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3. Comportamento e Propriedades do Lastro 

 

 

A seleção do material de lastro é de extrema importância para estabelecer e manter 

as propriedades mecânicas da via e a qualidade de rolagem. A existência de uma 

camada de lastro elástica, não cimentada, resistente e bem construída apoiada 

sobre um subleito estável e compactado é a primeira condição para baixos custos de 

manutenção em uma ferrovia (RAYMOND, 1985). 

O recalque da via ocorre pelo acúmulo de deformações permanentes do lastro e do 

subleito com a passagem de veículos carregados. A deformação permanente do 

lastro pode não ser um problema se ela ocorrer de maneira uniforme por toda a 

extensão da via (SELIG; WATERS, 1994). No entanto, o recalque diferencial da via, 

manifestado em forma de irregularidades de nivelamento e alinhamento, é prejudicial 

para a estabilidade da via e para a segurança dos veículos, além de aumentar as 

sobrecargas dinâmicas. 

O conhecimento do comportamento mecânico de materiais granulares para projetos 

de vias permanentes é em sua maioria empírico e os fatores que controlam o 

desempenho desses materiais são pouco compreendidos (DAHLBERG, 2001). Além 

disso, ao longo da vida de serviço, as propriedades do lastro se alteram devido à 

degradação dos grãos e à contaminação por materiais externos. A degradação 

ocorre devido à passagem de veículos, impondo carregamentos cíclicos e vibrações 

em diferentes frequências e intensidades, mas também devido a fatores ambientais 

como ciclos de molhagem e secagem, ciclos de gelos e degelo, entre outros. 

Neste capítulo, serão investigados, por meio de uma revisão bibliográfica, o 

comportamento de materiais granulares submetidos a solicitações cíclicas, os 

fatores que influenciam o comportamento mecânico do lastro e os ensaios utilizados 

para avaliar estes fatores. 
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3.1 COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS MATERIAIS DE LASTRO 

 

 

O comportamento mecânico do lastro apresenta muitas características em comum 

com areias (ALVA-HURTADO; MCMAHON; STEWART, 1981). Sua compreensão é 

essencial para melhorar o desempenho da via, tanto para quesitos geométricos, 

quanto para a durabilidade do material e economia com intervenções de 

manutenção.  

Quando submetido a tensões cíclicas, esses materiais sofrem deformações que 

podem ser divididas em permanentes e resilientes (Figura 3.1). A deformação 

resiliente corresponde à parcela recuperável da deformação uma vez removido o 

carregamento, e a deformação permanente corresponde à não recuperável.  

Para Hay (1982), dois tipos de comportamento são importantes para analisar vias 

permanentes: a resposta elástica de curto prazo e a resposta permanente de longo 

prazo. A resposta elástica de curto prazo é importante para avaliar as tensões 

transmitidas para o lastro e subleito. A resposta permanente de longo prazo permite 

determinar a periodicidade de manutenção para reestabelecer o alinhamento e a 

elasticidade da via. 

 
Figura 3.1 -Deformações em materiais granulares durante aplicação de um ciclo de carga (Adaptado 

de LEKARP;ISACSSON;DOWSON, 2000) 
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3.1.1. Resposta Elástica – Resiliência 

 

 

Resiliência ou elasticidade é a capacidade de um material retornar para a sua forma 

e posição original uma vez cessado o carregamento. O comportamento elástico de 

materiais granulares é geralmente investigado em laboratório por meio de ensaios 

triaxiais. 

Na Teoria da Elasticidade tradicional, as propriedades de um material são divididas 

em módulo de elasticidade (E) e coeficiente de Poisson (). Para materiais 

granulares utilizados em pavimentação, o módulo de resiliência (MR), definido como 

a tensão desviadora (σd) dividida pela deformação elástica axial (εa,e), substitui o 

módulo de elasticidade. Essa diferenciação na nomenclatura foi introduzida por 

Hveem1, por volta de 1950, sob o argumento de que as deformações em pavimentos 

são muito maiores do que as que ocorrem em sólidos elásticos (MEDINA, 1997).   

Lekarp, Isacsson e Dawson (2000 a) realizaram uma vasta pesquisa bibliográfica 

sobre modelos obtidos experimentalmente em países de clima temperado que 

descrevem as relações do módulo de resiliência com parâmetros como o estado de 

tensões e a tensão de confinamento. No Brasil, destacam-se os trabalhos de 

MOTTA et. al. (1990) e PREUSSLER, MEDINA e PINTO (1981) para o estudo de 

modelos de módulos de resiliência. Os principais modelos aceitos para materiais 

granulares são dados pelas Equações 3.1 e 3.2. Estas Equações mostram que o 

módulo de resiliência é fortemente influenciado pelo estado de tensões. A primeira 

relaciona o módulo de resiliência ao primeiro invariante de tensões (θ) e a segunda o 

relaciona à tensão de confinamento (σ3). 

 

2
1

kkMR        (3.1) 

2

31
kkMR        (3.2) 

Onde: 

k1, k2: Parâmetros do material obtidos no ensaio. 

