dos seus planos de clivagem, 

tanto no início quanto nas propagações de trincas (SELIG, BOUCHER, 1987). 

Outro fator importante é conhecer quais dos minerais presentes no lastro oxidam com 

facilidade, pois, tal reação pode gerar compostos férricos e ácidos corrosivos, 

danificando, assim, os componentes da via (Raymond, 1995).  

2.4.2 Granulometria 

A granulometria a ser utilizada na camada de lastro influencia diretamente no 

comportamento mecânico. A dimensão ideal dos materiais está relacionada à facilidade 

de manutenção da via, sua menor deformação permanente e sua boa drenagem 

(CHRISMER, 1986).   

De acordo com Casagrande (1948), a classificação de solos preconiza dois coeficientes 

com a finalidade de definir a forma de graduação das partículas: 

¶ Cc – Coeficiente de curvatura; 

¶ CNU – Coeficiente de não uniformidade.  

O cálculo desses coeficientes é mostrado nas equações a seguir:  

)DD(

)D(
C

6010

2
30

c
Ö

=                                                                                                        (2.4) 

CNU=  
D60

Ὀ10
 

                                                                                                         (2.5) 

Sendo que: 

¶ D10 – diâmetro correspondente ao valor de 10% das partículas passando (10% 
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das partículas são mais finas que o diâmetro efetivo), tomado na curva 

granulométrica; 

¶ D30 – diâmetro correspondente a 30% das partículas passando, tomado na curva 

granulométrica; 

¶ D60 – diâmetro correspondente a 60% das partículas passando, tomado na curva 

granulométrica.  

De acordo com essa classificação, os agregados com CNU, cujo valor é menor que 4, 

são materiais com graduação uniforme. Segundo a classificação unificada, os materiais 

mais graúdos, como o lastro, para valores de CNU maiores que 4 e Cc entre 1 e 3, são 

considerados bem graduados.  

O uso de lastro com o coeficiente de não uniformidade (CNU) entre 2,3 e 2,6, um pouco 

acima dos utilizados comumente (1,7 a 2,0), faz com que ocorra uma redução da 

deformação permanente e da sua degradação, não comprometendo a drenagem da via 

(BUDDHIMA INDRARATNA, SALIM, 2005). 

Pinto (2006) afirma que o material de lastro que possui uma curva mais bem distribuída 

é mais eficiente para o imbricamento dos grãos, pois terá maior ângulo de atrito e 

resistência à deformação.  

Quando se trabalha com graduações mais uniformes, há um maior índice de vazios, 

fazendo com que a resistência ao cisalhamento seja menor. Como o contato entre os 

grãos do lastro é menor em graduações uniformes, as tensões são maiores, portanto, sua 

degradação e deformação permanente são muito grandes (NALSUND, 2010). 

Em seu estudo de doutorado, Muniz (2002) chegou à conclusão de que o uso da faixa 

granulométrica, indicado pela ABNT NBR 5564, deveria ser questionado, pois o padrão 

da norma é mais uniforme, com predominância de materiais em faixas superiores, 

fazendo com que a quebra seja mais significativa.  

2.4.3 Angularidade dos Grãos do Lastro 

Em seu estudo, feito em laboratório, Jeffs (1989) depreendeu que a angularidade do 

material utilizado como lastro era um parâmetro de controle muito importante para as 
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deformações plásticas, superando outros parâmetros, como uniformidade 

granulométrica, durabilidade e diâmetro máximo. 

Buddhima Indraratna (1998) observou que a angularidade melhora o imbricamento do 

lastro, proporcionando um ganho no valor da sua resistência ao cisalhamento. 

Mesmo tendo uma quantidade menor de pontos de contato, materiais mais angulares 

têm uma maior resistência à movimentação interna dos grãos. Para que ocorra a 

movimentação de uma partícula angular, outras, localizadas em seu entorno, devem 

sofrer uma reacomodação. Quanto maior for a angularidade do lastro, maior será a 

dilatância necessária para que aconteça sua reacomodação, isto é, quanto menor for seu 

arredondamento, menor será o valor da deformabilidade da estrutura (CHRISMAR, 

1986). 

Já para Pinto (2006), partículas menos arredondadas proporcionam um maior ângulo de 

atrito e uma maior resistência ao cisalhamento.  

2.4.4 Degradação do Lastro – Geração de Finos 

Em estudo feito por Marsal (1967) apud INDRARATNA et al (2011), foi constatado 

que houve uma quebra significativa do material analisado durante os ensaios triaxiais de 

grandes dimensões em agregados de enrocamento, onde foi proposto o índice de quebra 

dos materiais, o índice Bg. Tal estudo englobou a análise da mudança da distribuição 

das granulometrias dos materiais após a sua quebra, onde os agregados eram peneirados 

antes e depois dos ensaios. Das diferenças apresentadas das quebras das partículas, é 

feito o cálculo da diferença, em porcentagem, retida em cada peneira (ΔWk = Wki – 

Wkf). Wki é a porcentagem retida na peneira k antes do ensaio, e Wkf é a porcentagem 

de material retido na mesma peneira depois do material ensaiado. Foi percebido pelo 

autor do ensaio que algumas dessas diferenças foram negativas e outras foram positivas. 

Na teoria, o somatório dos valores positivos de ΔWk deveria ser igual ao somatório dos 

valores negativos encontrados. Com isso, Marsal estabeleceu o índice de quebra Bg, a 

partir da soma de todos os valores positivos de ΔWk, e seu resultado é dado em 

porcentagem. O índice Bg tem seu limite inferior igual a zero, indicando que não há 

quebra de material. Seu limite superior tem valor de 1, que, em porcentagem, significa 

100%. Esse valor sinaliza que todas as partículas sofreram quebra para os tamanhos 



 

 28 

menores do que a peneira mais fina que foi utilizada. Essa metodologia nos mostra que 

o índice Bg pode sofrer mudanças se for utilizada uma série de peneiras diferentes. Para 

isso, deve-se recorrer sempre à mesma série de peneiras para os lastros que estiver 

sendo analisando, para que seja obtida uma melhor comparação em relação à quebra do 

material.   

Um novo índice de quebra para lastro (BBI) foi apresentado com a finalidade de se 

calcular a dimensão da degradação do material (BUDDHIMA INDRARATNA et al, 

2005; LACKENBY et al, 2007). O estudo do BBI avalia a mudança da distribuição da 

dimensão das partículas antes e depois da realização do ensaio. Isso é apresentado de 

acordo com a Figura 2.12. Para isso, é adotado um eixo de dimensão de partículas 

linear, BBI poderá ser determinado de acordo com a Equação 2.6, onde os parâmetros A 

e B são definidos como apresentado na Figura 2.12.  

BBI = A/(A+B)                                                                                                            (2.6) 

Figura 2.12: Mudança da distribuição da dimensão das partículas 

 
Fonte: Avaliação do Índice de Quebra do Lastro (INDRARATNA et al, 2011) – Adaptado. 
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Em estudo feito por Marsal (1967) apud Buddhima Indraratna et al (2011), em uma 

tentativa de se correlacionar a resistência dos materiais de lastro com sua quebra, foi 

plotada a razão das tensões principais de pico (σ1/σ3) em comparação ao índice de 

quebra Bg. A conclusão foi de que a resistência ao cisalhamento teve uma redução com 

o aumento da quebra das partículas. Entretanto, não se pôde obter nenhuma correlação 

distinta entre a razão das tensões principais na ruptura e os valores pequenos da quebra 

dos materiais (< 15%). Isso é evidenciado na Figura 2.13. 

Pelo contrário, foi definido, por Miura e O-hara (1979) apud INDRARATNA et al 

(2011), que a razão do aumento da área superficial ao aumento do trabalho plástico 

(dS/dW) com a taxa de quebra dos agregados. Os autores mostraram que a razão das 

tensões principais na ruptura se reduziu linearmente com o aumento da taxa de quebra 

dos materiais da ruptura (dS/dW)f, como apresentado na Figura 2.14. 

Figura 2.13: Efeito da quebra de partículas na razão de tensões principais na ruptura 

 
Fonte: Indraratna et al (2011) – Adaptado 
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Figura 2.14: Efeito da taxa de quebra de partículas na razão de tensões principais na ruptura 

 
Fonte: Indraratna et all (2011) – Adaptado 

 

2.4.5 Tamanho das Partículas Utilizadas como Lastro 

Em seu estudo, Marachi et al (1972) apresentou, de forma experimental, que o ângulo 

de atrito se reduz com o aumento da dimensões das partículas. 

Becker et al (1972), estudando o comportamento de 4 materiais diferentes, chegou à 

conclusão de que o índice de quebra (Bg) cresce com o aumento da tensão confinante e 

com o aumento do diâmetro máximo da amostra. 

Essa mesma conclusão foi observada por Buddhima Indraratna et al (1998), que, por 

meio de estudos parecidos, percebeu que o ângulo de atrito de pico sofre uma leve 

diminuição com o aumento do tamanho das partículas, quando submetidos a baixas 

tensões confinantes, isto é, menores que 300 kPa. Nesse mesmo estudo, chegaram à 

compreensão de que para tensões altas (tensões maiores do que 400 kPa), pode se 

desprezar o efeito do ângulo de atrito.  

Lastro com tamanhos de partículas maiores, que possuem uma graduação mais 

uniforme, provoca uma maior deformação plástica em comparação com o lastro de 

menor dimensão com graduação uniforme (RAYMOND; DIYALJEE, 1979). Nesse 

mesmo estudo, concluíram que o lastro com menor dimensão média apresenta uma 
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menor deformação, se o nível de tensões não ultrapassar um valor crítico.  

Em seu estudo, Selig (1984) apresentou uma recomendação de que o tamanho dos grãos 

do lastro deveria se enquadrar na faixa de 10 a 50 mm, mesmo assim, podendo haver 

algumas poucas partículas fora da faixa. As partículas com dimensões maiores iriam 

proporcionar uma maior estabilidade à via e, as partículas menores, uma menor força de 

contato entre si, diminuindo sua quebra.  

2.4.6  Forma da Partícula de Lastro 

De acordo com Pinto (2006), a forma da partícula do lastro é um elemento de muita 

importância, que interfere diretamente no comportamento mecânico de partículas 

granulares. O formato da partícula precisa ser avaliado em relação à sua esfericidade e 

ao seu arredondamento.  

De acordo com as normas estudadas por Raymond (1985), a forma mais apropriada para 

ser utilizada como lastro é a cúbica. Mas existem divergências nas diferentes normas em 

relação à porcentagem de partículas não cúbicas e o cálculo realizado para se chegar aos 

valores que correspondam à cubicidade da partícula.  

2.4.7 Textura da Partícula de Lastro 

A textura interfere consideravelmente na resistência ao cisalhamento. Isso foi verificado 

por meio de ensaios triaxiais em agregados vítreos de boro-silicato, em que a textura 

que a superfície tinha foi alterada pelo ataque de ácidos hidrofluóricos. Nesse estudo, a 

forma, tamanho e a granulometria das partículas foram mantidos (VALLERGA et al, 

1957).  

Raymond (1985) chegou à conclusão de que não só o formato das partículas interfere na 

estabilidade viária, mas a textura da superfície do lastro é de extrema importância para 

se garantir a estabilidade de via férrea.  

Em seu estudo, Buddhima Indraratna el al (2011) verificou que, por causa do atrito 

interno das partículas, quando submetidas a um carregamento cíclico, a rugosidade da 

superfície do lastro aumenta, com o aumento da passagem das composições ferroviária, 

e essa abrasão gera finos, que é uma das fontes de deterioração do lastro ferroviário. 

Com a diminuição da rugosidade da superfície, devido à abrasão e à quebra das arestas 
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do lastro, em função dos ciclos de cargas submetidas à via, a consequência é a 

diminuição do ângulo de atrito e resistência ao cisalhamento da camada de lastro 

ferroviário. Segundo essa análise, não é aceitável que a rugosidade superficial inicial do 

material utilizado como lastro prejudique o comportamento mecânico da camada e, por 

conseguinte, sua estabilidade.  

De acordo com Buddhima Indraratna et al (2011), existem várias especificações para 

lastro ferroviário que definem agregados britados ou fraturados, que são estabelecidas 

como grãos, apresentando, no mínimo, três faces britadas. Tais especificações garantem 

um valor mínimo de rugosidade superficial dos agregados de lastro ferroviário e 

ensejam que essas faces expostas inicialmente apresentem uma maior rugosidade em 

comparação às superfícies que foram expostas por um tempo maior à abrasividade e ao 

intemperismo.  

2.5 GRANULOMETRIAS UTILIZADAS EM OUTROS PAÍSES 

Com a finalidade de aprofundar os estudos e verificar a necessidade de ajustar as faixas 

granulométricas utilizadas no Brasil, foi realizada uma pesquisa para verificas se em 

outros países existem mais de duas faixas granulométricas para lastro. A ABNT NBR 

5564/2014 apresenta duas faixas a serem utilizadas como lastro ferroviário. Têm-se o 

Padrão A e o Padrão B. O Padrão A é para vias principais e o Padrão B para pátios. A 

Tabela 2.6 apresenta a distribuição granulométrica das duas faixas.  

Tabela 2.6: Faixa A e B da ABNT NBR 5564/2014 

Malha da Peneira (mm) 
Porcentagem retida 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 

Fonte: ABNT NBR 5564/2014 – Adaptado 
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Quando se compara o número de faixas da norma brasileira com as existentes em outros 

países, percebe-se um número bem menor no Brasil. Na Austrália, por exemplo, têm-se 

as granulometrias da Norma AS 2758 (Standards Australia, 1996), da Queensland Rail e 

RIC, que estão explicitadas nas Tabelas 2.7 e 2.8, respectivamente.   

 

Tabela 2.7: Faixa Granulométrica – AS278/1996 

Abertura 

da 

Peneira 

(mm) 

% passante em massa 

60 
60 (dormente de 

aço) 
50 

50 (agregados 

graúdos 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

63 100   100           

53 85 100 95 100 100   100   

37,5 20 65 35 70 90 100 70 100 

26,5 0 20 15 30 20 55     

19 0 5 5 15 0 15 40 60 

13,2 0 2 0 10         

9,5     0 1 0 5 10 30 

4,75 0 1     0 1 0 20 

1,18             0 10 

0,075 0 1 1 1 1 1 0 1 

Fonte: Vizcarra, 2015 – Adaptado. 

 

Tabela 2.8: Faixa Granulométrica – RIC, Queensland Rail 

Abertura 

da Peneira 

(mm) 

% passante em massa 

RIC Queensland Rail 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

63 100   100   

53 85 100 95 100 

37,5 25 65 42 64 

26,5 0 20 4 10 

19 0 5 2 5 

13,2 0 2 1 4 

9,5 0 0 0 3 

4,75 0   0 0 

Fonte: Vizcarra, 2015 – Adaptado. 
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A especificação dos Estados Unidos, por meio do Manual da AREMA (2009), 

recomenda que os agregados a serem utilizados como lastro ferroviário precisam ser 

ensaiados de acordo com a norma ASTM-E11 (2009). O manual da AREMA preconiza 

várias faixas granulométricas (Nº 3, 4, 4A, 5, 24, 25 e 57). As faixas Nº 3, 4, 4ª, 24 e 25 

são para utilização nas linhas principais. Já as faixas Nº 5 e 57 são para linhas 

secundárias. As Tabelas 2.9 e 2.10 apresentam os limites de cada faixa da AREMA. 

Tabela 2.9: Faixa Granulométrica AREMA 

Abertura 

da 

Peneira 

(mm) 

% passante em massa 

3 4 4ª 5 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

75,2                 

63 100       100       

50 95 100 100   90 100     

37,5 35 70 90 100 60 90 100   

25,4 0 15 20 55 10 35 90 100 

19     0 15 0 10 40 75 

 12,5 0 5         15 35 

 9,5     0 5 0 3 0 15 

4,8             0 5 

2,4                 

Fonte: Vizcarra, 2015 – Adaptado. 

 

Tabela 2.10: Faixa Granulométrica AREMA 

Abertura da 

Peneira (mm) 

% passante em massa 

24 25 57 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

75,2 100   100       

63 90 100 80 100     

50     60 85     

37,5 25 60 50 70 100   

25,4     25 50 95 100 

19 0 10         

 12,5 0 5 5 20 25 60 

 9,5     0 10     

4,8     0 3 0 10 

2,4         0 5 

Fonte: Vizcarra, 2015 – Adaptado. 
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Em relação à especificação europeia, as faixas granulométricas para lastro estão 

normatizadas de acordo com a Norma EM 13450/2003. As faixas estão explicitadas nas 

Tabelas 2.11 e 2.12.  

 

Tabela 2.11: Faixa Granulométrica – Especificação Europeia 

Abertura 

da 

Peneira 

(mm) 

% passante em massa 

A B C 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

80 100   100   100   

63 100   97 100 954 100 

50 70 99 70 99 70 99 

40 30 65 30 70 25 75 

31,5 1 25 1 25 1 25 

22,4 0 3 0 3 0 3 

31,5 - 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 

31,5 - 63             

Fonte: Vizcarra, 2015 – Adaptado. 

 

Tabela 2.12: Faixa Granulométrica – Especificação Europeia 

Abertura 

da Peneira 

(mm) 

% passante em massa 

D E F 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

80 100   100   100   

63 97 99 95 99 93 99 

50 65 99 55 99 45 70 

40 30 65 25 75 15 40 

31,5 1 25 1 25 0 7 

22,4 0 3 0 3 0 7 

31,5 – 50       

31,5 – 63 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 

Fonte: Vizcarra, 2015 – Adaptado. 
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A Tabela 2.13 apresenta a especificação granulométrica utilizada como lastro 

ferroviário na Rússia.  

 

Figura 2.13: Faixa Granulométrica – Especificação Russa 

Peneira 

(mm) 
% em massa passante 

70 100 

60 > 95 

40 65 – 25 

25 0 – 5   

Fonte: Vizcarra, 2015 – Adaptado. 

 

2.6 GEOGAUGE 

De acordo com Gudishala (2004), com a necessidade de se utilizar um sistema mais 

rápido, barato, seguro e preciso para teste de eficiência da compactação, a Federal 

Highway Administration (FHWA), em conjunto com os Programas de Pesquisa 

Avançada do Departamento de Defesa dos EUA Administration (ARPA), co-

patrocinaram um estudo para investigar o possível uso de tecnologia militar. Esse 

equipamento foi denoninado de Soil Stiffness Gauge ou Geogauge, cujo fabricante é a 

Humboldt Manufacturing Co. da Cidade de Chicago. A Figura 2.15 apresenta o desenho 

esquemático de funcionamento do Geogaude. 

Figura 2.15: Aparelho Geogauge 

 
Fonte: Fortunato (2005) 

O equipamento possui um formato cilíndrico, com diâmetro de 28 cm, com altura de 
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25,4 cm, seu peso é de aproximadamente 10 kg, possui uma base metálica em formato 

de anel, cujo diâmetro externo é de 114 mm, e o diâmetro interno de 88 mm, que tem a 

função de realizar a medição de pequenas deflexões sob ação de cargas pequenas. O 

Geogauge dispõe de um instrumento de vibração mecânico que produz uma carga 

dinâmica pequena em 25 frequências, que variam de 100 até 196Hz, tendo uma atuação 

direta no material a ser analisado. A força é transmitida por meio do anel acoplado ao 

fundo do aparelho e o deslocamento resultante, que é utilizado para o cálculo do módulo 

de rigidez, é medido por dois sensores de velocidade localizados no interior do 

aparelho. O valor de cada um desses módulos de rigidez, para todas as frequências, é 

calculado para se obter uma rigidez média para as 25 frequências realizadas por leitura.  

A rigidez do solo medido a partir do GeoGauge pode ser utilizada para calcular o 

módulo elástico. O problema de um anel rígido em um meio elástico linear, homogêneo, 

isotrópico foi considerado por Egorov (1965) apud GUDISHALA (2004).  

A rigidez estática K de tal problema de interação solo-estrutura pode ser calculada pela 

equação 2.7 a seguir: 

                                                                                                       (2.7) 

Onde: 

K: Rigidez do material (MN/m); 

E: Módulo de Elasticidade (MPa); 

ν: Coeficiente de Poisson; 

R: raio externo do anel rígido (mm); 

ω (n): é uma função da proporção do diâmetro interno e externo do anel rígido. 

De acordo com Egorov (1965) apud Gudishala (2004), a equação estabeleceu os 

procedimentos da calibração, que foram definidos pelo fabricante, onde E e ν são o 

módulo de elasticidade e de relação de Poisson entre os meios elásticos, 
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respectivamente, R é o raio exterior do anel, e ω (n) é uma função de proporção do 

interior e do diâmetro externo do anel. Para a geometria do anel do GeoGauge, o 

parâmetro ω (n) é igual a 0,565. Com isso, tem-se a equação 2.8 a seguir: 

                                                                                                                (2.8) 

Onde: 

K: Rigidez do material (MN/m); 

E: Módulo de Elasticidade (MPa); 

ν: Coeficiente de Poisson; 

R: raio externo do anel rígido (mm); 

Segundo Gudishala (2004), tendo como base a equação 2.9, a rigidez do Geogauge pode 

ser convertida em um módulo de elasticidade, pela equação a seguir: 

                                                                                                   (2.9) 

Onde: 

Egeo: Módulo de Rigidez Elástica do Material – MPa; 

ν: Coeficiente de Poisson; 

Hsg: Rigidez do material (K) – MN/m;  

R: raio do Anel Rígido. 

Em relação à determinação do módulo de resiliência do material, Gudishala (2004) 

correlacionou resultados de testes de campo e laboratório para solos coesivos e 

granulares. Em seu estudo, utilizou Geogauge, DCP e LFWD. Quanto ao Geogauge, os 

modelos obtidos tiveram uma precisão bem satisfatória. A equação 2.10 apresenta o 
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modelo para solos granulares. Pode-se perceber que o valor de R² é aceitável.   

MR = 20,3(Egeo)
0,54, (R² = 0,83)                                                                                 (2.10) 

Onde: 

MR: Módulo de Resiliência (MPa); 

Egeo: Módulo de Rigidez Elástica do Material – MPa; 

O módulo de cisalhamento (G) pode ser calculado pelo módulo de elasticidade. A 

equação 2.11 apresenta essa relação. 

Ὃ=  
Ὁ

(1 (
 

                                                                                                           (2.11) 

Onde:  

G: Módulo de Cisalhamento (MPa); 

 ν: Coeficiente de Poisson; 

E: Módulo de Elasticidade (MPa). 

A Figura 2.16 apresenta a realização de ensaio com o Geogauge. 

Figura 2.16: Ensaio sendo realizado com o Geogauge H4140 
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2.7 CONCLUSÕES EM RELAÇÃO ÀS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

O comportamento mecânico é muito importante para a vida útil da camada de lastro. 

Diâmetro máximo, CNU, módulo de resiliência e deformação permanente são alguns 

parâmetros que influenciam diretamente na durabilidade e em uma melhor resposta 

mecânica da camada. 

Em relação ao material que deverá ser utilizado como lastro ferroviário, ele deve ser 

separado por pares de peneiras limitantes. A peneira de 12,5 mm deve ser o limite de 

corte inferior, e as aberturas de 63,00mm e 75,00mm os limites superiores.  

A utilização de materiais com Módulo de Finura muito alto pode ser prejudicial tanto ao 

comportamento mecânico do lastro, como para sua vida útil, pois a camada terá britas 

com diâmetros maiores, o que reduz o imbricamento dos grãos, aumentando a quebra, 

reduzindo a elasticidade da via e sua vida útil. Aliado a isso, um material com a forma 

cúbica facilita esse imbricamento dos grãos.  

Conhecer a matriz rochosa que está sendo utilizada como material de camada de lastro é 

muito importante, pois isso pode interferir em sua via útil. Conhecer quais são os 

mineiras que estão presentes na brita, implicará em um estudo completo sobre sua 

quebra, pois pode haver minerais alterados que fazem com que a rocha perca 

resistência. Para isso, é preciso que o lastro ferroviário tenha uma distribuição 

granulométrica bem graduada, com um menor índice de vazios, com isso, irá 

proporcionar um melhor imbricamento dos grãos.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo se desenvolveu de forma experimental visando comparar duas faixas 

granulométricas utilizadas nos Estados Unidos/Brasil e Austrália, e, a partir daí, 

apresentar uma faixa granulométrica adequada para a brita de gnaisse utilizada no 

estudo, com uma menor geração de finos.  

Com os resultados do índice de quebra do lastro, é possível verificar a vida útil da 

camada, quando submetidos a uma carga cíclica de 20 toneladas por roda. Esses dados 

de quebra do material são importantes para projetar uma nova faixa granulométrica para 

o material em estudo.  

3.1 MATERIAIS 

O material de lastro utilizado neste estudo foi coletado em uma pedreira na cidade de 

Santa Bárbara - MG. Sua coleta se deu na pilha de lastro que se localiza dentro da 

empresa. A coleta foi feita de acordo com o Anexo G da norma ABNT NBR 5564/2014, 

que preconiza como deve ser feita a coleta em pilhas de lastro.  

Os materiais de sublastro e subleito são provenientes da Ferrovia Norte-Sul.  

3.2 PROCEDIMENTOS DE LABORATÓRIO  

 

A metodologia de trabalho empregada nesta pesquisa consistiu, primeiramente, na 

escolha dos materiais a serem analisados. Feito isto, foi realizada a coleta dos agregados 

de lastro, solo do sublastro e subleito. Em laboratório, inicialmente, os materiais foram 

separados para a realização dos ensaios de caracterização para a verificação de 

enquadramento nas normas para serem utilizados como camadas de pavimento 

ferroviário.  

 

Paralelamente, com a realização dos ensaios, foram feitos estudos para a escolha das 
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faixas granulométricas a serem utilizadas na pesquisa. Nessa etapa, foram escolhidas a 

Faixa 50 da Austrália e a Faixa 3 da AREMA (a Faixa A da ABNT se enquadra na faixa 

3 da AREMA). As etapas dos ensaios estão evidenciadas no fluxograma da Figura 3.1 a 

seguir. 

Figura 3.1: Fluxograma das etapas de trabalho. 

 
3.2.1 Definição das Faixas Granulométricas 

A definição em relação à utilização da Faixa 3 da AREMA se deu pelo fato de ser a 

mais utilizada pelas ferrovias brasileiras. A Faixa A da ABNT NBR 5564/2014 se 

enquadra na Faixa 3 da AREMA.  

A escolha pela faixa australiana se deu pelo fato de que já foram feitas pesquisas pelo 

Laboratório de Ferrovias e Asfalto da UFOP sobre a sua utilização. O estudo foi 

responsável pela utilização dessa faixa para o lastro da Ferrovia Transnordestina. 

Fernandes et al (2012) realizaram estudos comparativos da faixa utilizada no Brasil em 

comparação com a faixa australiana. 

A faixa australiana é mais fina que a da ABNT e, nos ensaios realizados pelos autores, 

apresentou um comportamento mecânico melhor que a preconizada pela norma 

brasileira. Isso foi feito de forma simples, em ensaio de laboratório, ao ser aplicado aos 

materiais cargas com peso de 15 (quinze) quilos referentes ao aparelho de Treton. Foi 

construída uma camada de lastro com 35 cm de altura, e com esse soquete do Treton, 

foram aplicados vários golpes nessa camada. Para esta pesquisa de doutorado, foi feita 

uma aplicação de carga cíclica de 20 toneladas para se analisar o índice de quebra do 

material em diferentes granulometrias, simulando uma carga de uma composição 

ferroviária. 
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3.3 ENSAIOS REALIZADOS 

A seguir, está descrita a bateria de ensaios de laboratório realizados neste trabalho. 

Estão separados em ensaios dos materiais de subleito e sublastro; ensaios nos agregados 

de lastro; e ensaios com o Equipamento de Ensaio Dinâmico de Lastro. 

 

3.3.1 Ensaios realizados no sublastro e subleito 

 

3.3.1.1 Análise Granulométrica e Densidade Real 

O ensaio de granulometria foi realizado conforme especificação da norma DNER-ME 

051/94. Paralelamente ao ensaio de granulometria, foi realizado o ensaio para a 

determinação da densidade real dos grãos, que é feito de acordo com a norma DNER-

ME 093/94. A Figura 3.2 apresenta o ensaio de granulometria por peneiramento e 

sedimentação. A Figura 3.3 apresenta o ensaio de densidade real dos grãos 

Figura 3.2:Granulometria por peneiramento e sedimentação. 

 
 

Figura 3.3: Densidade Real do Grãos. 
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3.3.1.2 Limites de Atterberg 

 

Os solos podem apresentar diferentes tipos de consistência, a depender da quantidade de 

água que possuam. Os ensaios de Limite de Liquidez foram realizados de acordo com a 

norma DNER-ME 122/94. Os ensaios de Limite de Plasticidade estão de acordo com a 

norma DNER-ME 082/94. Estes ensaios permitem determinar os limites de consistência 

do solo. As Figuras 3.4 e 3.5 apresentam os ensaios de Limite de Liquidez e Limite de 

Plasticidade, respectivamente.  

Figura 3.4: Aparelho de Casagrande. 

 
 

Figura 3.5: Ensaio de Limite de Plasticidade. 

 
 

3.3.1.3 Compactação, CBR e Expansão 

Os ensaios de compactação dos materiais de sublastro e subleito foram realizados em 

conformidade com a norma DNIT 164/2013-ME. Os ensaios de CBR e expansão foram 

realizados com base na norma DNIT 172/2016-ME. A energia de compactação do 

subleito e sublastro foram, respectivamente, energia normal e intermediária, que estão 

de acordo com a especificação ISF – 207 – Estudos Geotécnicos e ISF – 202 – Projeto 
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da Superestrutura da Via Permanente – Lastro e Sublastro. A Figura 3.6 apresenta os 

corpos de prova durante o período de imersão e a realização do ensaio de CBR durante 

o carregamento.   

Figura 3.6: Imersão e Ensaio de CBR. 

 
 

3.3.1.4 Ensaio de Triaxial Dinâmico 

Os ensaios de triaxiais dinâmicos para a obtenção do Módulo de Resiliência (MR) dos 

solos foram realizados no Laboratório de Pavimentação da Universidade Federal de Juiz 

de Fora. Os corpos de provas foram moldados de acordo com a umidade ótima de cada 

material, obtida por meio do ensaio de compactação. Os ensaios foram realizados de 

acordo com a norma DNIT 134/2018 ME. As Figuras 3.7 a 3.13 apresentam sua 

sequência de realização. 

Figura 3.7: Compactação dos CP’s. 
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Figura 3.8: Colocação do CP na câmara triaxial. 

 
 

Figura 3.9: Colocação da membrana. 

 
 

Figura 3.10: CP sobre a base do equipamento triaxial. 
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Figura 3.11: Colocação dos LVDT’s. 

 
 

Figura 3.12: CP pronto para o ensaio triaxial. 

 
 

Figura 3.13: Ensaio triaxial sendo realizado.  
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3.3.1.5 Ensaio para classificação MCT 

Foram realizados ensaios de acordo com a Metodologia MCT, com a amostra do 

subleito, fundamentados na norma DNER-ME 228/94 – Compactação em Equipamento 

Miniatura e a norma DNER-ME 256/94 – Solos Compactados em Equipamento 

Miniatura – Determinação da Perda de Massa por Imersão.   

As Figuras 3.14, 3.15 e 3.16 apresentam o ensaio de MCT.  

Figura 3.14: Compactação - MCT. 

 
 

Figura 3.15: Corpos de Prova - MCT. 
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Figura 3.16: Ensaio de Perda de Massa por Imersão. 

 
 

3.3.2 Caracterização dos Materiais de Lastro 

 

3.3.2.1 Análise Granulométrica 

As duas faixas granulométricas utilizadas nessa tese foram:  

¶ Faixa 3 da AREMA (a faixa A da ABNT NBR 5564/2014 se enquadra); 

¶ Faixa 50 – Australiana.  

Os materiais foram montados de forma que se enquadrassem nas faixas especificadas. 

Depois de separados, os materiais foram pesados e ensacados, a fim de ficarem 

protegidos de umidade e/ou perda de material.  

3.3.2.2 Massa Específica, Porosidade e Absorção 

Os ensaios de Massa Específica, Porosidade e Absorção foram realizados de acordo 

com a norma ABNT NBR 5564/2014 ANEXO B. 

As Figuras 3.17, 3.18 e 3.19 apresentam a realização do ensaio. 
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Figura 3.17: Ensaio de Massa Específica, Porosidade e Absorção. 

 
 

Figura 3.18: Ensaio de Massa Específica, Porosidade e Absorção. 

 
 

Figura 3.19: Ensaio de Massa Específica, Porosidade e Absorção. 
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3.3.2.3 Ensaio de Forma do Material 

O ensaio para determinação da forma dos fragmentos foi realizado a partir da norma 

ABNT NBR 5564/2014 (ANEXO A). 

As Figuras 3.20 e 3.21, a seguir, apresentam o ensaio. 

Figura 3.20: Dimensões analisadas do material. 

  
Fonte: ANBR NBR 5564/2014 – ANEXO A 

 

Figura 3.21: Paquímetro utilizado para a realização do ensaio de forma. 

 
 

3.3.2.4 Resistência ao Choque (Índice de Tenacidade Treton) 

O ensaio de Resistência ao Choque (Índice de Tenacidade Treton) foi realizado de 
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acordo com a ABNT NBR 5564/2014 (ANEXO E).  

As Figuras 3.22 e 3.23 apresentam a realização do ensaio. 

Figura 3.22: Aparelho Treton. 

 
 

Figura 3.23: Agregado após o ensaio. 
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3.3.2.5 Resistência ao Desgaste (Abrasão Los Angeles) 

O ensaio de Resistência ao Desgaste foi realizado em conformidade com a norma 

ABNT NBR NM 51/2001.  

As Figuras 3.24 e 3.25 apresentam o equipamento de Abrasão Los Angeles e a amostra 

de brita após o ensaio, respectivamente. A graduação utilizada foi a F. 

Figura 3.24: Aparelho Los Angeles. 

 
 

Figura 3.25: Amostra após o ensaio de Abrasão Los Angeles. 
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3.3.2.6 Resistência à Compressão Uniaxial ï Carga Pontual 

A resistência de compressão uniaxial pode ser estimada por meio do Ensaio de Carga 

Pontual (Point Load Test), que foi realizado com base na norma ASTM D 5731/2008. O 

ensaio consiste na ruptura dos corpos de prova em um sistema de carga pontual, como 

apresentado na Figura 3.26. A Figura 3.27 apresenta o agregado após o ensaio.  

Figura 3.26: Equipamento de Carga Pontual. 

 
 

Figura 3.27: Amostra após o ensaio de Carga Pontual. 
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3.3.2.7 Fragmentos Macios e Friáveis 

O ensaio foi realizado em conformidade com a norma ABNT NBR 5564/2014 – 

ANEXO F, que descreve a confecção de um equipamento específico para o ensaio. Esse 

equipamento está apresentado na Figura 3.28, a seguir.  

Figura 3.28: Ensaio de Macio e Friável. 

 
 

3.3.2.8 Torrões de Argila 

O ensaio foi realizado de acordo com a norma ABNT NBR 7218/1987. Torrões de 

argila e outros materiais friáveis são partículas presentes nos agregados, suscetíveis de 

serem desfeitas pela pressão entre os dedos. A Figura 3.29 apresenta a realização do 

ensaio.  

Figura 3.29: Ensaio de Torrões de Argila. 
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3.3.2.9 Massa Unitária 

O ensaio de determinação da massa unitária dos agregados foi realizado de acordo com 

a ABNT NBR NM 45/2006. A massa unitária do agregado solto é a média dos 

resultados individuais obtidos em, pelo menos, três determinações, dividindo a massa 

do agregado pelo volume do recipiente utilizado. A Figura 3.30 apresenta o ensaio.  

Figura 3.30: Ensaio de Massa Unitária. 

 
 

3.3.2.10 Resistência à Intempérie 

Esse ensaio simula os danos provocados pelas intempéries após anos de exposição do 

material ao meio ambiente. O ensaio foi realizado de acordo com a norma ABNT NBR 

5564/2014 – ANEXO C. A Figura 3.31 apresenta o ensaio em andamento com o 

agregado na solução de sulfato de sódio.  

Figura 3.31: Ensaio de Intempérie.  

 
 

3.3.3 Descrição Petrográfica Microscópica 

A descrição petrográfica microscópica consiste na caracterização das texturas, estruturas 

e mineralogia de uma rocha, assim como sua classificação, sob o microscópio ótico de 
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luz transmitida (microscópio petrográfico). Uma fina fatia de rocha é cortada e colada 

em uma lâmina de vidro. Logo depois, o restante da rocha é desbastado, com o auxílio 

de lixas, até a rocha atingir a espessura de aproximadamente 30 µm. Tal espessura 

permite a passagem da luz pela rocha, onde cada mineral revela propriedades óticas 

diferentes quando observado com o uso do microscópio ótico de luz transmitida, onde é 

utilizada a luz natural e a polarizada para revelar as características óticas de cada 

mineral. 

No trabalho, foi descrita e feita a classificação da rocha metamórfica. O equipamento 

utilizado foi o Microscópio ótico Leica DM 4500 P LED. A rocha foi classificada de 

acordo com Fettes & Desmons (2007). Essa referência é amplamente utilizada nas 

Geociências para classificação de rocha.  A Figura 3.32 apresenta o equipamento 

utilizado. 

Figura 3.32: Microscópio óptico.  

 
 

3.3.4 Difração de Raio-X 

O ensaio de Difração de Raio-X é uma técnica empregada para a identificação, 

caracterização e quantificação das fases minerais que compõem os solos. O ensaio foi 
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realizado no Nanolab - Laboratório do Departamento de Engenharia Metalúrgica da 

Universidade Federal de Ouro Preto. O equipamento utilizado foi o D2 Phaser 2 – 

Geração Bruker. A Figura 3.33 apresenta o equipamento. 

Figura 3.33: Equipamento de Difração de Raio-X.  

 
Fonte: www.bruker.com 

 

3.3.5 Ensaio com Geogauge H4140 

Para a obtenção do módulo de rigidez, módulo de elasticidade, módulo de resiliência e 

cisalhamento das faixas AREMA/ABNT e australiana, foi utilizado o equipamento 

Geogauge H4140. A Figura 3.34 apresenta o equipamento durante o ensaio.  

Figura 3.34: Geogauge H4140. 

 
 

3.3.6 Cálculo da Permeabilidade do Lastro 

Para calcular o valor do coeficiente de permeabilidade, foi utilizado o Modelo de 

http://www.bruker.com/
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Alyamani e Sem (1993). Esse método depende da análise granulométrica do material, 

pois necessita dos valores de D10 e D50 (diâmetro médio das partículas), assim como a 

variável I0.  

A Figura 3.35 apresenta o cálculo de I0. Quanto maior for o valor do I0, mais permeável 

será o material, isto é, mais grosso. 

Figura 3.35: Cálculo de I0, D10 e D50 

 
Fonte: Costa et al, 2019 

A fórmula utilizada está demostrada na equação 3.1, a seguir: 

k=1,505x(I0+0,025x(D50–D10))²                                                                                   (3.1) 

Onde: 

¶ k: coeficiente de permeabilidade; 

¶ I0: Interseção formada ligando D50 até D10; 

¶ D10: diâmetro efetivo das partículas; 

¶ D50: diâmetro médio das partículas; 

3.3.7 Equipamento de Ensaio Dinâmico de Lastro 

Cada um dos materiais enquadrados nas duas faixas experimentadas foi colocado no 

Equipamento de Ensaio Dinâmico de Lastro, a fim de se verificar a eficiência da 

granulometria, estudando o seu índice de quebra e a vida útil do lastro, com o objetivo 

de projetar ciclos de desguarnecimento. Com esse estudo, foi possível verificar que a 

vida útil do lastro e seu índice de quebra são influenciados diretamente pela matriz 
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rochosa do material que está sendo utilizado e pela faixa granulométrica utilizada. Daí, 

a importância deste estudo. Uma das finalidades é se propor, para cada matriz rochosa a 

ser utilizada como lastro, uma faixa granulométrica que venha a melhorar a eficiência 

da camada.  