                                                            
1 HVEEM, F.N. Pavement deflections and fatigue failures. HRB Bulletin 114, 1955, pp. 43‐73. 
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Além da abordagem tradicional, pelo módulo de resiliência e coeficiente de Poisson, 

o comportamento mecânico dos materiais granulares pode ser estudado pelo 

módulo de deformação volumétrica (K) e pelo módulo de cisalhamento (G).  Nesta 

abordagem, as deformações são divididas em volumétricas (εp) e distorcionais (εq). 

A mudança no volume e na compressibilidade do conjunto de partículas altera a 

massa específica aparente do material e a distorção é caracterizada pelo 

deslizamento e rolagem entre grãos que alteram a forma do conjunto. Esses 

movimentos são resistidos por forças de atrito entre as partículas no conjunto as 

quais também são responsáveis pela abrasão dos grãos. Esta abordagem, apesar 

de vantajosa de um ponto de vista teórico, é mais complexa e apresenta maiores 

dificuldades para a determinação dos módulos (K e G) com os dados dos ensaios. 

 

 

3.1.2. Deformação Permanente 

 

  

Deformação permanente é a parcela da deformação que o material não consegue 

recuperar quando não há mais carregamentos. O recalque da via permanente ocorre 

principalmente devido à deformação permanente nas camadas de lastro e de 

subleito (DAHLBERG, 2001). Sua intensidade e velocidade dependem tanto da 

qualidade e do comportamento dos materiais granulares, quanto das características 

das tensões atuantes. 

O recalque de materiais granulares submetidos a carregamentos elevados e 

repetidos, como no caso de uma ferrovia, pode ser dividido em duas etapas. Na 

primeira, que ocorre logo depois da construção ou da socaria, a deformação 

permanente da via ocorre rapidamente, até que os vazios entre as partículas de 

lastro tenham sido reduzidos e o lastro tenha se consolidado. A segunda etapa é 

mais lenta e possui uma relação aproximadamente linear com o peso transportado 

na via (DAHLBERG, 2001). Nesta segunda etapa, a deformação permanente é 

causada por diferentes fatores como o rearranjo das partículas, a quebra e abrasão 

dos grãos e o preenchimento dos vazios do lastro com material do sub-lastro ou 

subleito.  
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Existem diferentes técnicas para modelagem matemática da deformação 

permanente de materiais granulares, as quais podem ser divididas em três 

abordagens: a primeira relaciona a deformação permanente ao número de 

aplicações de cargas, a segunda ao estado de tensões do material e a terceira 

utiliza a teoria do Shakedown. A Tabela 3.1 mostra alguns modelos obtidos, 

segundo as duas primeiras abordagens, para o estudo do recalque ou deformação 

permanente da via. 

 

 

Tabela 3.1 - Exemplos de abordagens para a modelagem de recalques e deformações permanentes 

Abordagem Autores Ano 
Deformação permanente ou 

Recalque 
Parametros 

Número de 
Aplicações 
de carga 

(N) 

SATO, Y. 1995 Ncec Nc .)1( 23
1    

ρ: Recalque; 
c1,c2,c3:Constantes 

experimentais; 
d: Deflexão 

elástica máxima. 
 

GUÉRIN, N. 1996 2.1
cdc

dN

d



 

Estado de 
tensões 

LASHINE;BROWN; 
PELL2 (1971, apud 
LEKARP; ISACSSON; 
DAWSON, 2000)  

1978 
3

, *9,0



 d
pa   

εa,p: Deformação 
axial permanente; 
σ3: Tensão de 
confinamento; 
σd: Tensão 
desviadora. 

 

 

A teoria do shakedown, que matematicamente é uma generalização da teoria da 

plasticidade (CHINH, 2003), tem como objetivo principal analisar o comportamento 

de estruturas elasto-plásticas submetidas a carregamentos cíclicos. Inicialmente 

utilizada para o estudo de estruturas elasto-plásticas, essa teoria foi introduzida para 

o dimensionamento de pavimentos por SHARP e BOOKER (1984). Nesta teoria, o 

comportamento do material frente a um carregamento repetido pode ser classificado 

em quatro categorias (WERKMEISTER, 2003), mostradas na Figura 3.2.   

 

                                                            
2  LASHINE,  A.  K.,  BROWN,  S.  F.,  PELL,  P.  S.  Dynamic  properties  of  soils.  Report  No.  2,  submetido  pelo 

Koninklijke/Shell  Laboratorium,  Departament  of  Civil  Engineering,  University  of  Nottingham,  Nottingham, 

Inglaterra, 1971. 
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Figura 3.2 - Categorias de comportamento de materiais submetidos a carregamentos cíclicos 

(JOHNSON, 1986 apud WERKMEISTER, 2003) 
 

 

No comportamento puramente elástico, todas as deformações sofridas pelo material 

são recuperáveis quando removido o carregamento, ou seja, as tensões aplicadas 

não são elevadas o suficiente para provocar a plastificação, ou reacomodação dos 

grãos. Segundo Arnold (2004), uma resposta puramente elástica é improvável para 

materiais granulares devido à compactação inicial que o carregamento provoca. 

No shakedown elástico, o material sofre deformações plásticas até um número finito 

de aplicações de carga durante um período inicial de compactação. Em seguida, o 

material passa a se comportar como puramente elástico, sofrendo apenas 

deformações recuperáveis. As tensões repetidas são, para esta condição, 

superiores as tensões que provocaram o comportamento puramente elástico, e a 

máxima tensão que provoca este comportamento é chamada de limite do 

shakedown elástico. Nesta situação, as partículas do material atingem uma condição 

estável de intertravamento, que permite o comportamento estável do material.  