Foram reproduzidas solicitações típicas (em termos de tensões) de uma estrutura 

ferroviária utilizando-se uma caixa metálica para modelarem as camadas usualmente 

projetadas na infraestrutura ferroviária. Suas dimensões permitiram simular, em 

verdadeira grandeza, a área de contato roda-trilho-dormente e a influência que ambos 

exercem na camada de lastro. O equipamento consiste em uma caixa metálica 

dimensionada em chapas de aço A36, rígida, de dimensões 1,00m x 1,00m x 1,00m, 

para a modelagem das camadas de subleito, sublastro e lastro do pavimento ferroviário, 

e dos demais acessórios que compõem a via. Foram colocadas hastes de recalques, 

desde as camadas inferiores até a altura do dormente. Para um melhor acompanhamento 

dos ciclos do ensaio, foi fabricado um painel para a contagem do número de batidas do 

pistão de aplicação de carga. A Figura 3.36 apresenta uma representação do 

equipamento.  

Figura 3.36: Representação esquemática do Equipamento de Ensaio Dinâmico de Lastro. 

 

A sequência das camadas é: 

¶ Subleito: 35 cm; 

¶ Sublastro: 20 cm; 

¶ Lastro: 30 cm abaixo da face inferior do dormente.  
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Para a preparação das camadas de subleito e sublastro, foi preciso deixar os materiais na 

umidade ótima antes da compactação. Para isso, os materiais foram colocados em estufa 

com a finalidade de “zerar” a umidade. Depois, foram pesados, homogeneizados, cada 

um de acordo com essa umidade. A Figura 3.37 apresenta essa homogeneização.  

Figura 3.37: Homogeneização dos solos. 

 

Depois de homogeneizados, os materiais foram levados para serem compactados no 

equipamento. Primeiro, o subleito (35 cm) e, depois, o sublastro (20 cm). As Figuras 

3.38 e 3.39 apresentam a sequência da compactação das camadas.  

Figura 3.38: Marcação dos 35 cm do subleito. 
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Figura 3.39: Compactador Manual Utilizado na Compactação. 

 

Para se certificar que a camada estava pronta e compactada da forma correta, foram 

realizados dois ensaios: Speedy e o Frasco de Areia. O Speedy, para verificação da 

umidade do material, e o Frasco de Areia, para verificação do Grau de Compactação da 

camada. De acordo com a ISF-207 (2017) e a Especificação de Serviços de 

Infraestrutura – Aterro (VALEC, 2017), o grau de compactação tem que ser no mínimo 

100% em relação à massa específica aparente seca máxima, obtida por meio do ensaio 

de compactação, e o teor de umidade tem que se enquadrar em uma variação admissível 

de ± 2%. As Figuras 3.40 e 3.41 apresentam os ensaios de Speedy e Frasco de Areia. 

Figura 3.40: Speedy. 
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Figura 3.41: Ensaio com o Frasco de Areia. 

 

Logo após a compactação da camada de subleito, as hastes de recalque foram 

posicionadas nos devidos lugares. Essas duas hastes tinham como finalidade a medição 

do recalque da camada de subleito. Com o intuito de não haver o atrito lateral 

haste/solo, foi colocado, em cada haste, tubos de PCV, como demonstrado na Figura 

3.42.  

Figura 3.42:Hastes de recalque posicionadas no topo da camada de subleito. 

 

Logo após a fixação das hastes de recalque, na parte superior da camada de subleito, a 

camada de sublastro foi compactada. Para se atestar a eficiência da compactação, foram 

realizados os mesmos ensaios da camada de subleito e considerando os mesmos 

quesitos de liberação de camada.  

Após a compactação de sublastro, mais duas hastes foram posicionadas. Estas, com a 
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finalidade de fazer a medição do recalque da camada de sublastro, como demonstrado 

na Figura 3.43. 

Figura 3.43:Hastes de recalque posicionadas no topo da camada de sublastro. 

 

Após essas duas camadas finalizadas, o lastro foi separado, de acordo com a 

granulometria a ser analisada, homogeneizado e colocado dentro da caixa metálica. 

Enquanto o lastro foi posicionado, realizou-se a socaria manual da brita. Quando se 

atingiu a altura de 30 cm, o dormente foi posicionado, juntamente com o trilho e os 

elementos de fixação. Após essa sequência, os extensômetros foram posicionados nas 

quatro hastes e dois no dormente. Os extensômetros posicionados no dormente tinham 

como finalidade medir o recalque da camada de lastro. A sequência desses serviços está 

mostrada nas Figuras 3.44 a 3.49. 

Figura 3.44:Homogeneização do Lastro. 
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Figura 3.45:Colocação do lastro. 

 
 

Figura 3.46:Colocação do Dormente, Trilho e Elementos de Fixação. 
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Figura 3.47:Conjunto completo com os extensômetros. 

 
 

Figura 3.48:Conjunto completo com os extensômetros. 
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Figura 3.49:conjunto Completo com os extensômetros 

 

A Figura 3.50 apresenta a numeração das hastes.  

Figura 3.50:Numeração das Hastes de Recalque. 

 

Todo esse procedimento era repetido ao se fazer a troca para um novo material e/ou a 

mudança da faixa granulométrica analisada.  

Este equipamento de aplicação de carga cíclica de última geração foi projetado e 

construído para se investigar as características de força, deformação e degradação de 

lastro, sublastro, subleito, dormente e trilhos sob carregamento cíclico. 

Para se estudar estas características, uma série de ensaios foi realizada em laboratório 

usando-se o mesmo modelo de construção de via permanente (trilho, dormente, lastro, 

sublastro e subleito). As forças de quebra de grãos do lastro foram, então, estudadas em 

uma série de testes.  

No simulador, com dispositivo para carga cíclica, tem-se uma frequência de, 
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aproximadamente, 4,0 Hz, e seu NCM (número de ciclos por minuto) de, 

aproximadamente, 240 ciclos/min (14400 ciclos/hora e 345600 ciclos/dia). Mas, para 

este estudo específico, foi utilizado uma frequência 1 Hz.  

Para analisar a quebra do material de lastro, foram realizados ciclos de 500.000 batidas. 

A brita era colocada na altura já especificada e, então, feita a socaria manual. Antes de 

começar a contagem dos ciclos, era realizado um condicionamento, com 100 batidas de 

pistão.  

A cada 100.000 ciclos, o material de lastro era retirado e feita a sua análise 

granulométrica. O processo de colocação, a socaria manual e o condicionamento do 

material era repetido antes do início de cada ciclo.  

Para a contagem de batidas de aplicação de carga, foi instalado um sensor que fazia essa 

contagem, como mostrado na Figura 3.51 a seguir.  

Figura 3.51:Sensor e contador de batidas do pistão de aplicação de carga. 

 
 

3.4 PROPOSTA DE UMA NOVA FAIXA GRANULOMÉTRICA PARA O 

MATERIAL EM ESTUDO 

A partir dos resultados apresentados, em relação aos parâmetros obtidos por meio do 

ensaio no Equipamento de Ensaio Dinâmico de Lastro (EEDL), foi feita uma proposta 

de uma faixa granulométrica do material de gnaisse em estudo, considerando uma 

capacidade de carga da via de 40t/eixo. Uma curva granulométrica, que se enquadrou 

nos parâmetros dessa nova faixa, foi projetada, a fim de realizar alguns ensaios 

comparativos entre as faixas AREMA/ABNT e australiana.  
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CAPÍTULO 4 

 

 

4 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Neste capítulo, estão apresentados os resultados dos ensaios de laboratório realizados ao 

longo da tese. Eles serão discutidos de acordo com as normas de projeto e construção de 

um pavimento ferroviário. 

 

4.1 SUBLEITO 

 

4.1.1 Análise Granulométrica e Densidade Real 

 

A Figura 4.1 apresenta o gráfico de granulometria do material de subleito estudado na 

pesquisa. A Tabela 4.1 apresenta a porcentagem passante nas peneiras. 

Figura 4.1: Curva granulométrica do subleito. 

 

Tabela 4.1: Porcentagem passante por peneira.  

Peneiras 3/4" 3/8" 4 10 16 30 40 60 80 200 

% Passante 100 98,45 97,38 96,5 96,31 95,82 91,42 73,48 54,94 30,31 

 

Pela análise da curva granulométrica do material, foi possível obter as porcentagens de 

argila, silte, areia e pedregulho. As frações dos materiais estão apresentadas na Tabela 

4.2.  
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Tabela 4.2: Proporções dos materiais de acordo com a granulometria. 

Camada Argila (%) Silte (%) Areia Fina (%) Areia Grossa (%) Pedregulho (%) 

Subleito 13,32 16,99 61,11 5,08 3,5 

De acordo com Figura 4.1 e as Tabelas 4.1 e 4.2, relacionadas ao subleito, concluiu-se 

que o material possui maior porcentagem da fração arenosa, com pouco pedregulho.  

Para o cálculo dos parâmetros de uniformidade e curvatura do material, foram obtidos 

os valores de D10, D30, e D60, e estão apresentados na Tabela 4.3.  

Tabela 4.3: Índices característicos da curva granulométrica. 

Camada D10 D30 D60  CNU Cc 

Subleito 0,006 0,020 0,17533 31 0,42 

Identificado que o material em estudo tem predominância na fração areia, foram 

realizadas mais análises. Os solos podem ser bem graduados ou mal graduados. Quando 

o solo é bem graduado, apresenta grãos em diversos diâmetros, o que pode indicar um 

melhor comportamento para o seu uso em engenharia. Quando é observada a presença 

de partículas menores, essas ocupam os vazios correspondentes aos grãos maiores, 

criando um imbricamento, ocasionando uma menor compressibilidade e, 

consequentemente, uma maior resistência.  Para isso, foram analisados os valores de 

CNU e Cc. Pelos valores calculados, foi possível concluir que a curva granulométrica 

do material de subleito é não uniforme e o material é mal graduado.  

Em relação ao CNU, seu valor indica um solo que apresenta uma distribuição 

granulométrica que possibilita um bom uso nas obras de engenharia, pois apresenta 

grãos em diversos tamanhos. 

A Tabela 4.4 apresenta os resultados do ensaio de Densidade Real dos Grãos. De acordo 

com Pinto (2006), não há muita variação do valor encontrado de solo para solo. Quando 

são realizados serviços com solos mais arenosos, a densidade dos grãos costuma 

apresentar valores próximos de 2,65. 

Tabela 4.4: Densidade Real dos Grãos. 

Camada Densidade Real dos Grãos (g/cm³) 

Subleito 2,79 
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4.1.2 Limites de Atterberg 

A Tabela 4.5, a seguir, apresenta os resultados encontrados para o subleito referente ao 

ensaio de Limites de Atterberg.  

Tabela 4.5: Limites de Atterberg. 

Camada LL (%) LP (%) IP (%) 

Subleito 23,4 19,0 4,4 

O Valor do Limite de Liquidez é o menor teor de umidade com que um solo pode ser 

capaz de fluir. Já o Limite de Plasticidade é o teor de umidade em que os solos, estando 

no estado plástico, caso perca umidade, passa para o estado semissólido. O Índice de 

Plasticidade é uma medida do grau de plasticidade dos finos e pode indicar, 

indiretamente, a quantidade e o tipo de finos plásticos. Os valores preconizados pelo 

DNIT (2006), para ser utilizado em camadas de pavimento, são (esses valores são 

designados para solos de clima temperado, não abrangendo os solos de clima tropical, 

lateríticos): 

¶ LL ≤ 25; 

¶ IP ≤ 6. 

Em relação aos resultados de LL e IP, os valores ficaram abaixo do limite inferior do 

recomendado pela norma para a camada de subleito. 

Pinto (2006) apresentou valores, dos Índices de Atterberg, de alguns solos brasileiros, 

entre eles, uma areia argilosa, cujo valor do LL variou de 20 a 40, e o valor do IP variou 

de 5 a 15. O valor do LL do material de subleito, em estudo, em comparação aos 

materiais analisados por Pinto (2006), se enquadrou. O valor do IP, apesar de não ter se 

enquadrado em comparação aos solos analisados, ficou com valores bem próximos.  

O baixo valor de IP deve-se ao fato de o material ter uma porcentagem significativa na 

fração areia. Apesar do material de subleito ter a predominância da fração areia, o que 

poderia fazer com que o material não tivesse plasticidade (areia não tem coesão), foi 

encontrado um valor do IP.  
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O fato de ter alguma plasticidade se dá em decorrência do material ter 30,31% de 

partículas passantes na peneira de 0,075 mm. Com isso, pode-se concluir que o material 

em estudo atende às exigências para ser utilizado como camada de subleito.  

4.1.3 Índice de Grupo – IG  

O índice de grupo do material de subleito foi calculado de acordo com a fórmula 

presente no Manual de Pavimentação do DNIT (2006) e seu resultado está apresentado 

na Tabela 4.6, a seguir.  

Tabela 4.6: Valor do Índice de Grupo. 

Camada IG 

Subleito 0,0 

O índice de grupo é um valor numérico inteiro, que varia de 0 a 20, e apresenta duas 

características do solo:  

¶ Plasticidade; 

¶ Graduação das partículas do solo. 

O índice de grupo define a capacidade de suporte da camada de subleito, ou qualquer 

outra camada em estudo. A qualidade do solo para uso em pavimentação é inversamente 

proporcional ao valor do IG, isto é, quanto maior o valor do IG, pior será a capacidade 

de suporte de fundação do seu material para a camada do pavimento. O valor do IG 

igual a zero mostra que o solo tem uma excelente capacidade de suporte. 

Sabendo-se que o valor calculado para o IG do material de subleito é igual a zero, foi 

possível concluir que o solo apresenta baixa plasticidade e possui uma boa graduação de 

suas partículas, o que o preconiza para sua utilização na camada de subleito.  

4.1.4 Classificação TRB e SUCS 

Feita a análise da granulométrica e de LL e LP, é possível determinar-se a classificação 

TRB (AASHTO) do material. Por essa classificação, o material se enquadra como A-2-

4, que é um material pedregulhoso ou areias siltosas ou argilosas. De acordo com essa 

classificação, o material se caracteriza como de “excelente a bom” para ser utilizado 

como subleito. Essas classificações não enquadram os solos tropicais.  
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Sabendo-se que a classificação AASHTO é um solo A-2-4, a classificação SUCS do 

material de subleito se enquadra no grupo GM-SM, onde: 

¶ GM – Cascalho siltoso com areia; 

¶ SM – Areia siltosa, mistura de areia e silte ou limo. 

4.1.5 Classificação Triangular do Subleito 

Essa classificação se baseia na granulometria do material em estudo. Os triângulos são 

equiláteros, sendo que cada um dos lados possui uma graduação que varia de 0 (zero) a 

100% (cem por cento). Isso representa as porcentagens das frações do solo: pedregulho 

+ areia, silte e argila. O desenho esquemático está apresentado na Figura 4.2, a seguir.  

Figura 4.2: Classificação Triangular de Solo 

 
Fonte: Rodrigues, 2019. 

De acordo com a classificação triangular, o material de subleito se enquadra como uma 

areia siltosa, assim como nas classificações SUCS, TRB e MCT do material.  

4.1.6 Compactação, Expansão e CBR  

Os resultados dos parâmetros do ensaio de compactação, expansão e CBR estão 

apresentados na Tabela 4.7.  
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Tabela 4.7: Resultados dos Parâmetros do ensaio de Compactação, Expansão e CBR. 

Camada Wót (%) ρmáx (g/cm³) Expansão (%) CBR (%) 

Subleito 14,4 1,896 0,08 17,5 

De acordo com Pinto (2006), areias finas argilosas lateríticas, mesmo que a fração areia 

seja mal graduada, podem apresentar umidades ótimas de 12 a 14%, com massas 

específicas secas máximas de 1,9 g/cm³. O material em estudo apresentou uma umidade 

ótima de 14,4% e uma massa específica seca de 1,896 g/cm³. Isso mostra que o insumo 

se enquadra nos materiais de mesmas especificidades.  

Segundo Santos (2017), para solos finos, incluindo solos arenosos, o CBR teve uma 

variação de 8 a 20%. 

De acordo com a AASHTO (1993), é possível encontrar o valor do Módulo de 

Resiliência (MR) por meio de uma correlação com o valor do CBR presente em 

laboratório. Essa correlação está apresentada a seguir: 

MR = 10,34xCBRlab                                                                                                                                                       (4.1) 

Utilizando a equação 4.1, encontramos um valor MR de 180,95 MPa.  

Zica (2010), em sua dissertação, estudou um solo para o qual a classificação TRB foi A-

2-4. Utilizando a energia de compactação normal, os valores de CBR variaram de 13 a 

15, bem próximos aos valores encontrados no estudo.  

No mesmo estudo, a expansão do material variou de 0,03 a 0,1%. Valores próximos aos 

deste estudo. Esse valor baixo de expansão se deu pela característica do solo e sua 

granulometria, com predominância na fração arenosa. Zica (2010) estudou solos para 

serem utilizados em camadas de pavimentação, assim como os estudos feitos nesta tese.   

Para a camada de subleito, a energia de compactação a ser utilizada é a normal, o valor 

da expansão deve ser menor ou igual a 2% e CBR deve ser maior do que 5%, de acordo 

com a ISF-207(2017) e a Especificação de Serviços de Infraestrutura – Aterro 

(VALEC,2017) para corpo de aterro.  

Para os últimos 60 cm do aterro, esses mesmos órgãos preconizam que o valor da 

expansão deve ser menor do que 2% e o seu CBR deve ser igual ou maior do que 8%. 
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Pelos resultados apresentados, o material é adequado para ser utilizado como camada de 

subleito.  

4.1.7 Ensaio de MCT   

Os coeficientes da metodologia MCT do subleito (c’, d’, e’ e Pi), obtidos por meio da 

compactação Mini-MCV e por perda de massa por imersão, estão apresentados na 

Tabela 4.8 e a classificação aparece na Figura 4.3.  

Tabela 4.8: Parâmetros da Metodologia MCT. 

Camada 
Parâmetros de Compactação Mini-MCV 

d’ c’ e’ Pi (%) 

Subleito 50,0 0,98 0,77 5,00 

 

Figura 4.3: Classificação MCT do Subleito. 

 

Analisados os dados obtidos na Tabela 4.8 e na Figura 4.3, concluiu-se que o material 

em estudo se enquadra na classificação LA’ (Laterítico Arenoso). Segundo Nogami e 

Villibor (1995), solos LA’ apresentam uma boa capacidade de suporte, elevado Módulo 

de Resiliência, baixa expansibilidade, sendo permitido o seu uso em camadas de 

pavimento.  

Os autores entendem que valores de d’ superiores a 20 são característicos de argilas 

lateríticas. O coecifiente d’ é a inclinação da reta correspendente ao ramo seco da curva 

de compactação, para um total de 12 golpes, nas adjacências do ponto de masssa 

específica seca máxima.  

O coeficiente c’ é o coeficiente angular da curva de deformabilidade correspondente a 

Mini-MCV igual a 10, sendo obtido, de forma geral, por procedimentos de interpolação 

gráfica. Esse coeficiente corresponde à razão da variação do afundamento pela variação 
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do Mini-MCV da parte retilínea da curva de deformabilidade.  

Nogami e Villibor (1995) defendem que valores de c’ menores que 1, são característicos 

de areias e siltes não plásticos ou com pouca coesão.  Analisando-se a Perda de Massa 

por Imerção, pode-se concluir que o material de subleito, em estudo, apresentou uma 

baixa perda de massa, mostrando que o solo possui uma boa coesão.  

4.1.8 Módulo de Resiliência – Ensaio Triaxial de Cargas Repetidas 

Por meio do ensaio para determinação do módulo de resiliência, foram obtidos modelos 

matemáticos para o comportamento dinâmico, para o material em estudo, para camada 

de subleito. Tais modelos são apresentados em função da tensão confinante (σ3) ou 

tensão desvio (σd), denominados de modelo simplificado ou por meio de ambas as 

tensões (modelo composto). Esses modelos são empregados com a finalidade de 

caracterização dos comportamentos das camadas e/ou materiais sob o efeito de cargas 

cíclicas (dinâmicas) nos diferentes pontos das camadas de um pavimento. A Figura 4.4 

apresenta os gráficos dos modelos simples. A Tabela 4.9 apresenta os resultados do 

ensaio de triaxial dinâmico em relação aos modelos simples de comportamento do 

Módulo de Resiliência do material de subleito.    

Figura 4.4: Gráficos Modelos Simples - Subleito.  
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Tabela 4.9: Resultado dos três modelos simples (Regressão Linear). 

Camada 
MR= k1*σ3

k2 MR= k1*σd
k2 MR= k1*θk2 

k1 k2 R² k1 k2 R² k1 k2 R² 

Subleito 78,94 -0,321 0,4565 170,92 -0,014 0,0006 136,2 -0,178 0,0963 

 

A Figura 4.5 apresenta o gráfico do modelo composto. O resultado da regressão linear 

desse modelo está apresentado na Tabela 4.10.  

Figura 4.5: Gráfico do Modelo Composto. 

 
 

Tabela 4.10: Resultado do Modelo Composto. 

Camada 

MR= k1*σ3
k2*σd

k3 

k1 k2 k3 R² 

Subleito 205 0,6147 -0,6955 0,947 

 

O valor médio do Módulo de Resiliência encontrado foi de 187,99. Analisando as 

Tabelas 4.9 e 4.10, observou-se que o melhor modelo foi o composto, visto que o R² 

apresentou melhor valor em comparação aos modelos simples.  

Fazendo um comparativo do valor médio do Módulo de Resiliência, encontrado por 

meio do ensaio de triaxial dinâmico (187,99 MPa), e o valor de Módulo, obtido pela 

correlação do valor apresentado para o CBR (180,95 MPa), a diferença foi de, 

aproximadamente, 3,7%. Isto é, pequeno.  

Rangel et al (2015) apresentou valores recomendados ou típicos brasileiros de 60 MPa, 
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80 MPa e 120 MPa para Módulo de Resiliência do subleito. 

4.1.9 Difração de Raio-X 

As Figuras 4.6 a 4.8 apresentam os resultados do ensaio de Difração de Raio-X da 

amostra de subleito.  

Figura 4.6: Resultado de Difração de Raio-X 

 
Figura 4.7: Resultado de Difração de Raio-X 
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Figura 4.8: Resultado de Difração de Raio-X 

 

No ensaio de Difração de Raio-X da amostra do subleito, foi encontrado uma maior 

quantidade de Quartzo, seguido por Caulinita. Foram encontrados, também, Hematita e 

Gibbisita, mas, em menores quantidades. 

A predominância de Quartzo e Caulinita tem influência direta nos resultados de 

expansão e resistência do solo de subleito. Esses são minerais que apresentam boa 

resistência e baixa expansibilidade. Isso mostra que solos finos, podem ser utilizados 

em camadas de subleito, em muitos casos. Pela caracterização MCT (ficou evidente a 

presença de solos lateríticos) e pelo resultado do Módulo de Resiliência (que apresentou 

um valor aplicável), fica evidente a presença dos argilo-minerais encontrados nos 

ensaios de Difração de Raio-X.   

4.1.10 Análise em Relação ao Material de Subleito 

De acordo com os resultados apresentados, conclui-se que o material estudado na tese 

pode ser utilizado como camada de subleito de uma ferrovia, pois se enquadrou em 

todos os valores exigidos pelos parâmetros de normas brasileiras.  

Fazendo uma análise mais criteriosa, é possível ser mais crítico aos valores de 
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referência e aos ensaios utilizados. Isso porque os parâmetros utilizados pelas normas 

brasileiras são oriundos de valores preconizados por outros países, isto é, para solos que 

não têm as características dos solos brasileiros.  

Um exemplo é o valor encontrado de CBR para a camada de subleito. Segundo valores 

preconizados pelo DNIT e VALEC, o material não poderia ser utilizado como camada 

de sublastro de ferrovias e sub-base de rodovias. É sabido que o ensaio de CBR tem 

origem na década de 20 do século passado, oriundo do Estado da Califórnia, nos 

Estados Unidos. Apesar do solo utilizado na pesquisa para a camada de subleito ser 

mais fino, ele tem boa capacidade de carga por ser um solo laterítico.  

Para solos tropicais, no caso do Brasil, temos o ensaio MCT, que mostrou que o 

material de subleito, em estudo, tem uma boa capacidade de carga, é pouco expansivo e 

de baixa deformabilidade, o que o habilita a ser utilizado em várias camadas do 

pavimento, seja rodoviário ou ferroviário. Isso fica evidente quando comparamos os 

valores do ensaio Módulo de Resiliência do material com os valores de outros estudos.  

O ensaio de triaxial dinâmico, que fornece o MR, deveria ser mais utilizado para 

caracterização de materiais empregados em pavimentação, pois fornece uma melhor 

característica por ser aplicada na amostra de cargas dinâmicas, diferente do ensaio de 

CBR, que é uma carga pontual, apresentando a resistência do solo à penetração.     

Rangel et al (2015) utilizaram material para subleito com valores de MR entre 60 e 120 

MPa. O valor do MR encontrado no presente estudo foi de 187,99 MPa.  

É possível que aconteçam perdas de materiais de excelente qualidade, quando for 

realizada a classificação TRB em solos brasileiros, por não serem feitas as 

classificações e os parâmetros para os solos brasileiros.  

Em alguns casos, para atender os valores hoje preconizados, ou é feito o descarte desse 

material ou é realizada uma estabilização (química ou granulométrica), o que torna o 

custo da obra maior, sem necessidade.   

4.2 SUBLASTRO 

4.2.1 Análise Granulométrica e Densidade Real  
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O gráfico da Figura 4.9 apresenta a curva granulométrica do material da camada de 

sublastro. A Tabela 4.11 apresenta a porcentagem passante nas peneiras.  

Figura 4.9: Curva granulométrica do material de sublastro. 

 

Tabela 4.11: Porcentagem passante por peneira.  

Peneiras 3/4" 3/8" 4 10 16 30 40 60 80 200 

% Passante 99,32 85,12 73,47 59,97 51,01 45,33 42,77 34,87 28,78 18,74 

 

Pela análise da curva granulométrica do material, obtêm-se as porcentagens de argila, 

silte, areia e pedregulho.  

As frações dos materiais estão apresentadas na Tabela 4.12. 

Tabela 4.12: Proporções dos materiais de acordo com a granulometria. 

Camada Argila (%) Silte (%) Areia Fina (%) Areia Grossa (%) Pedregulho (%) 

Sublastro 2,48 16,44 24,03 17,02 40,03 

Analisando a Figura 4.9 e as Tabelas 4.11 e 4.12, relacionadas ao sublastro, concluiu-se 

que o material possui uma porcentagem na fração areia (41,05%) muito equilibrada em 

relação à fração pedregulhosa (40,04%). A porcentagem de material passante na peneira 

de abertura de 0,075 mm foi bem menor quando comparado com as porcentagens de 

areia e pedregulho, totalizando 18,92%.  
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Os valores de D10, D30, D60, CNU e Cc estão apresentados na Tabela 4.13. 

Tabela 4.13: Índices característicos da curva granulométrica. 

Camada D10 D30 D60  CNU Cc 

Sublastro 0,080 0,190 2,00485 25 0,22 

De acordo com os valores de CNU e Cc, o material de sublastro é não uniforme e mal 

graduado.   

O solo utilizado como sublastro apresenta uma distribuição granulométrica que 

possibilita seu uso nas obras de engenharia com eficiência, pois seus grãos possuem 

diversos tamanhos. Chega-se a esta conclusão quando feita a análise do valor de CNU. 

A Tabela 4.14 apresenta os resultados do ensaio de Densidade Real dos Grãos. De 

acordo com Pinto (2006), quando são realizadas obras de engenharia, utilizando solos 

mais arenosos, a densidade dos grãos costuma apresentar valores próximos de 2,65. O 

valor de 2,88 pode ser mais bem explicado pelo fato de, no material de sublastro, conter 

uma porcentagem alta da fração areia e pedregulho.  

A Tabela 4.15 apresenta as porcentagens passante nas peneiras e seu enquadramento na 

Faixa do DNIT/AASHTO.  

Tabela 4.14: Densidade Real dos Grãos. 

Camada Densidade Real dos Grãos (g/cm³) 

Sublastro 2,88 

 

Tabela 4.15: Enquadramento do Sublastro na Faixa do DNIT/AASHTO. 

Camada 

2’’ 1’’ 3/8’’ N°4 N°10 N°40 N°200 Faixa 

DNIT/AASHTO % passante em peso 

Sublastro 100 100 85,12 73,47 59,97 42,77 18,74 D 

De acordo com a Instrução de Serviços Ferroviários – Projeto de Superestrutura de Via 

Permanente – Lastro e Sublastro (ISF-212/2015) e a Especificação de Serviços de 

Infraestrutura – Sublastro de 2017, da VALEC, a granulometria do material de sublastro 

deve se enquadrar em uma das faixas A, B, C, D, E ou F da AASHTO.  

Pela análise granulométrica do material, o sublastro se enquadra na faixa D. Para essa 
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faixa, o número N, de acordo com o Manual de DNIT (2006), é para valores menores do 

que 5x106, mas, como descrito acima, o valor atende aos parâmetros granulométricos 

para que o material possa ser utilizado como sublasto.  

4.2.2 Limites de Atterberg 

A Tabela 4.16, a seguir, apresenta os resultados encontrados no ensaio de Limites de 

Atterberg do sublastro. 

Tabela 4.16: Limites de Atterberg. 

Camada LL (%) LP (%) IP (%) 

Sublastro N/A N/A N/A 

Os valores preconizados pelo Manual de Pavimentação do DNIT (2006), para ser 

utilizado em camadas de pavimento, são: 

¶ LL ≤ 25; 

¶ IP ≤ 6. 

Em relação aos resultados de LL e IP, pode concluir-se que, pelo fato da fração areia e 

pedregulhosa ser predominantes, o solo não tem plasticidade. Isso está de acordo com o 

material areia.  

A Instrução de Serviços Ferroviários – Projeto de Superestrutura de Via Permanente – 

Lastro e Sublastro (ISF-212/2015) e a Especificação de Serviços de Infraestrutura – 

Sublastro de 2017, da VALEC, preconizam que o valor máximo do LL deve ser 25% e 

o do IP deve ser 6%.  

Em relação aos resultados dos parâmetros encontrados, o material a ser utilizado como 

sublastro se enquadra nas especificações.   

4.2.3 Índice de Grupo - IG 

O índice de grupo do material de sublastro foi calculado de acordo com a fórmula da 

AASTHO, presente no Manual de Pavimentação do DNIT (2006), e seu resultado está 

apresentado na Tabela 4.17. 
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Tabela 4.17: Valor do Índice de Grupo. 

Camada IG 

Sublastro 0,0 

Sabendo-se que o valor calculado para o IG do material de sublastro é igual a zero, 

conclui-se que o solo apresenta baixa plasticidade, o que foi evidenciado no item 4.2.2, 

e possui uma boa graduação de suas partículas, o que o preconiza para sua utilização na 

camada de sublastro.  

De acordo com a Instrução de Serviços Ferroviários Projeto de Superestrutura de Via 

Permanente – Lastro e Sublastro (ISF-212/2015) e a Especificação de Serviços de 

Infraestrutura – Aterro, da VALEC (2017), o valor preconizado para o IG, para material 

de sublastro, deve ser igual a zero. 

4.2.4 Classificação TRB e SUCS 

Analisando-se a curva granulométrica e os valores de LL e LP, a classificação TRB 

(AASHTO) do material de sublastro é A-1-b. Essa classificação inclui materiais 

constituídos principalmente de areia grossa, com ou sem aglutinante de solo bem 

graduado. De acordo com a classificação TRB, o material se caracteriza como de 

“excelente a bom” para ser utilizado em camadas de pavimento. De acordo com Brina 

(1979), o material de sublastro deve se enquadrar no faixa A-1 da classificação TRB.   

Sabendo-se que, pela classificação AASHTO, trata-se de um solo A-1-b, a classificação 

SUCS do material de subleito o enquadra no grupo GM, onde: 

¶ GM – Cascalho siltoso com areia; 

4.2.5 Classificação Triangular do Sublastro 

Fazendo-se a análise da classificação triangular, apresentada na Figura 4.3, tem-se um 

material que se enquadra como areia. Isso fica evidenciado quando se compara essa 

classificação com as classificações SUCS e TRB. 

4.2.6 Compactação, Expansão e CBR 

Os resultados dos parâmetros do ensaio de compactação, expansão e CBR estão 

apresentados da Tabela 4.18.  
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Tabela 4.18: Resultados dos Parâmetros do ensaio de Compactação, Expansão e CBR. 

Camada Wót (%) ρmáx (g/cm³) Expansão (%) CBR (%) 

Sublastro 8,8 2,308 0,02 45,3 

De acordo com Pinto (2006), solos que exibem frações de areia com pedregulho, bem 

graduadas e pouco argilosas, apresentam massas específicas secas máximas elevadas, na 

ordem de 2,0 a 2,1 g/cm³. Em relação ao teor de umidade ótimo, seu valor também é 

baixo, na ordem de 9 a 10%. O material em estudo apresentou uma umidade ótima de 

8,8% e uma massa específica seca de 2,308 g/cm³. Isso mostra que o material se 

enquadra nos materiais de mesmas especificidades, pois os valores encontrados foram 

bem próximos à referência técnica.    

Segundo Santos (2017), para solos grossos, como pedregulhos e britas graduadas, os 

valores de CBR ficam acima de 50%. O solo em estudo tem uma fração de pedregulho e 

areia bem próximos, e o valor do CBR ficou bem próximo de 50%.  

O valor do CBR se deu pelo fato do material de sublastro ter uma predominância de 

materiais mais granulares (areia + pedregulho). Pela classificação TRB (A-1-b), os 

valores de CBR variam de 20 a mais de 80. Pela Classificação SUCS (GM), os valores 

de CBR variam de 20 a mais de 60.   

Utilizando-se a formulação da AASHTO (1993), a seguir, tem-se que o valor para o 

Módulo de Resiliência do material é de 468,4 MPa. Esse valor é obtido por meio de 

uma correlação utilizando-se o CBR encontrado em laboratório.  

MR = 10,34xCBRlab                                                                                                                                                       (4.2) 

O valor da expansão foi baixo pelo fato de a matriz do solo ser mais arenosa, com 

pedregulho, com pouco material que apresenta expansibilidade.  

O ensaio de compactação para a camada de sublastro foi realizado de acordo com o 

preconizado pela norma DNIT 164/2013 ME e o ensaio de CBR foi feito de acordo com 

a norma DNIT 172/2016 ME. A Instrução de Serviços Ferroviários Projeto de 

Superestrutura de Via Permanente – Lastro e Sublastro (ISF-212/2015) e a 

Especificação de Serviços de Infraestrutura – Aterro, da VALEC (2017), indica que a 
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energia a ser utilizada no ensaio deve ser a do Proctor intermediário e o valor do CBR 

deve ser igual ou superior a 20%, com expansão máxima de 1%.  

4.2.7 Ensaio de MCT 

O ensaio de MCT não foi realizado no material de sublastro, pois a porcentagem 

passante na peneira de 2,0 mm foi de 59,97%. Para a realização do ensaio, deveria ter 

no mínimo 95% de solo passante, de acordo com Barroso (2002), isto é, um ensaio para 

caracterização de solos finos. Como especificado na Tabela 4.10, o solo estudado tem 

uma alta porcentagem de pedregulho.  

4.2.8 Módulo de Resiliência – Ensaio Triaxial de Cargas Repetidas 

Por meio do ensaio de Módulo de Resiliência, foram obtidos modelos matemáticos para 

o comportamento dinâmico para o material em estudo para sublastro. A Figura 4.10 

apresenta os gráficos dos modelos simples. A Tabela 4.19 apresenta os resultados do 

ensaio de Triaxial Dinâmico em relação aos modelos simples de comportamento do 

Módulo de Resiliência do material de sublastro.    

Figura 4.10: Gráficos Modelos Simples – Sublastro. 
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Tabela 4.19: Resultado dos três modelos simples (Regressão Linear). 

Camada 
MR= k1*σ3

k2 MR= k1*σd
k2 MR= k1*θk2 

k1 k2 R² k1 k2 R² k1 k2 R² 

Sublastro 109,01 -0,227 0,4319 125,14 -0,142 0,1133 141,56 -0,207 0,247 

A Figura 4.11 apresenta o gráfico do modelo composto para o material de sublastro e o 

resultado da regressão linear do modelo composto está apresentado na Tabela 4.18. 

Figura 4.11: Gráfico do Modelo Composto – Sublastro. 

 

Tabela 4.20: Resultado do Modelo Composto. 

Camada 
MR= k1*σ3

k2*σd
k3 

k1 k2 k3 R² 

Sublastro 136 0,1418 -0,3132 0,574 

O valor do médio MR encontrado foi de 199,76 MPa. Feita a análise das Tabelas 4.19 e 

4.20, foi observado que o melhor modelo foi o composto. O R² desse modelo 

apresentou o melhor valor quando comparado com os valores de R² do modelo simples, 

assim como aconteceu com o material de subleito.  

O valor de Módulo de Resiliência encontrado neste estudo (199,76 MPa) ficou bem 

próximo ao de Range et al (2015), onde foram apresentados valores recomendados para 

camada de sublastro. Esses valores foram de 100 MPa e 200 MPa. 

4.2.9 Difração de Raio-X  

As Figuras 4.12 a 4.14 apresentam os resultados do ensaio de Difração de Raio-X da 

amostra de sublastro. 
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Figura 4.12: Resultado do Ensaio de Difração de Raio-X 

 
Figura 4.13: Resultado do Ensaio de Difração de Raio-X 

 
Figura 4.14: Resultado do Ensaio de Difração de Raio-X 
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No ensaio de Difração de Raio-X da amostra do sublastro foi encontrada uma maior 

quantidade de quartzo e anortoclásio. Também pôde ser observada caulinata, óxido de 

ferro e hematita, mas em menores quantidades. 

Esses valores corroboram com os resultados dos ensaios de expansão e resistência do 

material. O valor da massa específica do material de sublastro ter ficado acima do valor 

estabelecido por Pinto (2006), ocorreu devido aos minerais férricos presentes na 

amostra.   

4.2.10 Análise em Relação ao Material de Sublastro 

De acordo com os resultados apresentados, o material analisado na pesquisa pode ser 

utilizado como camada de sublastro de uma ferrovia, se enquadrando em todos os 

valores exigidos pelas normas. Por ser uma matriz arenosa, com pedregulho, o material 

tem uma baixa deformabilidade, consequentemente, uma baixa deflexão, além de ter 

pouca expansão.  

Fazendo-se uma análise mais criteriosa em relação aos resultados do material utilizado 

na camada de sublastro, percebe-se que, nos critérios de resistência, no caso CBR, ele se 

enquadra para ser utilizado na camada de sublastro em ferrovias, e como material de 

sub-base em rodovias. Contudo, no caso de seu uso para base de rodovias, seguindo-se 

valores preconizados por normas brasileiras, esse material não se enquadraria.  

A mesma crítica feita sobre o subleito, também se aplica em relação aos resultados do 

sublastro. Como, no Brasil, são utilizados parâmetros de outros países, pode haver 

muita perda de material em condições de ser utilizado em camadas de pavimento.  

Quando é feita uma comparação do resultado do MR do valor do subleito e sublastro, 

percebe-se que ficaram bem próximos. Mesmo o material de subleito sendo um material 

mais fino, o valor de MR ficou próximo do material de sublastro, que é um material 

mais granular, mostrando que o uso de uma granulometria mais fina em relação a mais 

graúda, não teve grande interferência quando se aplicam cargas cíclicas nos materiais.  