As tensões que provocam o comportamento conhecido como shakedown plástico 

são superiores ao limite do shakedown elástico e inferiores às tensões que 

provocam a ruptura. Nesse caso, após a fase inicial de compactação, o material 
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apresenta taxas decrescentes ou constantes de deformação plástica. O limite do 

shakedown plástico é, portanto, a máxima tensão que provoca uma taxa constante 

de deformação permanente no material. 

Se as tensões ultrapassarem o limite do shakedown plástico, o material acumulará 

deformações plásticas, crescentes a cada ciclo, até o colapso.  

A deformação permanente obtida em função do número de ciclos para cada um dos 

comportamentos possíveis de materiais granulares, segundo a teoria do shakedown, 

encontra-se ilustrada na Figura 3.3.   

 

 
Figura 3.3 - Deformação permanente em função de ciclos acumulados paras diferentes 

comportamentos de materiais granulares (ARNOLD, 2004) 
 

Lackenby et al. (2007) realizaram ensaios triaxiais dinâmicos em basaltos, 

frequentemente utilizados em ferrovias australianas. O ensaio foi conduzido na 

frequência de 20 Hz durante 500.000 ciclos ou até que a deformação axial atingisse 

25%. Os resultados obtidos, mostrados na Figura 3.4, indicam que a deformação 

axial (εa) é menor para menores tensões de desvio (σd max) e para maiores tensões 

de confinamento (σ3). Os autores observaram que quando a razão entre a tensão de 

desvio e a média das tensões efetivas principais (p’) era muito elevada, a 

deformação axial aumentava continuamente com o número N de carregamentos. 

Estes autores observaram que para o estudo deles, quando a deformação axial 

permanecia inferior a 25% durante alguns milhares de ciclos iniciais, a deformação 

axial se estabilizava, característica do limite estável da teoria do shakedown. 
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No entanto, a deformação volumétrica (εv) obtida não estabilizava da mesma 

maneira. As deformações aumentavam com taxas cada vez menores com o 

aumento do número de ciclos. 

 

 
Figura 3.4 -  Deformações axiais e volumétricas obtidas de ensaios triaxiais cíclicos em basaltos 

(LACKENBY et al., 2007) 
 

 

3.1.3. Fatores que influenciam o comportamento mecânico do lastro 

 

 

As propriedades mecânicas dos materiais de lastro, caracterizadas pelas respostas 

resilientes e permanentes ao carregamento, são influenciadas por muitas 

propriedades que, para organizar a análise, foram agrupadas em três conjuntos: 

características individuais dos grãos, características do conjunto de grãos e 

características do carregamento, mostrados na Tabela 3.2. A influência dessas 
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propriedades no comportamento mecânico da camada será discutida nos itens a 

seguir. 

 

Tabela 3.2 – Principais propriedades que influenciam o comportamento do lastro 
Características Propriedades 

Individuais dos grãos de lastro 

Rocha de origem 

 Resistência ao intemperismo 

Forma 

Textura 

Resistência mecânica 

Do conjunto de grãos que compõe a 

camada de lastro 

Graduação 

Compacidade ou índice de vazios 

Presença de água 

Do carregamento 

Frequência e amplitude 

Pressão de confinamento 

Histórico de tensões 

Estado de tensões 

Número de ciclos  

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DOS GRÃOS 

 

 

3.2.1. Rocha de Origem 

 

 

A origem das rochas enquadra os materiais em três grandes grupos: ígneas 

sedimentares e metamórficas. As rochas ígneas são aquelas formadas pela 

consolidação devido ao resfriamento do magma. As rochas sedimentares são 

formadas segundo três processos: precipitação de substâncias em solução, 

deposição de materiais de origem biológica ou pela deposição de produtos 

resultantes da erosão de outras rochas. As rochas metamórficas são formadas por 
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alterações químicas ou físicas de rochas existentes pela aplicação intensa de calor 

ou pressão em algum momento da história geológica. Geralmente os processos 

metamórficos orientam linearmente os minerais formando planos de fraqueza. No 

exterior, para material de lastro prefere-se o emprego de rochas ígneas e 

sedimentares (RAYMOND, 1985). 

Nas rochas, os minerais são cimentados uns aos outros por uma matriz ou por uma 

ligação mecânica entre os contatos. Por isso, a classificação genética das rochas, 

obtida pela gênese ou processo que as originou, não é suficiente para avaliar a 

qualidade do lastro (CHRISMER, 1986). A matriz ou ligação entre minerais e a 

existência ou não de vazios e poros é o que determina a resistência última da rocha 

(FARMER, 1968). Boucher e Selig (1987) mostraram que quanto maior for o 

tamanho do cristal na matriz, maior será a influência dos planos de clivagem dos 

cristais no início e na propagação de trincas.  

Em análises petrográficas, além de propriedades individuais das rochas, como a 

proporção de cada mineral, a estrutura granular e a textura, também são aferidas as 

propriedades de cada um dos minerais presentes como a dureza, clivagem, brilho, 

cor e composição química. Essas propriedades fornecem informações sobre o 

desempenho do lastro (Chrismer, 1986). Lastros de baixa qualidade podem ser 

descartados por essa análise, caso as seguintes características sejam encontradas: 

mineralogias com altas quantidades de mica e sulfetos, texturas com baixa 

consolidação, alta porosidade ou friabilidade, e estruturas minerais com fraquezas 

como foliação, juntas e planos de estratificação (Watters; Klassen; Clifton,1987).  