Para materiais finos, no Brasil, há o ensaio de MCT, mas para solo granular, não existe 

um ensaio específico para esse solo, nos padrões brasileiros. De acordo com o ensaio de 

MCT, para se fazer essa análise, o solo tem que ter no mínimo 95% passante na peneira 
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de 2,0 mm.  

Ainda faltam análises mais criteriosas que se adequem ao padrão de solos brasileiros.  

4.3 CARACTERIZAÇAO DOS MATERIAIS PARA O USO COMO LASTRO 

4.3.1 Lastro – Gnaisse  

4.3.1.1 Faixas Granulométricas a serem analisadas 

A Figura 4.15 apresenta o gráfico do enquadramento do lastro na faixa 3 da AREMA. A 

faixa A da ABNT NBR 5564/2014 se enquadra nessa faixa. 

Figura 4.15: Gráfico do enquadramento do material na faixa 3 da AREMA.  

 

A Tabelas 4.21 apresenta as porcentagens e o quantitativo de material que se enquadra 

na faixa 3 da AREMA.  

Tabela 4.21: Percentual e quantitativo por peneira na faixa 3 da AREMA. 
Granulometria AREMA/ABNT - Faixa 3/Faixa A 

ABERTURA DE 

PENEIRAS 

(POLEGADAS) 

% PASSANTE (EM MASSA) 
% RETIDA (EM 

MASSA) 

% ACUMULADO 

(EM MASSA) 

% PASSANTE 

(EM MASSA) LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR 

3 - - -   100 

2 ½ 100 - 0   100 

2 95 100 4,6 4,6 95,4 

1 ½ 35 70 50,8 55,4 44,6 

1 0 15 42,3 97,7 2,3 

 ¾ - - -   2,3 

 ½ 0 5 2,3 100 0 

A Figura 4.16 apresenta o enquadramento do material na faixa 50 da Austrália e a 
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Tabela 4.22 apresenta as porcentagens e o quantitativo de material na mesma faixa.   

Figura 4.16: Gráfico do enquadramento do material da faixa 50 da Austrália.  

 
 

Tabela 4.22: Percentual e quantitativo por peneira na faixa 50 da Austrália. 
Granulometria Australiana – 50 

ABERTURA DE 

PENEIRAS 

(POLEGADAS) 

% PASSANTE (EM MASSA) 
% RETIDA (EM 

MASSA) 

% ACUMULADO 

(EM MASSA) 

% 

PASSANTE 

(EM 

MASSA) 

LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR 
   

3 - - -   100 

2 ½ 0 0 -  100 

2 100 0 0   100 

1 ½ 90 100 5 5 95 

1 20 55 61,2 66,2 33,8 

¾ 0 15 31,3 97,5 2,5 

3/8 0 5 2,5 100 0 

Os materiais foram peneirados e separados de acordo com a quantidade específica retida 

em cada peneira. Essas quantidades foram utilizadas no Equipamento de Ensaio 

Dinâmico de Lastro.  

De acordo com as curvas granulométricas, foram calculados os parâmetros CNU e Cc. 

Os valores estão apresentados na Tabela 4.23 a seguir.  

Tabela 4.23: Resultados de Cc e CNU 

 Faixa 3 AREMA/A 

ABNT 

Faixa 

Australiana 

Cc 0,79 0,96 

CNU 1,45 1,50 
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De acordo com os resultados das duas curvas em relação ao valor encontrado dos 

Coeficientes de Não Uniformidade, pode ser observado que as duas curvas 

granulométricas possuem uma granulometria muito uniforme. Buddhima Indraratna e 

Salim (2005) preconizam que o valor ideal para o CNU deve estar entre 2,3 e 2,6. 

Em relação ao Coeficiente de Curvatura, ambas as curvas granulométricas possuem um 

material mal graduado.  

Conforme os dois resultados dos parâmetros de CNU e Cc apresentados, e sendo feita 

uma comparação com o que foi mostrado na revisão bibliográfica, as duas faixas 

precisam ser mais bem graduadas e menos uniformes (não uniformes), pois assim 

ocorrerá um melhor imbricamento dos grãos, terão um maior ângulo de atrito e uma 

maior resistência à deformação. Em seu trabalho, Muniz (2002) questionou a faixa 

granulométrica utilizada pela ABNT NBR 5564, pois, segundo ele, é muito uniforme, 

com predominância de materiais em peneiras superiores, fazendo com que a quebra do 

lastro seja mais significativa.   

O Módulo de Finura foi igual a 8,53 e 8,03 para as granulometrias da AREMA/ABNT e 

australiana, respectivamente. O Diâmetro Máximo Característico foi de 50,0 mm e 38 

mm para as faixas AREMA/ABNT e australiana, respectivamente.   

4.3.1.2 Massa Específica, Porosidade e Absorção 

A Tabela 4.24 apresenta os resultados de Massa Específica, Porosidade a Absorção.  

Tabela 4.24: Resultado de Massa Específica, Porosidade e Absorção. 

Amostra Massa Específica (g/cm³) Porosidade (%) Absorção de Água (%) 

Gnaisse 2,64 0,78 0,3 

De acordo com Alves (2009), a massa específica de uma brita de gnaisse varia de 2,5 a 

2,87 g/cm³. O material em estudo se enquadrou nos valores encontrados.   

Souza (2013) encontrou um valor de 2,62 g/cm³ para massa específica de uma brita de 

gnaisse. Quando feita a análise dessa brita, foram encontrados valores de porosidade e 

absorção de água 0,91% e 0,56%, respectivamente.  

Os valores preconizados pela NBR ABNT 5564/2014 estão descritos a seguir: 
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¶ Massa Específica Mínima (g/cm³): 2,50; 

¶ Absorção de Água (máxima): 0,80%; 

¶ Porosidade (máxima): 1,50%. 

Todos os valores encontrados no material deste estudo ficaram dentro dos preconizados 

pela norma.  

4.3.1.3 Resistência ao Desgaste – Abrasão Los Angeles  

A Tabela 4.25 apresenta o resultado do ensaio de Abrasão Los Angeles. 

Tabela 4.25: Resultado do Ensaio de Abrasão Los Angeles. 

Amostra Resistência ao Desgaste (%) % Máxima (ANBT 5564/2014) 

Gnaisse 20,20 30,00 

Ao analisar uma brita de gnaisse, Souza (2013) chegou ao valor de 35,1% de perda de 

massa por abrasão. A diferença entre esses valores se deu pelo fato da porosidade do 

agregado utilizado ser maior.  

Em relação ao valor encontrado no ensaio, o material atende ao especificado por norma 

para ser utilizado como lastro ferroviário. A graduação utilizada no ensaio foi a F. 

4.3.1.4 Índice de Tenacidade Treton – Resistência ao Choque  

A Tabela 4.26 apresenta o resultado do ensaio de Treton. 

Tabela 4.26: Resultado do Ensaio de Treton. 

Amostra Resistência ao Choque (%) % Máxima (ANBT 5564/2014) 

Gnaisse 15,18 25,00 

Souza (2013), fazendo uma análise do resultado na brita de gnaisse, chegou a um valor 

de 15,6%, bem próximo ao resultado apresentado na Tabela 4.24. 

O material de brita de gnaisse se enquadrou no valor máximo preconizado pela norma 

NBR ANBT 5564/2014.  

4.3.1.5 Índice de Forma  
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A Tabela 4.27 apresenta o resultado do ensaio de forma do material de acordo com a 

norma NBR ABNT 5564/2014.  

Tabela 4.27: Resultado do Ensaio de Forma. 

CLASSIFICAÇÃO DA FORMA DO CORPO DE PROVA 

MB-898-ABNT 

MÉDIA DAS RELAÇÕES B/A E C/B CLASSIFICAÇÃO DA FORMA 

1 B/A > 0,5 e C/B > 0,5 CÚBICA  

2 B/A < 0,5 e C/B > 0,5 ALONGADA - 

3 B/A > 0,5 e C/B < 0,5 LAMELAR - 

4 B/A < 0,5 e C/B < 0,5 ALONGADA - LAMELAR - 

O valor encontrado para a relação B/A foi 0,76. E o valor encontrado para C/B foi de 

0,75. De acordo com esses valores, o agregado em estudo, de acordo com a 

classificação de forma, é cúbico. O material cúbico foi apresentado, na Revisão 

Bibliográfica, como sendo o melhor formato para partículas de lastro. 

O resultado do ensaio de índice de forma do material se enquadra na norma NBR 

ABNT 5564/2014, que preconiza que a brita a ser utilizada como camada lastro deve ter 

o formato cúbico. Em relação ao percentual de partículas não cúbicas, pelo ensaio, foi 

encontrado o valor de 1%.  O valor máximo preconizado pela NBR ABNT 5564/2014 é 

de 15%. 

Sendo feita uma análise do ensaio, por uma metodologia mais criteriosa, como a 

classificação Shape Factor (RAYMOND; DIYALJEE, 1979), o valor encontrado na 

relação ΣA / ΣC foi de 1,78. Esse valor evidencia que o material também tem a forma 

cúbica, como apresentado na Tabela 4.28. Como também apresentado na Revisão 

Bibliográfica, o material cúbico é o melhor formato da partícula para ser utilizada como 

lastro ferroviário, pois o imbricamento dos grãos se torna mais eficiente. 

Tabela 4.28: Resultado do Ensaio de Forma Segundo Raymond e Dyaljee, 1979. 

SHAPE FACTOR (RAYMOND e DIYALJEE, 1979) 

1 ΣA / ΣC <= 2 CÚBICA - 

2 ΣA / ΣC > 2 ALONGADA - LAMELAR  

 

4.3.1.6 Carga Pontual 

A Tabela 4.29 apresenta o resultado do ensaio de Carga Pontual.  
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Tabela 4.29: Resultado do Ensaio de Carga Pontual. 

Amostra 

Índice de Carregamento IS50 

(MPa) 

Resistência à Compressão 

Uniaxial δuc (MPa) 
Índice de 

Anisotropia 

Ia (50) Plano 

Perpendicular 
Plano Paralelo 

Plano 

Perpendicular 
Plano Paralelo 

Gnaisse 7,63 6,73 164,56 145,26 1,13 

De acordo com o Índice de Anisotropia, concluiu-se que o gnaisse em estudo apresenta 

um plano preferencial de ruptura, tendo uma resistência maior na direção perpendicular 

em torno de 13%. De acordo com Goodman (1989), o índice de carga pontual é um 

critério significativo das características da resistência, que considera a geometria das 

partículas e porosidade. A resistência à compressão uniaxial (δuc) foi calculada por meio 

da relação empírica (δuc= CxIa (50)). O C é um coeficiente experimental que está 

associado ao diâmetro dos CP’s e das especificidades do agregado.  

Em relação ao resultado de Carga Pontual, o material se enquadrou ao preconizado pela 

NBR ABNT 5564/2014, que estabelece um valor mínimo de 100 MPa.  

4.3.1.7 Teor de Fragmentos Macios e Friáveis  

A Tabela 4.30 apresenta o resultado do teor de fragmentos macios e friáveis e o valor 

preconizado em norma.  

Tabela 4.30: Resultado do Ensaio do Teor de Fragmentos Macios e Friáveis. 

Amostra 
Teor de Fragmentos Macios e 

Friáveis (%) 
% Máxima (ANBT 5564/2014) 

Gnaisse 0,1 5,00 

Por meio desse ensaio é obtida a porcentagem de massa total do CP que não é 

considerada rocha “sã”. O resultado do ensaio se mostrou dentro dos padrões prescritos 

em norma. 

4.3.1.8 Torrões de Argila 

O resultado do ensaio de Torrões de Argila e o valor preconizado em norma são 

apresentados na Tabela 4.31.  
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Tabela 4.31: Resultado do Ensaio de Torrões de Argila. 

Amostra Torrões de Argila (%) % Máxima (ANBT 5564/2014) 

Gnaisse 0,05 0,50 

De acordo com o resultado, o material analisado se enquadra na norma.  

4.3.1.9 Resistência à Intempérie 

O resultado do ensaio é apresentado na Tabela 4.32.  

Tabela 4.32: Resultado do Ensaio de Resistência à Intempérie. 

Amostra Resistência à Intempérie (%) % Máxima (ANBT 5564/2014) 

Gnaisse 1,65 10,00 

Analisando o ensaio, concluiu-se que o material está dentro dos padrões prescritos em 

norma.  

4.3.1.10 Massa Unitária no Estado Solto  

O resultado do ensaio de Massa Unitária e o limite preconizado por norma estão 

apresentados na Tabela 4.33.  

Tabela 4.33: Resultado da Massa Unitária no Estado Solto. 

Amostra Massa Unitária (g/cm³) 
Massa Unitária Mínima – NBR 

ANBT 5564/2014 (g/cm³) 

Gnaisse 1,33 1,25 

De acordo com o resultado, o material se enquadra na norma. 

4.3.1.11 Descrição Petrográfica: 

Em relação à mineralogia, os minerais essenciais encontrados estão apresentados na 

Tabela 4.34. Nela está descrita a contagem modal do material.  

Tabela 4.34: Contagem modal. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média 

Quartzo 45 40 35 12 50 35 50 50 50 35 40 

Plagioclásio 18 30 29 35 17 25 17 17 25 25 24 

Microclina 28 15 15 35 17 15 20 23 14 25 21 

Biotita 4 5 10 2 10 10 4 3 4 4 6 

Muscovita 3 4 4 10 3 4 4 2 3 4 4 

Sericita 0 0 2 2 2 2 1 1 1 2 1 



 

 97 

Tabela 4.34: Contagem modal – continuação 

Epidoto 2 5 4 3 1 5 4 2 3 3 3 

Zircão 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Carbonato 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Titanita 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 1 

Minerais 

Opacos 
0 0 0 0 0 1 0 0 0  0 0 

Apatita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Os minerais essenciais encontrados foram:  

¶ Quartzo; 

¶ Plagioclásio; 

¶ K-Feldspato (Microclina); 

¶ Biotita; 

¶ Muscovita.  

Os minerais acessórios foram: 

¶ Epiodoto ss; 

¶ Zircão; 

¶ Carbonato; 

¶ Titanita; 

¶ Apatita; 

¶ Minerais opacos. 

E o mineral secundário foi a Sericita. 

As Figuras 4.17 a 4.23 apresentam as fotos dos materiais em lâmina utilizados no ensaio 

de caracterização petrográfica da brita. 
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Figura 4.17: Foto do material na lâmina durante o ensaio. 

 
 

Figura 4.18: Foto do material na lâmina durante o ensaio. 

 
 

Figura 4.19: Foto do material na lâmina durante o ensaio. 

 
 

Figura 4.20: Foto do material na lâmina durante o ensaio. 
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Figura 4.21: Foto do material na lâmina durante o ensaio. 

 
Figura 4.22: Foto do material na lâmina durante o ensaio. 

 
 

Figura 4.23: Foto do material na lâmina durante o ensaio. 

 
 

Legenda: Qtz: Quartzo; Pl: Plagioclásio; Mc: Microclina; Bt: Biotita; Ms: Muscovita; 

Ep: Epidoto; Ser: Sericita; Ttn: Titanita; Op: Mineral Opaco. 

Em relação aos aspectos textuais, a rocha, em geral, inequigranular porfiroclástica, com 

uma granulação variando de fina a grossa (cristais menores que 0,1 mm até 8 mm). Os 

porfiroclastos se apresentam bem formados (idiomórficos), com uma granulação de 2 

mm e são de origem ígnea. Esses cristais são, principalmente, de microlina e 

apresentam uma textura poiquilítica, com inclusão de plagioclásio e quartzo. Na matriz, 

a forma dos cristais varia de xenoblástica e idioblástica. A maior parte dos contatos é 

interlobado, porém muitos cristais mostram contatos seriados entre si (cristais de 
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quartzo e feldspato). Além destes contatos, alguns cristais de quartzo e feldspato 

apresentam contatos poligonais entre si.  

Em relação aos aspectos estruturais, ocorre uma xistosidade (foliação metamórfica) 

marcada principalmente pelos cristais de biotita e muscovita, ocorrendo uma 

microestrutura granolepdoblástica (matriz composta por quartzo e feldspato sem 

orientação e cristais de micas orientadas). Ocorre o início de formação de um 

bandamento composicional por segregação, com intercalação de bandas mais ricas em 

biotita, muscotia e epidoto (algumas vezes apresentando titanita), com bandas mais ricas 

em quartzo e feldspato. É uma rocha que passou por um processo de deformação, 

ocorrendo muitos indícios desse processo, como grãos com contato serrilhando entre si, 

formação de subgrãos, novos grãos e extinção ondulante em cristais de quartzo e 

feldspato. Além desse processo, aparentemente a rocha passou por um processo de 

deformação estática, marcada por cristais com contato poligonizado.  

Em relação às características microscópicas dos minerais, os porfiroclastos se 

apresentam bem formados (idiomórficos), com uma granulação acima de 2 mm e são de 

origem ígnea. Estes cristais são principalmente de microclima e apresentam uma textura 

poiquiilítica, com inclusões de plagioclásio e quartzo. Os cristais xenoblásticos 

presentes na rocha são o quartzo e os feldspatos. Biotita, muscovita, epidoto, titanita, 

apatita, carbonato e zircão ocorrem subdioblásticos a adiablásticos (pode ser que a 

apatita seja de origem ígnea, sendo um cristal idiomórfico). Alguns cristais de microlina 

e plagioclásio ocorrem com uma granulação maior que os minerais da matriz, 

subdioblásticos e com muitas inclusões de muscovita e sericita.  

Os feldspatos presentes na rocha são bem característicos e em algumas porções, quando 

ocorrem entre o plagioclásio e K-Feldspato, ocorre a formação de mimerquita. Os 

cristais de plagioclásio ocorrem com maclação polissintética, enquanto os cristais de k-

feldspato (microclinas) ocorrem com maclação de tartan e muitos com pertita (cristais 

de plagioclásio “inclusos” em k-feldspato). Ambos mostram zoneamento composicional 

(mais frequente nos plagioclásios) e extinção ondulante. Uma característica destes 

cristais é o número elevado de inclusões de muscovita e sericita que estes cristais 

possuem. Alguns de sericita e muscovita ocorrem como alteração dos feldspatos 

presentes na rocha.  
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Esta rocha aparentemente passou por um processo de deformação, que é revelado 

principalmente pelos cristais de feldspato e quartzo. Esses cristais apresentam extinção 

ondulante, contato serrilhado e formação de subgrãos e novos grãos. Observa-se que a 

deformação ocorre mais intensa em algumas porções. Nestas ocorrem cristais maiores, 

com contatos interlobados entre si, que são porções que possivelmente resistiram mais a 

deformação. Ocorrem cristais com contatos poligonizados em ambas as zonas, sendo os 

cristais maiores em cada porção. As porções onde ocorre o maior número de cristais 

poligonais podem ser zonas que se recristalizaram.  

A rocha apresenta um incipiente bandamento mineralógico por segregação, com bandas 

mais ricas em biotita, muscovita e epidoto (e algumas vezes titanita) intercaladas com 

zonas ricas em quartzo e feldspato.  

Sericita e argila vêm da alteração do feldspato. Quanto maior é a quantidade de sericita 

e argila, mais fraco o agregado fica. Quanto maior a porcentagem de sericita e argila, 

mais alterada é a rocha, e consequentemente mais fraca será. O valor de sericita 

encontrado foi bem baixo. Já argila nem foi encontrado na análise. Isso mostra que o 

material não sofreu muito processo de intemperismo, e não sofreu um grande processo 

de alteração. Essas características mostram que a rocha tem boa resistência. Isso fica 

evidente quando é feita a análise dos valores encontrados nos ensaios de resistência 

mecânica do agregado utilizado na pesquisa.   

4.3.1.12 Análise em Relação ao Material de Lastro 

Os resultados do material corroboram sua utilização para camada de lastro ferroviário. 

As análises do comportamento mecânico do material, mostram que a brita tem 

resistência para suportar as cargas provenientes do tráfego.   