Em ensaios do tipo Box-test realizados por Boucher e Selig (1987), a maioria dos 

resultados condizia com a análise petrográfica. Quando havia discrepâncias, estas 

podiam ser explicadas pela forma ou graduação do material que, portanto, podem 

ser mais relevantes que a petrografia em alguns casos.    

O conhecimento da mineralogia do lastro possibilita a avaliação da degradação do 

lastro, pois alguns minerais são mais suscetíveis a alterações que outros. Por 

exemplo, enquanto caulitas, produtos do intemperísmo de feldspatos, são materiais 

solúveis em água, quartzos se alteram muito pouco na sua presença (CHRISMER, 

1986). Além disso, minerais que se oxidam facilmente, como a pirita, geram 
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compostos férricos e ácidos altamente corrosivos para os componentes metálicos da 

via (RAYMOND, 1995).  

Os processos intempéricos que contribuem para a degradação do lastro, de 

natureza física ou química, estão relacionados à interação entre os minerais dos 

agregados e o clima da região. Processos mecânicos ocorrem devido a ciclos de 

congelamento e degelo, não sendo, portanto, um problema para as ferrovias 

brasileiras. Os processos químicos, que alteram a composição mineral, dependem 

da mineralogia dos grãos, do grau de exposição à água da chuva, da quantidade de 

poluição atmosférica e da exposição climática.  

 

 

3.2.2. Forma  

 

 

A forma das partículas é considerada como um fator importante no comportamento 

mecânico de materiais granulares (PINTO, 1969). A forma pode ser avaliada quanto 

à esfericidade ou quanto ao arredondamento dos grãos (PINTO, 1969). O 

arredondamento considera a regularidade da superfície dos grãos, ou seja, constata 

se as arestas das partículas são angulares ou arredondadas. A esfericidade indica o 

formato do grão sem considerar a textura das arestas. A influência dessas duas 

abordagens no comportamento e na avaliação do lastro será discutida 

separadamente. 

 

 

3.2.2.1 Esfericidade 

 

 

A maioria das normas avalia a esfericidade por meio de relações entre dimensões 

perpendiculares entre si das partículas como o comprimento (C), a espessura (e) e a 

largura (L) mostradas na Figura 3.5. Essas razões permitem que cada uma das 

partículas seja classificada em um dos quatro conjuntos de forma: cúbica, alongada, 

lamelar ou alongada e lamelar. Esses termos, como ressaltado por Pinto (1969), são 
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pouco precisos, o que dificulta a descrição adequada da forma. A forma cúbica é a 

desejada para lastro segundo as normas avaliadas por Raymond (1985). Essas 

normas diferem quanto à porcentagem aceitável de grãos não cúbicos e quanto à 

razão entre dimensões que torna a partícula cúbica.  

 

 
Figura 3.5 -  Padrão das dimensões das partículas de agregado (ALECRIM, 2009) 

 

A AREMA (2009) limita a quantidade de partículas não cúbicas, aquelas cuja razão 

entre a espessura média e comprimento forem maiores que 1:3, em 5% em peso. 

Na Europa, a UIC (International Union of Railways) limita a quantidade de partículas 

não cúbicas, cuja razão espessura e comprimento é maior que 1:3, em função da 

classificação da via. Vias principais podem conter de 5 a 20%, enquanto em vias 

secundárias a tolerância é de até 33% (Raymond, 1985).  

A norma brasileira ABNT NBR-5564 (1991) limita a porcentagem de partículas 

lamelares em 10%.  A ABNT NBR – 6954 (1989) classifica a forma de um agregado 

em lamelar, alongado, cúbico ou lamelar e alongado por meio das razões entre 

espessura e comprimento (e/C), e entre a largura e o comprimento (L/C), cujos 

limites são mostrados na Tabela 3.3. Para que a partícula seja considerada cúbica 

essas razões devem ser inferiores a 1:2. 

 

 

Tabela 3.3 - Classificação da forma do material de lastro segundo a norma ABNT NBR 6954/1989 

Largura/Comprimento Espessura/Comprimento Classificação 
> 0,5 < 0,5 Cúbica 
< 0,5 > 0,5 Alongada 
> 0,5 < 0,5 Lamelar 
< 0,5 < 0,5 Alongada-Lamelar 
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Ressalta-se que a norma brasileira limita somente a quantidade de partículas 

lamelares, enquanto a AREMA (2009) não faz distinção entre a forma lamelar e a 

alongada e classifica as partículas em cúbicas e não-cúbicas. Essa distinção pode, 

no entanto, ser útil uma vez que certa quantidade de partículas alongadas pode 

contribuir para a resistência ao cisalhamento da camada (CHIRSMER, 1985; SELIG; 

RONER, 1987) dependendo da magnitude das tensões e da orientação espacial 

dessas partículas em relação ao carregamento. Esse aumento de resistência foi 

observado por Selig e Roner (1987) exceto quando as partículas alongadas se 

encontravam orientadas paralelamente ao plano de cisalhamento. No entanto, o 

aumento da quantidade dessas partículas aumenta também a abrasão, a quebra dos 

grãos e a deformação permanente do material.  

 

 

3.2.2.2 Arredondamento  

 

 

Em um questionário, proposto por ORE (1991), para pesquisar o comportamento da 

via em 14 ferrovias europeias, um dos principais problemas relacionados ao lastro, 

apontados por 9 das participantes (64%), foi o aumento do arredondamento das 

partículas devido à quebra e à abrasão. Este problema está relacionado à 

perturbação da estabilidade da estrutura granular e, consequentemente, à 

diminuição da resistência e da rigidez e ao aumento da deformação permanente. 

Quanto menos arredondadas forem as partículas, maior serão o ângulo de atrito e a 

resistência ao cisalhamento (SELIG;RONER, 1987; VALLERGA et al.,1957; PINTO, 

2006), como mostrado pela Figura 3.6.   
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Figura 3.6 - Efeito da forma da partícula no ângulo de atrito (Vallerga et al., 1957) 

 

 

Apesar de apresentarem maiores ângulos de atrito, grãos angulares são mais 

sensíveis à quebra do que grãos arredondados (ORE, 1995; SELIG;RONER, 1987). 

Essa sensibilidade maior pode ser explicada pela concentração de tensões nas 

arestas angulares que ocorre devido às dimensões reduzidas e à menor quantidade 

de pontos de contato entre grãos.  

Apesar de possuírem menos pontos de contato, as partículas angulares resistem 

mais à movimentação interna entre grãos. Para que um grão angular se mova, 

outros localizados ao seu redor devem se reacomodar. Quanto maior a 

angularidade, maior é a dilatação necessária para que essa reacomodação ocorra, 

ou seja, quanto menos arredondadas forem as partículas menor será a 

deformabilidade da camada (CHRISMER, 1986). 

As diferenças de deformabilidade entre materiais angulares e materiais 

arredondados foram avaliadas por Festag e Katzenbach (2001). Por meio de 

ensaios triaxiais de carga repetida, eles verificaram que, enquanto a deformação da 

areia arredondada apresentava um crescimento monotônico (Figura 3.7 - a), as 

areias angulares apresentavam regiões de estabilidade de deformações, chamadas 

de shakedown cíclicos, seguidas pelo incremento de deformação plástica (Figura 3.7 

- b). A diferença entre os comportamentos foi explicada pelos processos de quebra e 
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abrasão, uma vez que nas regiões estáveis da areia angular, a degradação das 

partículas não era suficiente para a reacomodação dos grãos.   

 

 
(a) Areia arredondada 

 
Areia angular (b) 

 
Figura 3.7 - Relação entre a deformação axial e o número de ciclos acumulados (Adaptado de 

FESTAG; KATZENBACH, 2004) 
 

 

A maioria das normas recomenda que as partículas sejam angulares, mas não exige 

ensaios de verificação. A norma canadense é uma exceção, ela exige que certa 

porcentagem em massa das partículas, determinada em função da graduação e das 

características da via, seja constituída por grãos fraturados por britagem, que serão 

chamados de “britados” deste ponto em diante. Para que um grão seja britado ele 

deve possuir pelo menos três faces britadas que, por sua vez, são aquelas cuja 

dimensão máxima da superfície exposta é maior ou igual a um terço da dimensão 

máxima da partícula, e cuja dimensão mínima é maior ou igual a um quarto da 

dimensão máxima da partícula. É necessário também que o ângulo formado pela 

interseção dos planos médios das faces adjacentes seja menor que 135° para que 

as faces sejam consideradas independentes.  
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3.2.3. Textura  

 

 

A resistência ao cisalhamento depende do desenvolvimento de forças de atrito entre 

as superfícies dos grãos de solo. Quanto maior for a rugosidade da superfície, maior 

será a força de atrito gerada e maior será a resistência à deformação do material.  

Vallerga et al. (1957) verificaram que a textura afeta consideravelmente a resistência 

ao cisalhamento por meio de ensaios triaxiais de partículas vítreas de boro-silicato 

cuja textura da superfície foi alterada pelo ataque de ácidos hidrofluóricos. Neste 

estudo foram mantidos constantes a forma, o tamanho e a granulometria.  

A maioria das normas não impõe limites quanto à textura. Considera-se que essa 

característica é contemplada em outros ensaios como o de angularidade empregado 

pela Canadian Pacific Rail (1987). Admite-se, neste caso, que um material angular, 

recentemente britado, tenha uma textura mais rugosa e que os processos que 

causam o arredondamento das arestas também provoquem a diminuição da 

rugosidade da superfície.  

 

 

3.2.4. Presença de Água 

 

 

A degradação das partículas de lastro na presença de água ocorre devido às 

características individuais das partículas, mas também pela presença de materiais 

externos que caem na ferrovia. Por exemplo, elementos como enxofre presentes no 

carvão podem aumentar a acidez do meio, fenômeno que provocará uma 

degradação mais rápida de agregados de calcário (RAYMOND, 1995). 