Sobre alguns valores preconizados por norma, pode-se fazer alguns questionamentos. 

Por exemplo, o valor preconizado para a porosidade e absorção. Quando a norma foi 

atualizada, no ano de 2014, esses valores foram alterados sem ser apresentado qualquer 

estudo sobre o motivo dessa alteração.  

Há estudos com materiais do lastro, que possuem valores de porosidade e absorção 

maiores que os valores de norma, mas apresentam altos valores de resistência, se 
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enquadrando nos ensaios de Abrasão Los Angeles, Resistência ao Choque e 

Compressão Axial. Estudos realizados por Oliveira (2013) e Fernandes (2010) 

mostraram que valores de porosidade e absorção fora dos preconizados de norma não 

tiveram interferência nos resultados de caracterização mecânica. Os estudos foram 

feitos com escória de ferro-liga e escória de aciaria. A escória de aciaria utilizada no 

estudo passou por um processo de estabilização.  

Faria et al (2019) fez estudo de caracterização de agregados basálticos utilizados como 

lastro ferroviário na Ferrovia Norte-Sul. De acordo com resultados obtidos, dois 

materiais apresentaram o valor de porosidade e absorção acima do preconizado por 

norma, mas em relação aos ensaios mecânicos, se enquadraram nos valores de 

referência.  

Isso mostra que é preciso analisar não apenas os ensaios preconizados pela norma, mas, 

também, realizar estudos da petrografia do material, a fim de se analisarem os reais 

parâmetros que preconizam a sua utilização ou não como material de lastro.  

4.4 ENSAIO COM O EQUIPAMENTO DINÂMICO PARA ENSAIO DE 

LASTRO 

4.4.1 Ensaio de Teor de Umidade e Grau de Compactação 

Os primeiros ensaios realizados durante a montagem do equipamento foram de teor de 

umidade e grau de compactação nas camadas de subleito e sublastro. Os resultados 

estão descritos na Tabela 4.35 a seguir. 

 

Tabela 4.35: Resultados dos Ensaios de Teor de Umidade e Grau de Compactação. 

    Subleito Sublastro 

Ensaio - Brita Padrão 

AREMA/ABNT 

Teor de Umidade (%) 14,28 8,67 

Grau de Compactação 

(%) 
100,22 100,29 

Ensaio - Brita Padrão 

Australiana 

Teor de Umidade (%) 14,51 8,92 

Grau de Compactação 

(%) 
100,35 100,17 

De acordo com os resultados apresentados, as camadas de subleito e sublastro ficaram 

dentro do padrão explicitado no Capítulo 3.  

4.4.2 Ensaio Equipamento de Ensaio Dinâmico de Lastro (EEDL) – Faixa 3 AREMA 

(A ABNT) 
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A Tabela 4.36 a seguir apresenta a granulometria inicial do material de lastro referente à 

faixa 3 da AREMA (faixa A da ABNT).  

A Figura 4.24 apresenta a curva granulométrica. 

Tabela 4.36: Granulometria inicial - AREMA. 

Peneiras  Percentagem em Peso 

Número (mm) % Retido % Acumulada % Passante 

3" 76 0,0 0,0 100,0 

2 1/2" 63 0,0 0,0 100,0 

2" 50 4,6 4,6 95,4 

1 1/2" 38 50,8 55,4 44,6 

1" 25 42,3 97,7 2,3 

1/2" 12,5 2,3 100,0 0,0 

Total 100,0     
 

Figura 4.24: Curva Granulométrica AREMA/ABNT 

 

O resultado de Cc e CNU da curva granulométrica da faixa 3 da AREMA/ABNT foi 

apresentado no item 4.3.1.1 e foram respectivamente 0,79 e 1,45.  

De acordo com o resultado da curva em relação ao valor encontrado dos Coeficientes de 

Não Uniformidade, pôde ser observado que o material possui uma curva granulométrica 

muito uniforme. 

A partir da classificação unificada, os materiais graúdos, por exemplo, o lastro 

ferroviário, para valores de CNU maiores de 4 e Cc entre 1 e 3 são considerados bem 
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graduados. 

Porém, Buddhima Indraratina e Salim (2005) determinam que o valor ideal para o CNU 

deve estar entre 2,3 e 2,6.  

Esses valores proporcionam uma redução da deformação permanente e de sua quebra, 

não comprometendo a drenagem da via. Usualmente os valores de CNU variam entre 

1,7 e 2,0.  

Em relação ao Coeficiente de Curvatura, a faixa apresentou um material mal graduado.  

Segundo os resultados apresentados, e feita a comparação com o que foi apresentado na 

revisão bibliográfica, observa-se que a faixa precisa ser mais bem graduada e menos 

uniforme (não uniforme), pois, assim, ocorrerá um melhor imbricamento dos grãos, 

terão um maior ângulo de atrito e uma maior resistência à deformação.  

Muniz (2002) questionou a faixa granulométrica utilizada pela ABNT NBR 5564. 

Segundo o seu estudo, a faixa granulométrica preconizada pela norma brasileira é muito 

uniforme, com uma predominância de materiais em peneiras superiores, fazendo com 

que a quebra do lastro seja mais significativa. 

O módulo de finura da curva foi de 8,53. O módulo de finura avalia se o lastro é mais 

grosso ou mais fino, sendo que, quanto maior for esse valor, mais graúdo é o material. 

O DMC foi de 50,0 mm. 

O valor encontrado para o coeficiente de permeabilidade (k) foi de 8,92 cm/s. De 

acordo com Terzagui (1967) apud Marchioni e Silva (2010), o valor do coeficiente de 

permeabilidade de uma brita deve ser maior que 0,1 cm/s.  

Analisando-se o valor encontrado nesse estudo em comparação ao coeficiente de 

permeabilidade de Terzagui (1967) apud Marchioni e Silva (2010), pode-se concluir 

que a granulometria de AREMA/ABNT utilizada como camada de lastro ferroviário 

tem uma drenagem eficiente.   

As Tabelas 4.37 e 4.38 apresentam as porcentagens e pesos retidos, respectivamente, 

em cada peneira de acordo com o número de ciclos.  
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Tabela 4.37: Comportamento da Granulometria por Ciclo de Ensaio em Porcentagem – 

AREMA/ABNT. 

Peneiras Material Retido (%) 

Número (mm) Inicial 100 mil 200 mil 300 mil 400 mil 500 mil 

2 1/2" 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2" 50 4,63 4,12 3,78 3,63 3,56 3,32 

1 1/2" 38 50,76 47,39 47,17 47,09 45,19 44,95 

1" 25 42,30 44,31 44,29 43,52 45,18 44,68 

3/4" 19 0,00 1,74 2,44 3,49 3,64 4,38 

1/2" 12,5 2,31 2,13 1,81 1,48 1,34 1,32 

3/8" 9,5 0,00 0,03 0,06 0,07 0,08 0,12 

1/4" 6,3 0,00 0,07 0,09 0,12 0,14 0,19 

4 4,8 0,00 0,03 0,04 0,10 0,11 0,14 

200 0,074 0,00 0,14 0,24 0,36 0,59 0,64 

Fundo 0,00 0,04 0,07 0,14 0,17 0,27 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

Tabela 4.38: Comportamento da Granulometria por Ciclo de Ensaio em Peso– AREMA/ABNT. 

Peneiras Material Retido (g) 

Número (mm) Inicial 100 mil 200 mil 300 mil 400 mil 500 mil 

2 1/2" 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2" 50 26328,0 23512,0 21501,0 20629,0 20231,0 18858,0 

1 1/2" 38 288518,0 269365,0 268155,0 267655,0 256867,0 255535,0 

1" 25 240476,0 251899,0 251760,0 246886,0 256844,0 253379,0 

3/4" 19 0,0 9879,0 13895,0 19765,7 20413,4 21298,2 

1/2" 12,5 13127,0 11677,0 9859,0 7289,2 4786,7 6432,9 

3/8" 9,5 0,0 501,0 743,0 1599,8 2466,8 2253,9 

1/4" 6,3 0,0 412,0 519,0 1207,1 1899,1 1792,3 

4 4,8 0,0 188,0 240,0 586,3 635,7 772,0 

200 0,074 0,0 808,0 1361,0 2033,6 3327,5 3617,0 

Prato   0,0 201,0 405,0 785,3 965,6 1307,8 

Total   568449,0 568442,0 568438,0 568437,0 568436,8 565246,1 

Em relação ao comportamento da evolução da quebra do lastro, foi possível observar 

uma quebra excessiva de material na peneira de 2”, saindo de 4,63% inicial para 3,32% 

ao final do ciclo de 500 mil solicitações. Isso representa, em peso, uma redução de 7470 
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gramas e, em porcentagem, uma redução de 28,4%, em relação ao valor inicial.  

A quebra do material da peneira de 1 ½” começou bem acentuada, tendo uma 

estabilização na porcentagem de quebra entre o ciclo de 100 a 300 mil. Entre o ciclo de 

300 mil e 400 mil, houve novamente uma quebra expressiva, voltando a uma 

estabilização de sua quebra. Comparando-se o valor inicial com o final, a redução da 

quantidade de lastro da peneira de 11/2” foi de 11,43%. Essa porcentagem equivale à 

32983,0 gramas.    

Em relação ao material retido na peneira de 1” ocorreu um aumento na porcentagem 

retida. Em relação ao peso, houve um aumento de 12903,0 g, o que representou em 

porcentagem um aumento de 5,1% de material em relação ao inicial. Se Analisar a 

quantidade de material que quebrou nas peneiras de 2” e de 1 ½”, essa quebra resultou 

nesse aumento de 12903,0 gramas na peneira de 1”. A soma da quebra dessas duas 

peneiras foi de 40453 gramas, em comparação do valor inicial com o final.  

Na peneira de ¾”, inicialmente não havia material. Com o passar dos ciclos, a 

porcentagem retida passou para 4,38%. Em peso, o acumulado foi de 21298,2 g. 

De acordo com a quantidade de material retido na peneira de 1”, houve um aumento 

significativo em relação ao ciclo inicial em comparação ao final, mostrando que a 

aplicação da carga de 20 toneladas teve uma menor interferência nesse material.  

Essa interferência da carga mostrou-se mais acentuada nas peneiras mais acima (2” e 1 

½”), onde ocorreu uma redução considerável nessas peneiras. Essa quebra de materiais 

presentes nessas duas peneiras (2” e 1 ½”), teve um acúmulo maior nas de 1” (12903,0 

gramas) e ¾” (21298,2 gramas). 

O material presente na peneira de 1/2" teve uma redução de aproximadamente 51% 

comparando-se a quantidade inicial com a final, em relação ao seu peso. A perda em 

gramas foi de 6694,1.  

Inicialmente, na peneira de 3/8” não havia material. Ao final dos ciclos, passou a ter 

retido nessa peneira 2253,9 gramas. Na peneira de ¼” inicialmente não tinha material 

retido, no final do ciclo tinha 1792,3 gramas. Na peneira de número 4 (abertura de 4,8 

mm) passou a ter 772,0 gramas. Na peneira de número 200 (abertura de 0,075 mm) 
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3717,0 gramas. E no fundo, ficaram retidas 1307,8 gramas.  

De acordo com a somatória das quantidades retidas nas peneiras descritas acima, o valor 

foi de 9743,0 gramas. Feita a análise da quebra do lastro da peneira de ½”, observou-se 

que ela contribuiu com o valor de 6694,1 gramas. O valor de 3048,9 gramas para 

completar o somatório de 9743,0 gramas, é proveniente de materiais das peneiras acima 

de ½”. A Figura 4.25 apresenta a curva granulométrica final.  

Figura 4.25: Curva granulométrica ao final do ciclo. 

 

Analisando os valores de Cc e CNU da curva granulométrica, obtivaram-se os seguintes 

resultados: 

¶ Cc = 0,92; 

¶ CNU = 1,54. 

Analisando-se o resultado da curva, em relação ao valor encontrado do Coeficiente de 

Uniformidade, pôde ser observado que a curva granulométrica do material da 

AREMA/ABNT ainda continua muito uniforme, mesmo com a quebra de material. 

Sabendo-se disso, comparando-se o valor de CNU encontrado na granulometria inicial e 

final, o resultado começou a aumentar no sentido do valor preconizado por Buddhima 

Indraratna e Salim (2005), mas longe do ideal.  

O coeficiente de permeabilidade foi de 8,19 cm/s. Esse valor de coeficiente de 

permeabilidade se enquadra no valor do preconizado por Terzagui (1967) apud 
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Marchioni e Silva (2010), mostrando uma drenagem eficiente.  

Em relação ao Coeficiente de Curvatura, assim como a granulometria inicial, a faixa do 

ciclo final apresentou material mal graduado. Mas seu valor ficou mais próximo de uma 

curva mais bem graduada.  

O módulo de finura da curva foi de 8,39. Houve uma redução do módulo de finura 

(inicial foi de 8,53), indicando para a quebra do material ao passar dos ciclos.  

Feita a análise da quebra do material de forma conjunta com o recalque das camadas, 

pode-se verificar se houve uma melhora no parâmetro de deformabilidade do lastro em 

relação à sua quebra, bem como se o imbricamento dos grãos foi mais eficiente. A 

Tabela 4.39 apresenta os resultados do recalque das camadas de acordo com os ciclos.  

Tabela 4.39: Recalques das Camadas (mm) – AREMA/ABNT. 

 0 a 100 mil 
100 mil a 200 

mil 

200 mil a 300 

mil 

300 mil a 400 

mil 

400 mil a 500 

mil 

  Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Haste 1 

(lastro) 
0 16,01  0 14,15  0 13,13  0 11,55  0 11,16  

Haste 6 

(lastro) 
0 16,04  0 14,04  0 13,05  0 11,47  0 11,22  

Haste 3 

(sublastro) 
0 0,19  0,19  0,20  0,20  0,20  0,20  0,20  0,20  0,20  

Haste 4 

(sublastro) 
0 0,18  0,18  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  

Haste 2 

(subleito) 
0 0,05  0,05  0,06  0,06  0,06  0,06  0,06  0,06  0,06  

Haste 5 

(subleito) 
0 0,07 0,07 0,08  0,08  0,08  0,08  0,08  0,08  0,08  

Fazendo-se uma análise conjunta da quebra de material e do recalque da camada de 

lastro, pode-se observar que o recalque do material teve uma redução do ciclo inicial em 

relação ao final. Uma das hipóteses é que o houve uma melhora no mosaico do 

imbricamento dos grãos, fazendo com que ele trabalhasse melhor sua deformabilidade, 

tornando o encaixe entre os grãos mais eficiente. Isso fica evidenciado com a redução 

do módulo de finura do material. Houve um preenchimento dos vazios com o material 

que quebrou.  

A hipótese de que a redução do recalque do ciclo inicial em comparação ao ciclo final 

está relacionada ao aumento de finos pode ser descartada, pois a quantidade de finos 
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produzida foi pequena. O Índice de Contaminação do material foi de 1,1. Segundo a 

qualificação, ao final do ciclo, o lastro está moderadamente limpo.  

A quebra do material se deu pelo fato da curva granulométrica não ser a ideal para ser 

utilizada para lastro ferroviário. O módulo de finura final apresenta um material bem 

graúdo, com pouco ou nenhuma presença de materiais com granulometria um pouco 

menor da utilizada. Isso fez com que o número de vazios fosse maior, assim não tem 

finos para que evitasse o contato grão-grão menor. Dessa forma, houve um maior 

contato entre os grãos maiores, proporcionando fraturas nos agregados e, por 

consequência, a quebra do material. Reduzindo-se o módulo de finura, haverá materiais 

mais finos para preencher melhor esses espaços vazios, automaticamente, fazendo com 

que a camada trabalhe melhor, diminuindo a deformação permanente e reduzindo a 

quebra do lastro.  

Como descrito em capítulos anteriores, Muniz (2002) questionou a faixa para lastro 

utilizada no Brasil. Segundo ele, é preciso realizar estudos com a finalidade de utilizar 

uma curva granulométrica mais bem graduada, e não uniforme, como acontece, hoje, 

nas faixas preconizadas pela ABNT. Mas, para isso, essa faixa vai depender da matriz 

rochosa que está sendo utilizada e a carga aplicada à via.  

4.4.3 Ensaio EEDL – Faixa 50 Australiana 

A Tabela 4.40 a seguir apresenta a granulometria inicial do material de lastro referente à 

faixa 5 Australiana. A Figura 4.26 apresenta a curva granulométrica. 

Tabela 4.40: Granulometria Inicial – Faixa 50 Australiana 

Granulometria Australiana – 50 

ABERTURA DE 

PENEIRAS 

(POLEGADAS) 

% PASSANTE (EM 

MASSA) % RETIDA (EM 

MASSA) 

% ACUMULADO 

(EM MASSA)  

% 

PASSANTE 

(EM 

MASSA) LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR 

3 - - - 100 100 

2 ½ 0 0 - 100 100 

2 100 0 0 100 100 

1 ½ 90 100 5 95 95 

1 20 55 61,2 33,8 33,8 

¾ 0 15 31,3 2,5 2,5 

3/8 0 5 2,5 0 0 
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Figura 4.26: Curva Granulométrica – Padrão Faixa 50 Australiana 

 

O resultado de Cc e CNU da curva granulométrica da faixa 5 Australiana foi 

apresentado no item 4.3.1.1 e foram respectivamente 0,96 e 1,50.  

Analisando-se o resultado da curva em relação ao valor encontrado dos Coeficientes de 

Não Uniformidade, pôde ser observado que a curva possui uma granulometria muito 

uniforme. 

De acordo com a classificação unificada, os materiais graúdos, exemplo lastro 

ferroviário, para valores de CNU maiores de 4 e Cc entre 1 e 3 são considerados bem 

graduados. 

Porém Buddhima Indraratna e Salim (2005) preconizam que o valor ideal para o CNU 

deve estar entre 2,3 e 2,6. Esses valores proporcionam uma redução da deformação 

permanente e de sua quebra, não comprometendo a drenagem da via. Usualmente, os 

valores de CNU variam entre 1,7 e 2,0.  

Em relação ao Coeficiente de Curvatura, a faixa apresentou uma curva mal graduada.  

De acordo os resultados apresentados, e feita a comparação com o que foi apresentado 

na revisão bibliográfica, concluiu-se que a faixa precisa ser mais bem graduada e menos 

uniforme (não uniforme), pois assim ocorrerá um melhor imbricamento dos grãos, terão 

um maior ângulo de atrito e uma maior resistência à deformação. Muniz (2002) 

questionou a faixa granulométrica utilizada pela ABNT NBR 5564, pois, segundo ele, é 

muito uniforme, com predominância de materiais em peneiras superiores, fazendo com 

que a quebra do lastro seja mais significativa. 
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O módulo de finura da curva foi de 8,03. O módulo de finura avalia se o lastro é mais 

grosso ou mais fino, sendo que, quanto maior for esse valor, mais graúdo é o material. 

O DMC foi de 38,0 mm.  O valor encontrado para o coeficiente de permeabilidade (k), 

utilizando-se a fórmula de Alyamani e Sem (1993) foi de 5,56 cm/s. Esse valor do 

coeficiente de permeabilidade se enquadra no valor de Terzagui (1967) apud Marchioni 

e Silva (2010), mostrando que a drenagem é eficiente.  

As Tabelas 4.41 e 4.42 apresentam as porcentagens e pesos retidos, respectivamente, 

em cada peneira, de acordo com o número de ciclos.  