A presença de água nos poros pode alterar principalmente o volume, a porosidade e 

a resistência dos elementos constituintes, alterando o comportamento mecânico de 

camadas de solos ou rochas (BELL; CRIPPS; CULSHAW, 1986). Bell (1978), ao 

medir a resistência à compressão uniaxial de arenitos, verificou que quando 

saturados, os materiais apresentavam resistência 32% inferiores ao material seco. A 
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redução da resistência na presença de água também foi observada por Barefield e 

Shakoor (2006) em ensaios de compressão não confinados de arenitos. 

Além de alterar a degradação das partículas individuais, a presença de água, 

associada ao clima e às condições de drenagem da ferrovia, também altera o 

comportamento mecânico da camada de lastro. Indraratna et al. (1997) investigaram 

o efeito da inundação repentina de água na deformação para simular a situação de 

campo na qual ocorrem precipitações intensas e a drenagem da via é deficiente. 

Após a aplicação de uma carga axial de 950 kPa, durante 24 horas, o corpo de 

prova, composto de material selecionado por autoridades ferroviárias australianas,  

foi inundado com água. Neste instante ocorreu um aumento abrupto na deformação 

do corpo de prova, seguida por um aumento gradual na deformação. A deformação 

do corpo de prova imerso era 40% superior à deformação do corpo de prova seco 

após as 24horas seguintes (Figura 3.8). 

 

 

 
Figura 3.8 - Efeito da inundação repentina na deformação de lastros (Adaptado de INDRARATNA et 

al., 1997) 
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3.2.5. Resistência Mecânica 

 

 

A resistência das partículas é um dos fatores que mais influenciam o processo de 

degradação do lastro. As formas de degradação do lastro podem ser divididas em 

fratura e abrasão. A fratura ocorre quando a partícula se divide em partes de 

dimensões semelhantes (FESTAG; KATZENBACH, 2001) e está relacionada à 

tenacidade do material. A abrasão é o desgaste superficial dos grãos devido às 

forças de atrito e está relacionada à dureza e à angularidade do material. Enquanto 

a fratura está associada a altos níveis de tensão, a abrasão é um fenômeno que 

independe do nível de tensão (FESTAG; KATZENBACH, 2001). Tenacidade é 

definida como a energia absorvida até a ruptura do material (ASHBY, 2009), ou seja, 

é uma propriedade associada à resistência à fratura. 

A degradação inicia-se por rupturas locais nos contatos entre partículas, ou seja, 

pela abrasão dos grãos, seguidas pela fratura das partículas menos resistentes 

(SELIG; WATERS, 1994) ou pela concentração de tensões em partículas com 

menores espessuras ou larguras. Essas duas formas de ruptura provocam a 

reacomodação dos grãos e causam a deformação vertical e lateral da via. Partículas 

menos resistentes quebram-se mais facilmente e geram mais finos que grãos mais 

resistentes, sob o mesmo carregamento. Os finos gerados tanto pela fratura quanto 

pela abrasão dos grãos vão se acumulando nos vazios, diminuindo a porosidade e a 

capacidade de drenagem do lastro (INDRARATNA; IONESCU; CHRISTIE,1998).  

A resistência dos grãos é considerada por Indraratna e Salim (2005) como o fator 

que mais influi na degradação do lastro, e para Mcdowell e Bolton (1998) é o fator 

que rege as propriedades de resistência e de deformação de camadas de materiais 

granulares.  
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3.3 CARACTERÍSTICAS DO CONJUNTO DE GRÃOS 

 

 

3.3.1. Graduação 

 

 

A graduação do lastro influencia significativamente o comportamento mecânico da 

camada. A graduação ótima está relacionada à facilidade de manutenção e à maior 

resistência à deformação permanente (CHRISMER, 1986), e ainda à capacidade de 

drenagem. Quanto mais bem distribuído for o material granular, melhor será o 

entrosamento entre as partículas e, consequentemente, maior será o ângulo de 

atrito e a resistência à deformação (PINTO, 2006). Os menores índices de vazios 

desses materiais, no entanto, dificultam a manutenção pelo ingresso dos 

equipamentos de socaria e a drenagem da via. As graduações preferencialmente 

utilizadas em lastro são uniformes, como mostra a Figura 3.9, onde são 

apresentadas as graduações sugeridas pela AREMA (2009) e pela NBR 5564 

(1991). 

 

 
Figura 3.9 -- Limites granulométricos para vias principais das normas AREMA (2009) e ABNT NBR 

5564 
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Graduações uniformes apresentam maior índice de vazios e apresentam, portanto 

menor resistência ao cisalhamento (SELIG; RONER, 1987; NALSUND, 2010; 

RAYMOND, 1985). Além disso, nas graduações uniformes, como o número de 

contatos entre grãos é menor, as tensões resultantes são maiores. 

Consequentemente, a degradação e a deformação permanente são mais elevadas. 

No entanto, estas graduações apresentam também módulos de resiliência menos 

elevados, o que é fundamental para a dissipar das elevadas tensões provocadas 

pela passagem dos veículos.  

Alguns autores sugeriram a mudança da graduação tradicional como Raymond, 

Boon e Lake3 (1979, apud CHRISMER, 1986) que propuseram a utilização de uma 

curva bem graduada desde que os finos gerados no ensaio LA apresentassem um 

coeficiente de permeabilidade maior que 1.0 micrometro/segundo. Indraratna e 

Salim (2005) verificaram que a utilização de coeficiente de uniformidade (CNU4) 

entre 2,3 e 2,6, levemente superior ao usual de 1,7 a 2,0, diminui a deformação 

permanente e a degradação, sem comprometer a drenagem.  Muniz da Silva (2002) 

acredita que a faixa do lastro-padrão definida pela ABNT NBR 5564 deve ser 

questionada e rediscutida, pois lastros com predomínio de frações granulométricas 

com distribuição mais uniforme situadas em faixas superiores tendem a intensificar 

significativamente a quebra.  

Outros autores são contra a utilização dessas graduações, pois um índice de vazios 

menor dificulta a movimentação e acumulação de finos. Nesses materiais, tanto o 

volume de vazios quanto o tamanho de cada vazio é menor, o que obstrui a 

passagem e movimento de finos (KLASSEN; CLIFTON; WATTERS,1987). 

Além das vantagens quanto à deformabilidade, curvas bem graduadas dificultam a 

contaminação externa do lastro, atuando como filtro. Por outro lado, além de 

dificultar a drenagem e a manutenção, esses materiais apresentam maior 

probabilidade de segregação dos diversos tamanhos de partícula do conjunto 

durante o transporte e construção. 

                                                            
3 RAYMOND, G. P., BOON, C. J., LAKE, R. W. Ballast Selection and Grading: A Summary Report. Canadian 

Institute of Guided Ground Transport Report No. 79‐4 TP2057, Kingston, Ontario, Canada, 1979. 

4 A definição de CNU encontra‐se no item 3.5.6. 
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Além da curva granulométrica, a maioria das especificações de lastro determina um 

valor máximo permitido de partículas finas. Essas partículas finas, separadas em 

torrões de argila, material pulverulento e fragmentos macios e friáveis, são limitadas 

pelas normas NBR 5564 (1991) e AREMA (2009), conforme mostrado na Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4 - Limites de materiais finos segundo as normas NBR 5564 e AREMA. 
Tipo de fino NBR 5564 AREMA* 
Material Pulverulento 1% 1% 
Torrões de argila 0,5% 

0,50% 
Fragmentos Macios e Friáveis 5% 

 

 

3.3.2. Densidade 

 

 

A densidade da estrutura granular depende da massa específica dos grãos e da 

compacidade do material. Enquanto a densidade dos grãos é uma propriedade 

intrínseca da rocha de origem, o índice de vazios depende da graduação, da forma e 

do grau de compactação. O aumento da densidade, obtido tanto por uma 

granulometria mais bem distribuída quanto por agregados mais densos, contribui 

para a estabilidade do lastro, mas diminui a resiliência. 

A massa específica do lastro não varia muito, encontra-se geralmente entre 2,5 a 2,8 

g/cm³. A maioria das normas exige uma densidade mínima dos agregados para 

contribuir para a estabilidade da via. A Tabela 3.5 mostra alguns desses valores. 

 

 Tabela 3.5 - Massas específicas mínimas exigidas para vias principais 
Norma Massa especifica mínima (g/cm³) 

AREMA (2009) 2,6 
NBR 5564 2,4 

C.P. Rail (CHRISMER, 1986) 2,6 
 

O índice de vazios pode variar muito de um trecho da ferrovia para outro devido a 

graduações ou graus de compactação diferentes (Chrismer, 1995). No entanto, a 

compacidade é um dos principais índices que indicam o comportamento mecânico 

de materiais granulares (PINTO,1969; MELLO; TEIXEIRA, 1967). Para Mello e 

Teixeira (1967), os fatores de forma ou graduação influem na resistência por 
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alterarem a compacidade do meio. Selig e Roner (1987) partilham da mesma 

opinião. Eles verificaram, para materiais com diferentes graduações, que índices de 

vazios mais elevados indicavam resistências menos elevadas. 

Materiais bem graduados apresentam menor índice de vazios, ou maior 

compacidade, que um material uniforme. Meios compostos por partículas angulares 

apresentam maior índice de vazios, e menor compacidade, do que aqueles com 

partículas arredondadas. 

 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS DO CARREGAMENTO 

 

 

3.4.1 Magnitude 

 

 

A magnitude das tensões tem importante influência nas deformações resilientes e 

permanentes de materiais granulares. Em ensaios triaxiais com carregamento 

repetido, Diyaljee (1987) verificou que para tensões desviadoras inferiores a 210 kPa 

a taxa de deformação permanente diminuía a cada aplicação de carga. Para tensões 

iguais a 245 kPa a deformação permanente aumentava em taxas cada vez maiores 

para cada ciclo (Figura 3.10). 

Stewart (1986) obteve resultados semelhantes. Para ensaios triaxiais dinâmicos com 

carregamentos repetidos de carga constante, seus resultados indicaram que a 

deformação axial permanente depende da magnitude das tensões e do número de 

ciclos aplicados. Por meio de ensaios, nos quais quatro amplitudes de cargas foram 

utilizadas (21, 43, 65 e 86 kPa) durante mil ciclos cada, ele verificou que para 

tensões inferiores a de ruptura do material, nas quais a deformação permanente se 

estabilizava após uma série de aplicações de carga, a deformação axial permanente 

não depende da sequência  dos carregamentos, mas depende da tensão máxima 

aplicada (Figura 3.11). As deformações adicionais, após a redução da carga 

máxima, eram muito inferiores e poderiam ser negligenciadas. 
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Figura 3.10 - Deformação axial permanente para diferentes tensões de desvio (DIYALJEE, 1987) 