Tabela 4.41: Quebra do Material por Ciclo em Porcentagem – Faixa 50 Australiana 

Peneiras Material Retido (%) 

Número (mm) Inicial 100 mil 200 mil 300 mil 400 mil 500 mil 

1 1/2" 38 5,00 4,85 4,75 4,68 4,56 4,46 

1" 25 61,20 61,30 61,27 61,17 61,20 61,22 

3/4" 19 31,30 31,06 31,04 31,10 31,08 30,99 

1/2" 12,5 0,00 0,23 0,31 0,35 0,38 0,39 

3/8" 9,5 2,50 2,43 2,39 2,41 2,42 2,43 

1/4" 6,3 0,00 0,06 0,09 0,10 0,11 0,12 

4 4,8 0,00 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07 

200 0,074 0,00 0,04 0,06 0,09 0,11 0,17 

Prato 0,00 0,02 0,05 0,07 0,09 0,15 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

Tabela 4.42: Quebra do Material por Ciclo em Peso– Faixa 50 Australiana 

Peneiras Material Retido (g) 

Número (mm) Inicial 100 mil 200 mil 300 mil 400 mil 500 mil 

1 1/2" 38 26464 25550 25023 24665 24005 23475 

1" 25 322304 322804 322665 322106 322301 322355 

3/4" 19 164986 163550 163480 163779 163650 163150 

1/2" 12,5 0 1215 1632,5 1818,98 1982 2062 

3/8" 9,5 13169 12777 12597 12675 12760 12780 

1/4" 6,3 0 320,14 459,91 501,97 570,45 645,78 

4 4,8 0 105,39 176,91 250,76 306,75 380,65 

200 0,074 0 203,4 317,56 456,98 578,56 900,56 

Prato   0 102,05 269,74 367,55 465,54 768,34 

Total   526923,2 526627,0 526621,6 526621,2 526619,3 526517,3 

Feita a análise do comportamento da evolução da quebra do lastro, foi observada uma 

maior porcentagem de quebra do material na peneira de 1 ½”, saindo de 5,00% inicial 
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para 4,46% ao final do ciclo de 500 mil batidas. Isso representa em peso uma redução 

de 2989,0 gramas e em porcentagem uma redução de, aproximadamente, 11,3% em 

relação ao valor inicial.  

Em relação ao material retido na peneira de 1”, ocorreu uma pequena variação na 

porcentagem retida. Em relação ao peso, houve um pequeno aumento de 51,0 g, o que 

representou em porcentagem um aumento de 0,02% de material em relação ao inicial. A 

porcentagem de material retido passou de 61,2% para 61,22%, comparando-se o valor 

inicial com o final.  

Na peneira de ¾”, houve uma redução de 1836,0 gramas. Em relação ao material retido, 

passou de 2,5 para 2,43%. Isso representa uma variação de aproximadamente de 11,1% 

do valor final para o inicial.  

Inicialmente não tinha material retido na peneira de ½”. Com o passar dos ciclos, essa 

quantidade foi aumentando, chegando ao valor final de 2062,0 gramas. Isso representou 

uma porcentagem retida final de 0,39%.  

Em relação ao material retido na peneira de 3/8”, o valor inicial era de 13169,0 gramas. 

Ao final dos ciclos, essa quantidade passou a ser de 12780,0 gramas. Isso representou 

uma queda de aproximadamente de 3%. Passando de 2,5% para 2,43% o valor retido na 

peneira.  

Feita a análise da peneira de ¼”, inicialmente não havia material retido. Ao final dos 

ciclos essa quantidade passou para 645,8 gramas, tendo o valor de 0,12% de material 

retido na peneira.  

O mesmo aconteceu com o material retido nas peneiras de abertura de 4,8 mm, 0,075 

mm, que não havia material retido nessas peneiras, e elas passaram a ter 0,07 e 0,17% 

respectivamente.  

A porcentagem de material retido no fundo da peneira, foi de 0,15%. 

Fazendo-se uma análise da quebra do material, pode-se perceber uma pouca variação da 

do final em relação ao inicial. O módulo de finura menor (inicial foi de 8,03) se mostrou 

mais eficiente.  
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A Figura 4.27 apresenta a curva granulométrica final.  

Figura 4.27: Curva Granulométrica Final Faixa 50 Australiana 

 

Analisando-se os valores de Cc e CNU da curva granulométrica, obtêm-se os seguintes 

resultados: 

¶ Cc = 1,04; 

¶ CNU = 1,50. 

De acordo com o resultado da curva em relação ao valor encontrado do Coeficiente de 

Não Uniformidade, não houve variação do seu valor (valor inicial foi 1,50), se 

mantendo como uma curva muito uniforme. 

Porém Buddhima Indraratna e Salim (2005) preconizam que o valor ideal para o CNU 

deve estar entre 2,3 e 2,6. Esses valores proporcionam uma redução da deformação 

permanente e de sua quebra, não comprometendo a drenagem da via. Usualmente os 

valores de CNU variam entre 1,7 e 2,0. Sabendo-se disso, comparando-se o valor de 

CNU encontrado na granulometria inicial e final, o resultado se manteve o mesmo. O 

valor ainda está distante do preconizado por Buddhima Indraratna e Salim (2005).  

Com uma deformação permanente menor, em relação à faixa AREMA/ABNT, a quebra 

do material da faixa 50 Australiana foi menor, não comprometendo a drenagem. Sendo 
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o valor do coeficiente de permeabilidade ao final do 500.000 (quinhentos mil) ciclos foi 

de 5,28 cm/s.  

Valor que se enquadrou no de Terzagui (1967) apud Marchioni e Silva (2010) para 

permeabilidade da brita.  

Em relação ao Coeficiente de Curvatura, a granulometria do ciclo final apresentou um 

material bem graduado. Mesmo tendo um pequeno aumento, esse acréscimo foi o 

suficiente para o valor passar para um material mais bem graduado.   

O módulo de finura da curva foi de 7,99. O módulo de finura avalia se o lastro é mais 

grosso ou mais fino, sendo que, quanto maior for esse valor, mais graúdo é o material. 

Em comparação com o módulo de finura do ciclo inicial (8,03), houve uma pequena 

redução desse valor, evidenciando a quebra do material.   

O material de tornou um pouco mais fino, e isso fez com que os vazios fossem mais 

bem preenchidos por essa granulometria mais fina. A maior quantidade de materiais de 

granulometria menor faz como que o índice de vazios diminua, tornando um melhor 

imbricamento dos grãos.  

É possível se verificar o imbricamento dos grãos foi mais eficiente. A Tabela 4.43 

apresenta os resultados do recalque das camadas de acordo com os ciclos.  

Tabela 4.43: Recalques das Camadas (mm) – Australiana. 

 0 a 100 mil 
100 mil a 

200 mil 

200 mil a 

300 mil 

300 mil a 

400 mil 

400 mil a 

500 mil 

  
Inicia

l 
Final 

Inicia

l 
Final 

Inicia

l 
Final 

Inicia

l 
Final 

Inicia

l 
Final 

Haste 1 

(lastro) 
0 10,02  0 9,76  0 9,64  0 9,59 0 9,50 

Haste 6 

(lastro) 
0 9,98  0 9,75  0 9,64 0 9,60  0 9,48  

Haste 2 

(subleito) 
0 0,034  0,034  0,038  0,038  

0,03

8  
0,038  

0,03

8  
0,038  

0,03

8  

Haste 5 

(subleito) 
0 0,036 0,036 0,039  0,039 0,08  0,039 

0,03

9 
0,039 

0,03

9 

Haste 3 

(sublastro) 
0 0,15  0,15 0,17  0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Haste 4 

(sublastro) 
0 0,16  0,16  0,17  0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
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Em uma análise de forma conjunta entre quebra do material com o recalque das 

camadas, pode-se verificar que houve uma melhora no parâmetro de deformabilidade do 

lastro em relação à sua quebra. O valor do recalque teve uma redução, quando 

comparado ao valor final com o inicial. 

Uma das hipóteses é a de que houve uma melhora no mosaico do imbricamento dos 

grãos, fazendo com que a camada tivesse uma menor deformabilidade, tornando o 

encaixe entre os grãos mais eficiente. Isso fica evidenciado com a redução do módulo 

de finura do material. Houve um preenchimento dos vazios com o material que quebrou.  

A hipótese que essa pequena redução do recalque do ciclo inicial em comparação ao 

ciclo final, está relacionada com o aumento de finos pode ser descartada pois a 

quantidade de fino produzido foi muito pequena. O Índice de Contaminação do material 

foi de 0,5. Ao final do ciclo, o lastro ainda continua limpo.  

Apesar da curva granulométrica não ser a ideal, devido aos valores de CNU e Cc, houve 

uma quebra pequena das partículas.  

Como o módulo de finura do material inicial foi de 8,03, um valor menor que a 

granulometria da AREMA/ABNT, houve um melhor encaixe dos grãos, proporcionando 

um melhor imbricamento. Com um menor módulo de finura, o índice de vazios é 

menor.  

Reduzindo o módulo de finura haverá materiais mais finos para preencher melhor esses 

espaços vazios, automaticamente, fazer com que a camada trabalhe melhor, diminuindo 

a deformação permanente e reduzindo a quebra do lastro.  

Como descrito em capítulos anteriores, Muniz (2002) questionou a faixa para lastro 

utilizada no Brasil, precisando fazer estudos para usar uma curva mais bem graduada.  

Mas para isso, essa faixa vai depender da matriz rochosa que está sendo utilizada e a 

carga aplicada à via.  

4.4.4 Comparação dos Resultados das Faixas  

A Figura 4.28 apresenta o gráfico das curvas iniciais das duas faixas estudas.  
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Figura 4.28: Granulometrias Iniciais das Duas Faixas Estudadas 

 

De acordo com a Figura 4.31, foi observado que a faixa da AREMA/ABNT estudada é 

mais graúda do que a faixa Australiana. Isso fica evidenciado pelo Módulo de Finura 

inicial das curvas. A Faixa AREMA/ABNT o valor é de 8,53 e da faixa Australiana o 

valor é de 8,03. 

Ao final dos ciclos, foi observada uma quebra significativa na curva granulométrica da 

faixa da AREMA/ABNT, como mostrado na Figura 4.29. 

Figura 4.29: Comparação da Curva Inicial e Final da Faixa AREMA/ABNT 

 

Deslocamento da curva granulométrica evidenciado pela granulometria que se enquadra 

na faixa AREMA/ABNT não é tão evidente quando comparamos com a faixa 
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Australiana, como mostrado na Figura 4.30. 

Figura 4.30: Comparação da Curva Inicial e Final da Faixa 50 Australiana 

 

Como observado na Figura 4.30, houve uma sobreposição das curvas analisadas. O 

valor do Módulo de Finura teve uma pequena redução, iniciando com o valor de 8,03 

passando para 7,99. E o percentual de quebras foi menor quando se comparando com a 

faixa AREMA/ABNT. Isso mostra que com um módulo de finura menor, o 

imbricamento dos grãos é menor, consequentemente sua quebra é menor.   

Isso fica evidenciado quando é feita a comparação das curvas granulométrica das duas 

faixas analisadas (Figura 4.31). 

Figura 4.31: Comparação da Granulometria Final - AREMA/ABNT e Australiana 
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A curva granulométrica da faixa AREMA/ABNT ainda continuou uniforme, assim 

como a da Faixa Australiana.  

Em relação ao valor de Cc, houve uma melhora nas duas faixas, mas a faixa Australiana 

se tornou bem graduada. Apesar da melhora no valor do Cc da faixa da 

AREMA/ABNT, a curva continuou mal graduada.  

O valor do CNU da faixa Australiana se manteve em comparação com o valor inicial, 

que foi de 1,50. Na faixa AREMA/ABNT houve uma melhora significativa desse 

padrão. O valor inicial foi de 1,45, e o valor final foi de 1,54.   

O índice de contaminação das granulometrias analisadas está apresentado na Tabela 

4.44.  

Tabela 4.44: Comparação dos Índices de Contaminação 

Faixa Granulométrica 
Índice de 

Contaminação 

Faixa 3 AREMA (A 

ABNT) 
1,1 

Faixa 50 Australiana 0,5 

O resultado do Índice de Contaminação apresenta uma granulometria para lastro, com a 

presença de materiais menos graúdos, com um módulo de finura menor, proporciona 

um menor índice de quebra. Reduzindo esse índice de quebra, a vida útil do lastro tende 

a aumentar. Isso faz com que a deformação permanente fique menor, com uma menor 

quebra do material.  

De acordo com o índice de contaminação, foi possível realizar-se uma projeção da vida 

útil do material. Para isso, foi feito o cálculo de índice de contaminação (FI) ao final de 

cada ciclo, como apresentado na Tabela 4.45. 

Tabela 4.45: Índices de Contaminação (FI) ao final de cada ciclo 

Granulometria 0 100 mil 200 mil 300 mil 400 mil 500 mil 

AREMA/ABNT  0 0,21 0,38 0,63 0,93 1,17 

Australiana 0 0,12 0,20 0,23 0,29 0,47 

A partir dos dados da Tabela 4.45, foi feito um gráfico para estipular a vida útil do 

material utilizado em cada faixa granulométrica. As Figuras 4.32 e 4.33 apresentam os 

gráficos da variação do FI para o material da AREMA/ABNT e australiana, 
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respectivamente. 

Figura 4.32: Gráfico número de ciclos x FI – AREMA/ABNT 

 
 

Figura 4.33: Gráfico número de ciclos x FI – Australiana 

 

Foi utilizada outra metodologia para se considerar a contaminação do lastro. Foi feita 

uma análise considerando-se o material passante na peneira de 3/8” como material 

contaminante. A Tabela 4.46 apresenta esse quantitativo ao final de cada ciclo. 

Tabela 4.46: Índices de Contaminação ao final de cada ciclo considerando-se material passante na 

peneira 3/8” 

Granulometria 0 100 mil 200 mil 300 mil 400 mil 500 mil 

AREMA/ABNT  0 0,20 0,40 0,70 1,0 1,2 

Australiana 0 0,14 0,23 0,30 0,36 0,51 

A partir dos dados da Tabela 4.46, foi feito um gráfico para mostrar a variação da 

porcentagem passante na peneira 3/8”. A Figura 4.34 apresenta o gráfico da 
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granulometria da AREMA/ABNT e a Figura 4.35 o gráfico da granulometria 

Australiana. 

Figura 4.34: Gráfico número de ciclos x passante 3/8” – AREMA/ABNT 

 
 

Figura 4.35: Gráfico número de ciclos x passante 3/8” – Australiana 

 

Por meio das equações geradas pelos gráficos da Figuras 4.34 e 4.35, podemos fazer 

uma projeção de ciclos de desguarnecimento. Considerando a geração de 50% de finos, 

temos os seguintes valores do número de ciclos, por metodologia utilizada (Tabela 

4.47).  

Tabela 4.47: Número de ciclos para gerar 50% de finos 

Granulometria FI % Passante peneira 3/8 

AREMA/ABNT 25.018.350 25.019.050 

Australiana 62.485.125 55.530.667 

Para chegar ao resultado da produção de 50% de finos, tanto para a análise do FI quanto 

para o passante na peneira de 3/8”, foi feito uma extrapolação. O crescimento foi linear, 

mas para um número de 500.000 ciclos. Seria interessante em estudos futuros, ser feito 

uma maior quantidade de ciclos para verificar a tenência dessa curva, se será linear ou 
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não.  

O uso de um material com o módulo de finura menor não compromete uma das funções 

do lastro que é a drenagem. Muito pelo contrário, com um módulo de finura menor, 

ocorreu uma menor quebra do material, produzindo uma menor quantidade de finos, 

reduzindo-se o nível de colmatação do lastro. Isso fez com que a vida útil do material 

aumentasse. Isso fica evidente quando é feita a projeção do número de ciclos suficientes 

para gerar 50% de finos. 

Em relação ao coeficiente de permeabilidade, a faixa australiana teve uma redução de 

aproximadamente 5% na permeabilidade. Já a faixa AREMA/ABNT teve uma redução 

de aproximadamente 8,2%. 

4.4.4.1 Análise dos Resultados de Geogauge H4140 

A Tabela 4.48 apresenta os resultados do ensaio de Geogauge H4140 para as faixas 

AREMA/ABNT e australiana. 

Tabela 4.48: Resultado do Ensaio de Geogauge H4140 

Material 
Rigidez - K 

(MN/m) 

Módulo de 

Rigidez 

Elástico - 

Egeo (MPa) 

Módulo de 

Resiliência 

- MR 

(MPa) 

Módulo de 

Cisalhamento - 

G (MPa) 

AREMA/ABNT - Inicial 10,56 45,92 160,32 70,65 

AREMA/ABNT - Final 10,75 46,74 161,86 71,91 

Australiana – Inicial 11,71 50,91 169,50 78,32 

Australiana – final 11,81 51,38 170,34 79,05 

Nova Faixa Proposta 11,89 51,70 170,92 79,54 

De acordo com os resultados do Ensaio de Geogauge H4140, em relação à Rigidez da 

faixa da AREMA/ABNT, houve uma pequena melhora nos parâmetros do ciclo final em 

relação ao inicial. Em relação aos resultados do Módulo de Resiliência (MR), Módulo 

de Rigidez Elástico (Egeo) e Módulo de Cisalhamento (G), também houve uma melhora 

nos resultados. Isso se deu pelo fato do melhor imbricamento dos grãos do ciclo final 

em relação ao ciclo inicial.  

Em relação aos resultados de Rigidez (K), Módulo de Resiliência (MR), Módulo de 

Rigidez Elástico (Egeo) e Módulo de Cisalhamento (G) da faixa Australiana, também 

houve uma melhora nos parâmetros, quando se faz a comparação do ciclo inicial em 
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relação ao ciclo final. Com a quebra dos materiais, ocorreu um melhor encaixe das 

partículas que compõem o lastro, isto é, houve um melhor imbricamento do material, 

com isso reduzindo-se os vazios e ficando mais compacto.  

Quando é feita uma análise dos resultados das faixas granulométricas utilizados no 

estudo, os melhores resultados foram da faixa Australiana. Em relação à quebra do 

material, fica evidente que o imbricamento dos grãos na faixa Australiana é melhor. Isso 

se mostra evidente quando é feita a análise dos resultados com o Geogauge H4140.  

Os resultados abalizam a eficiência da faixa Australiana em relação a faixa 

AREMA/ABNT, para o material de gnaisse, e para uma ferrovia com capacidade de 

carga de 40 t/eixo. Ficando evidente que a norma ABNT NBR 5564/2014 precisa passar 

por um estudo mais amplo em relação às faixas granulométricas a serem utilizadas 

como lastro e particularizando as matrizes rochosas.  

Quando é feita a análise dos valores obtidos pelo Geogauge H4140 considerando-se a 

nova faixa proposta, é observado que os resultados são bem próximos aos da faixa 

Australiana. Corroborando que, mesmo tendo materiais retidos em uma quantidade 

maior de peneiras, a rigidez da camada não foi afetada significativamente.  

4.4.5 Proposta de uma Nova Faixa Granulométrica para o Material em Estudo 

Depois de feita as análises, levando em consideração os seguintes pontos: 

¶ Cc; 

¶ CNU; 

¶ Módulo de Finura; 

¶ Quebra dos materiais por peneira; 

¶ Índice de Contaminação; 

¶ Recalque da camada de lastro; 

¶ Necessidade de uma faixa mais bem graduada; 
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¶ Melhor deformação permanente; 

¶ Redução do número de vazios; 

¶ Melhor imbricamento dos grãos. 

Foi proposta uma faixa granulométrica ideal para o material em estudo, considerando-se 

que esse material é uma brita de gnaisse, e a carga solicitada é de 20 t/roda, simulando 

uma ferrovia com capacidade de carga de 40 t/eixo.  

A Figura 4.36 apresenta essa nova faixa proposta.  

Figura 4.36: Proposta de uma nova faixa granulométrica para o material em estudo 

 

Essa nova faixa proporciona uma granulometria mais bem graduada, diferente da faixa 

da ABNT, que é muito uniforme. Com essa faixa mais bem graduada, há agregados de 

diferentes tamanhos com a finalidade de proporcionar um melhor imbricamento dos 

grãos. A Tabela 4.49 apresenta os limites dessa faixa.  

Tabela 4.49: Limites da Nova Faixa Proposta 

ABERTURA DE PENEIRAS 

(POLEGADAS) 

% PASSANTE (EM MASSA) 

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

3 - - 

2 ½ 90 100 

2 75 95 

1 ½ 62,5 87,5 

1 22,5 55 

¾ 15 25 

½  0 3 
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Quando é utilizada uma granulometria onde há presença de agregados mais graúdos e 

menos graúdos, a camada trabalha melhor, isto é, tem uma menor deformação 

permanente. 

Foi projetada uma curva granulométrica que se enquadra nessa nova faixa a fim de ter 

parâmetros de comparação com as granulometrias utilizadas. Essa granulometria está 

apresentada na Figura 4.37. 

Figura 4.37: Enquadramento da Granulometria à Nova Faixa Proposta 

 

Quando foi realizada a comparação entre as 3 (três) granulometrias, temos a diferença 

de curva entre elas. Essa comparação está apresentada na Figura 4.38.  

Figura 4.38: Comparação Entre as Faixas Granulométricas 
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Comparando-se as 3 (três) curvas granulométricas, é possível se perceber que as curvas 

da faixa da AREMA/ABNT e Australiana são muito uniformes, diferente da 

granulometria baseada na faixa granulométrica proposta nesse estudo.  

A nova curva é mais inclinada, um formato mais bem graduado, o que é abalizado por 

estudos já mencionados nesse trabalho.  

Isso fica bem evidenciado quando é feita a comparação dos parâmetros de CNU e Cc 

das curvas, apresentados na Tabela 4.50. 

Tabela 4.50: Valores Comparativos de Cc e CNU 

  Cc CNU 

AREMA/ABNT 0,79 1,45 

Australiana 0,96 1,50 

Nova Granulometria 1,1 2,33 

Como observado na Figura 4.38 e na Tabela 4.50, a curva granulométrica proposta pela 

nova faixa se tornou melhor graduada. Isso fica evidenciado pelo valor encontrado do 

Cc, que ficou entre 1 e 3, que indica uma curva bem graduada. Diferente do que foi 

encontrado para as faixas da AREMA/ABNT e australiana. 

Em relação ao CNU, o valor encontrado se enquadra no intervalo proposto por 

Buddhima Indraratna e Salim (2005), que é de 2,3 a 2,6. Valores de CNU dentro desse 

intervalo são ideais para serem utilizados como lastro ferroviário, sem prejudicar a 

drenagem da via segundo os autores.  

Utilizando-se a Fórmula de Alaymani e Sem (1993), tem-se um valor de k igual 2,69 

cm/s. Esse valor é inferior aos das faixas AREMA/ABNT e 50 australiana. 

Quando é feita a comparação entre o valore encontrado com o de referência de Terzagui 

(1967) apud Marchioni e Silva (2010), conclui-se que a nova faixa granulométrica não 

prejudica a drenagem da via.  

Fernandes et al (2012) fizeram um estudo de teste de vazão utilizando faixa 

granulométrica da AREMA e australiana. O teste foi realizado utilizando um cilindro de 

PVC com diâmetro de 100 (cem) mm e comprimento de 350 (trezentos de cinquenta) 

mm (equivalente à espessura da camada de lastro). Os valores de vazão foram 1,35 cm/s 

e 0,73 cm/s, para as faixas australiana e AREMA, respectivamente. Quando é feita a 
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comparação dos valores encontrados no estudo com o valor da nova faixa, pode-se 

perceber que a drenagem não foi prejudicada.  

Ferreira et al (2015) estudaram a capacidade drenante de diferentes tipos de materiais 

utilizados como lastro ferroviário. Em seu estudo utilizando a brita como lastro, que era 

classificado como razoavelmente limpo, o coeficiente de permeabilidade (k) médio foi 

de 0,0049 cm/s. No mesmo estudo, mas utilizando-se escória de aciaria como lastro 

(classificado como moderadamente limpo), o coeficiente de permeabilidade (k) médio 

foi de 0,0034 cm/s.  

Raymond et al (1976) afirmaram que, para uma drenagem eficiente, o coeficiente de 

permeabilidade do lastro teria que ser maior que 10-5 m/s. 

A condutividade hidráulica do lastro se reduz de acordo com o aumento do seu grau de 

contaminação, como apresentado na Tabela 4.51 a seguir.  

Tabela 4.51: Condutividade hidráulica para o lastro 

Grau de Contaminação Índice de Contaminação 
Condutividade Hidráulica (kh) 

(in./sec.) (cm/s) 

Limpo < 1 1 - 2  2,5 – 5,0 

Moderadamente Limpo 1 - 9 0,1 - 1 0,25 – 2,5 

Moderadamente Contaminado 10 - 19 0,06 - 0,1 0,15 – 0,25 

Contaminado 20 - 30 0,0002 - 0,06 0,0005 – 0,15 

Altamente Contaminado > 39 < 0,0002 < 0,0005 
Fonte: Selig et al (1994) – Adaptado  

Pelo resultado do coeficiente de permeabilidade apresentado pela nova faixa 

granulométrica (2,69 cm/s), o valor se enquadra no especificado por Selig et al (1994). 

O valor de k para a nova curva proposta foi menor em comparação aos valores 

encontrados para a AREMA/ABNT e Australiana. Mas de acordo com o intervalo para 

valores de CNU proposto por Buddhima Indraratna e Salim (2015), a nova 

granulometria proposta não prejudica a drenagem da via. E como a granulometria tende 

a fornecer um melhor imbricamento dos grãos, o mosaico da camada trabalhará melhor, 

proporcionando uma menor quebra do material, aumentando sua vida útil. Como terá 

uma quebra menor, a drenagem não fica prejudicada em longo prazo.   

O DMC da nova curva foi de 63,0 mm. Mesmo com o DMC maior em relação aos 

valores da faixa AREMA/ABNT e australiana, o imbricamento do material se torna 
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melhor, pois a curva é mais contínua e é bem graduada, fazendo com o encaixe das 

partículas de lastro se torne melhor.  

Outro parâmetro que deve ser considerado é o Módulo de Finura. A comparação desse 

valor está apresentada na Tabela 4.52. 

Tabela 4.52: Valores Comparativos do Módulo de Finura 

  Módulo de Finura 

AREMA/ABNT 8,53 

Australiana 8,03 

Nova Granulometria 8,13 

O módulo de finura da nova faixa ficou entre o valor da AREMA/ABNT e australiana. 

Isso porque a granulometria da AREMA/ABNT tem a presença maior de agregados nas 

peneiras mais graúdas, sem a presença na parte mais fina. A granulometria da faixa 

australiana tem pouco material nas peneiras mais graúdas e é mais bem distribuída a 

partir da peneira de 1”.  

Já a nova faixa proposta, faz uma mescla de materiais mais graúdos com tamanhos de 

grãos menores, o que provoca uma melhor distribuição. O módulo de finura calculado 

mostra uma granulometria mais fina, mais bem distribuída, com a presença de 

agregados com tamanhos que variam de 2 ½” a ½”, formando um melhor mosaico entre 

os grãos, um melhor imbricamento, possibilitando uma menor deformação permanente 

e uma redução da quebra dos materiais, e consequentemente uma maior vida útil da 

camada de lastro.  

Quando é feita a análise dos resultados de Geogauge H4140, os parâmetros da faixa 50 

australiana se mostraram mais eficientes que a AREMA/ABNT. Melhorando os 

parâmetros de curva granulométrica, com a nova faixa proposta, os resultados do 

Geogauge H4140 apresentaram uma rigidez um pouco maior do que a faixa australiana. 

Mas esse aumento não foi significativo. Mesmo com a rigidez da faixa australiana 

sendo maior do que a da AREMA/ABNT, a quebra do material foi bem menor. A 

tendência é que com a melhoria dos parâmetros de CNU, Cc, módulo de finura, rigidez 

e módulo de resiliência, a nova faixa tem a tendência de ser mais eficiente, com um 

índice quebra de lastro menor.  

Uma granulometria mais bem graduada foi uma das pospostas de estudo no trabalho de 
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Muniz (2002). O questionamento foi o porquê de, no Brasil, se usar uma granulometria 

muito uniforme. A granulometria para lastro deveria ser mais bem graduada, isto é, 

menos uniforme. Além disso, mais bem graduada, diferente das usualmente utilizadas.  

Como é preconizado pela ABNT, duas faixas para serem utilizadas no Brasil, não são 

suficientes pelas diferentes solicitações de carga e pela quantidade de matrizes rochosas 

que podem ser utilizadas como lastro ferroviário. Cada matriz tem suas características 

de resistência, e isso deve ser levado em consideração, assim como a carga que passa 

pela via.  

4.4.6 Análise em relação à norma ABNT NBR 5564/2014 

Pelos resultados apresentados, fica evidente que as concessionárias ferroviárias, 

precisam repensar e realizar estudos pensando e propondo faixas granulométricas mais 

eficientes para camada de lastro, levando em consideração não apenas a matriz rochosa 

que está sendo utilizada, mas também na carga que passa pela via. E posteriormente a 

ABNT abalizar esses estudos por meio de normas. 

O número de faixas granulométricas preconizadas pela ABNT não é o suficiente pelos 

diferentes tipos de cargas, automaticamente pesos, transportados por nossas ferrovias 

(carga geral, minério e passageiros). Além dos diferentes tipos de cargas, outro fator são 

as diferentes matrizes rochosas que podem ser utilizadas como camada de lastro 

ferroviário (calcário, granito, gnaisse, entre outros).  

A Norma Brasileira não considera que a matriz rochosa, que está sendo utilizada como 

material de lastro, tem relação direta com a resistência e vida útil da camada de lastro.  

Além disso, as duas faixas preconizadas pela ABNT são muito uniformes, o que 

ocasiona uma maior quebra dos grãos, reduzindo a vida útil da camada, provocando um 

maior gasto com manutenção. 

A norma australiana preconiza não apenas duas faixas, mas sim 6 (seis) faixas para 

serem utilizadas como lastro, assim como a norma europeia. Já a norma americana, 

preconiza 7 (sete) possíveis faixas para serem utilizadas.  

Em relação a alguns ensaios, poderia ser analisado, se caso não tiver atendido alguns 
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valores de norma, a possibilidade de se utilizar o agregado, caso tenha atendido outros 

quesitos (ensaios de resistência e forma, por exemplo). O ensaio de porosidade é um 

exemplo. Caso o material não tenha se enquadrado nos valores de norma, é descartado, 

pois é um dos ensaios de carácter impeditivo. Tal ensaio foi adotado pela ABNT em 

função de normas existentes nos Estados Unidos, onde se tem o efeito de congelamento 

do material, devido às baixas temperaturas.  

Essas baixas temperaturas provocam o congelamento da água nos poros do agregado, 

fazendo com que ocasione fraturas, provocando a perda de resistência e 

consequentemente a quebra do material e diminuição da vida útil. Esse congelamento 

faz com que o comportamento mecânico do agregado utilizado como lastro fique 

comprometido. Esse problema de congelamento de amostra não ocorre em ferrovias 

brasileiras, pois o clima é predominantemente tropical.   

Há estudos com materiais do lastro, que possuem valores de porosidade e absorção 

maiores que os valores de norma, mas apresentam altos valores de resistência, se 

enquadrando nos ensaios de Abrasão Los Angeles, Resistência ao Choque e 

Compressão Axial.  

Estudos realizados por Oliveira (2013) e Fernandes (2010) mostraram que valores de 

porosidade e absorção fora dos preconizados pela norma não tiveram interferência nos 

resultados de caracterização mecânica. Os estudos foram feitos com escória de ferro-

liga e escória de aciaria, respectivamente. A escória de aciaria utilizada no estudo 

passou por um processo de estabilização.  

Faria et al (2019) fez um estudo de caracterização de agregados basálticos utilizados 

como lastro ferroviário na Ferrovia Norte-Sul. De acordo com resultados obtidos, dois 

materiais apresentaram o valor de porosidade e absorção acima do preconizado por 

norma, mas, em relação aos ensaios mecânicos, se enquadraram nos valores de 

referência.  

Isso mostra que é preciso ser analisado não apenas os ensaios preconizados pela norma, 

mas, também, é preciso desenvolverem estudos da petrografia do material, a fim de se 

analisar os reais parâmetros que respaldariam a sua utilização, ou não, como material de 
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lastro.  
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CAPÍTULO 5 

 

 

5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES  

O objetivo geral da tese, que era apresentar uma nova faixa granulométrica a partir do 

desenvolvimento de uma metodologia e procedimento técnico para análise de 

comportamento utilizando-se o Equipamento Dinâmico de Ensaio de Lastro (EEDL), 

foi alcançado.  

Para isso, foi utilizado como critério fundamental para o estudo, a otimização e/ou o 

comportamento mecânico por meio do desenvolvimento de ensaios, reproduzindo, em 

escala real, a área de enfoque, ou seja, uma menor geração de finos e um melhor 

intertravamento mecânico.  

O objetivo principal da tese foi verificar o efeito de duas faixas granulométricas no 

comportamento mecânico do lastro. Esse objetivo foi alcançado com sucesso. Por meio 

do estudo da quebra dos grãos das faixas AREMA/ABNT e australiana, foi proposto, 

neste estudo, uma nova faixa granulométrica a ser implementada para o material britado 

utilizado, considerando-se uma ferrovia com capacidade de carga de 40 t/eixo. 

De acordo com os estudos realizados no EEDL, que tinham como objetivo avaliar a 

eficiência das faixas granulométricas utilizadas nos Estados Unidos/Brasil e Austrália, a 

metodologia proposta de estudo laboratorial se mostrou eficiente, sendo viável sua 

utilização para estudar diferentes faixas granulométricas, utilizando-se material de 

matriz rochosa de gnaisse como lastro, assim como agregados para as camadas de 

subleito e sublastro.   

O objetivo de se analisar a vida útil do material de lastro oriundo de gnaisse, quando 

submetido a uma carga cíclica, foi alcançado. Para se atingir esse objetivo, foi realizada 

uma intensa campanha de ensaios laboratoriais nos materiais utilizados como camada de 

subleito, sublastro e lastro. Foram realizados ensaios de caracterização de resistência e 
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mineralógicas com a finalidade de se atestar se os materiais se enquadravam nos valores 

prescritos em norma. Por fim, foram submetidos ao carregamento cíclico.  

Os resultados indicaram que é preciso investigar faixas granulométricas de diferentes 

tipos de britas, para serem utilizadas como lastro, para diferentes tipos de 

carregamentos. Há necessidade também de serem feitos estudos mais criteriosos 

levando-se em consideração solos brasileiros (tropicais) que são utilizados em camadas 

de subleito e sublastro. Hoje, os parâmetros utilizados, tanto para lastro quanto para 

solos utilizados no pavimento ferroviário, são oriundos de normas de países de clima 

temperado.  

5.2 CONCLUSÕES 

Em relação à conclusão dos materiais que são usualmente utilizados em camadas de 

subleito e sublastro, é preciso realizarem ensaios que verifiquem a verdadeira 

capacidade de carga para solos tropicais. São necessários ensaios e parâmetros que 

apresentem resultados coerentes para solos brasileiros, e não simplesmente serem 

utilizados parâmetros importados de outros países.  

Ensaios mineralógicos dos materiais são de extrema importância, pois são observados 

minerais/elementos que proporcionariam melhores parâmetros de resistência, baixa 

deformabilidade e baixa expansibilidade, características importantes para que os 

materiais sejam utilizados nas camadas de subleito e sublastro.   

Além disso, é preciso utilizarem ensaios mais modernos, que tenham o foco no 

dimensionamento mecanístico, e não no empírico, como hoje é utilizado para 

dimensionamento de camadas de pavimentos ferroviários. 

Portanto, ficou evidenciado, nos ensaios, que a utilização de solos finos granulares são 

indicados para camadas de pavimento ferroviário.  

O material de lastro preconizado pela ABNT NBR 5564/2014 se mostrou menos 

eficiente quando comparado ao material da faixa 50 australiana. Mesmo sendo mais 

graúda, com DMC e Módulo de Finura maiores, ele teve um percentual de quebra muito 

maior do que a outra faixa. Isso porque o encaixe (imbricamento dos grãos) foi menos 

eficiente.  
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Em relação aos resultados das curvas granulométricas do material de lastro, foi 

verificada a necessidade do uso de um material com uma curva menos uniforme e 

melhor graduada, com a finalidade de melhorar o imbricamento dos grãos, proporcionar 

uma melhor elasticidade da via, um menor índice de quebra, que, por consequência, 

aumenta a vida útil do lastro. A faixa A, preconizada pela ABNT 5564/2014, se mostrou 

muito uniforme e mal graduada. Para a carga aplicada e o material pétreo utilizado, a 

granulometria não se mostrou eficiente, tendo uma quebra muito maior que a faixa 50 

australiana.  

Constatou-se que as normas americana, australiana e europeia apresentam mais 

possibilidades de faixas para serem utilizadas nas vias férreas. O Brasil tem uma 

extensão territorial um pouco menor em relação aos Estados Unidos e à Europa, e maior 

em relação à Austrália. Nessas regiões, como no Brasil, há uma grande quantidade de 

materiais pétreos para serem utilizados, assim como ferrovias com diferentes valores de 

eixos padrão de carga, mas, neste país, são preconizadas apenas duas faixas 

granulométricas, sendo que a de uso maior é a Faixa A, que é para linhas principais.   

Deste modo, a faixa A é a recomendada para ser utilizada na grande maioria das vias 

brasileiras. Não é razoável isso acontecer. Como dito anteriormente, a faixa indicada 

pela ABNT não é eficiente para ser utilizada para camada de lastro, como mostrado na 

tese, pois não considera o tipo de carga e a matriz rochosa do agregado. Devem-se 

realizar estudos mais detalhados para aumentar as faixas que podem ser utilizadas, 

assim como diferentes matrizes rochosas. Essas faixas devem ser menos uniformes e 

mais bem graduadas, diferente das preconizadas hoje pela ABNT.  

O número de faixas preconizadas pela ABNT (duas faixas para serem utilizadas no 

Brasil) é muito pouco pela vasta quantidade de matrizes rochosas que podem ser 

utilizadas como lastro ferroviário. Cada matriz tem suas características de resistência, e 

isso deve ser levado em consideração, assim como a carga passante pela via.  

Levando-se em consideração a quebra do material de lastro nas duas faixas estudadas, 

foi proposta uma nova faixa granulométrica. Essa nova faixa leva em consideração a 

sua matriz rochosa, que nesse caso é o gnaisse, e a carga por eixo de 40 toneladas.  

A faixa proposta foi pensada a partir de parâmetros obtidos dos resultados da 
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granulometria do material que se enquadrou nas faixas AREMA/ABNT e Australiana.  

Pelos resultados obtidos por meio dos ensaios com a nova faixa, pôde-se constatar que 

há uma tendência da granulometria que se enquadrar a ela tenha uma menor deformação 

de finos, uma menor deformação permanente e, por consequência, uma maior vida útil 

do material a ser utilizado como camada de lastro.  

5.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Alguns aspectos relevantes não foram contemplados na pesquisa, por isso, seria 

interessante a realização de estudos complementares, para uma melhor verificação dos 

materiais a serem utilizados como lastro e faixas granulométricas, que tenham como 

objetivo melhorar a vida útil da camada. Dentre eles, são destacadas as seguintes 

sugestões: 

✓ Estudo de faixas granulométricas com diferentes matrizes rochosas, com 

variação da carga; 

✓ Consideração do dimensionamento mecanístico do pavimento ferroviário, e não 

empírico, como é feito hoje, com parâmetros validados por ensaios dinâmicos de 

laboratório;  

✓ Realização de estudos considerando-se o trabalho conjunto das camadas do 

pavimento, e não separadamente, como é feito hoje,  

✓ Consideração de critérios de dimensionamento de camadas, ensaios que 

forneçam parâmetros de solos brasileiros (tropicais); 

✓ Para medição dos recalques das camadas, utilização de sensores 

magnetorestritivos (sensores de deslocamento linear de alta precisão), com a 

finalidade de obter uma melhor precisão nos resultados; 

✓ Utilização de células de carga nas interfaces das camadas lastro/sublastro e 

sublastro/subleito, a fim de se verificar como está sendo a dissipação das cargas 

oriundas do pistão; 

✓ Utilização de sensores de carga no trilho, na face superior e inferior do dormente 
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para verificação da carga oriunda do pistão e sua dissipação; 

✓ Validação em seções-teste, para verificação da quebra do material em campo. 
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