 
Figura 3.11 - Deformação Permanente para diferentes sequencias de tensão de desvio (STEWART, 

1986) 
 

 

3.4.2 Número de ciclos 

 

 

Para um material granular, cada aplicação de carga contribui para o incremento da 

deformação permanente. Sua magnitude, no entanto, depende do estado de tensões 
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no qual este material se encontra, do histórico de tensões que ele foi submetido e 

das propriedades descritas nos itens 3.2 e 3.3. A taxa de deformação permanente, 

pode se estabilizar, no caso dos limites da teoria do shakedown, ou pode aumentar 

progressivamente até a ruptura do corpo de prova. As Figuras 3.4, 3.10, 3.11 

anteriormente apresentadas, mostram o incremento de deformação com o aumento 

do número de ciclos e a tendência, ou não, de estabilização das deformações 

permanentes após certo número de ciclos.   Ou seja, o número de ciclos é 

importante quando relacionado à magnitude do carregamento. 

 

 

3.4.3 Tensão Confinante 

 

 

A tensão confinante influencia tanto o comportamento resiliente quanto o 

comportamento inelástico de materiais granulares. O aumento do módulo de 

resiliência resultante do aumento da tensão de confinamento pode ser observado na 

Figura 3.12 que mostra os resultados obtidos por Lackenby et al. (2007) para 

basaltos australianos.  

 

 
Figura 3.12 -  Variação do módulo de resiliência em função da pressão de confinamento efetiva 

(LACKENBY et al., 2007) 
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Quanto à influência da tensão de confinamento na deformação permanente do 

lastro, a Figura 3.13 mostra os resultados obtidos por Indraratna, Lackenby e 

Christie (2005) após um ensaio triaxial com 500.000 ciclos. As deformações axiais 

permanentes diminuem com o aumento da pressão de confinamento, como 

esperado. Além disso, observa-se que sob baixas tensões de confinamento, os 

corpos de prova apresentaram uma pequena dilatação de volume, ou seja, neste 

caso o entrosamento entre os grãos não é suficiente para impedir o deslocamento 

entre um grão e outro. 

 

 

 
 

Figura 3.13 - Efeito da tensão de confinamento na deformação axial e volumétrica de lastro 
(INDRARATNA; LACKENBY; CHRISTIE, 2005) 

 

 

A maneira como tensão de confinamento influencia o comportamento de materiais 

granulares em geral depende das características de cada material. Quanto mais 

compacta estiver a areia e quanto menos resistentes forem os grãos, mais sensível 

será a variação do ângulo de atrito à tensão de confinamento (PINTO, 2006). 
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3.4.4 Histórico de Tensões 

 

 

O histórico de tensões está relacionado com o assunto discutido no item 3.4.2 sobre 

a influência do número de ciclos. Quando tensões cíclicas são aplicadas, o efeito do 

histórico de tensões pode ser observado pelo acúmulo de deformação permanente e 

enrijecimento gradual do material, após cada ciclo de carregamento 

(LEKARP;ISACSSON;DAWSON, 2000), provocados pelo rearranjo das partículas e 

redução do índice de vazios.  

Por meio dos resultados de Stewart (1986), mostrados na Figura 3.11, observa-se 

que para o histórico de tensões com ciclos de cargas de diferentes magnitudes, as 

tensões aplicadas mais elevadas, são as que determinam a deformação 

permanente, caso não ocorra a ruptura do material. Se o estado de tensões atual de 

um material de lastro for menos elevado que algum estado de tensão anterior, as 

deformações permanentes observadas serão menores do que seriam caso as 

tensões mais elevadas não tivessem sido aplicadas. Ou seja, se os carregamentos 

cíclicos possuírem magnitudes muito inferiores aos carregamentos previamente 

aplicados, a massa de solo granular apresentará deformações permanentes menos 

elevadas, pois estas terão ocorrido principalmente durante a aplicação dos 

carregamentos elevados.   

 

 

3.5 ENSAIOS PARA VERIFICAÇÃO EM LABORATÓRIO DE 

PROPRIEDADES FÍSICAS 

 

 

3.5.1. Rocha de Origem  

 

 

Os ensaios que caracterizam a rocha devem ser realizados por um petrógrafo 

experiente (RAYMOND,1985; WATTERS; KLASSEN; CLIFTON, 1987; BOUCHER; 
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SELIG, 1987). Sem entrar em detalhes quanto às técnicas utilizadas por esses 

profissionais, os procedimentos incluídos em uma análise petrográfica completa são: 

 

 Determinar a mineralogia da rocha, por meio de identificação e estimativa 

das proporções de cada fração mineral, incluindo notas sobre a presença de 

incrustações; 

 Caracterizar a textura das rochas em função da natureza, tamanho, forma, 

orientação, porosidade, consolidação, caracterização do material da matriz e 

o relacionamento entre as partículas constituintes e cristais; 

 Caracterizar a estrutura das rochas, identificando juntas de estratificação, 

fraturas e planos de clivagem e de foliação; 

 Estimar propriedades mecânicas como dureza, tenacidade, fragilidade, 

características perante ciclos de gelo-degelo e de molhagem; 

 Determinar propriedades químicas que possam influenciar alterações ou 

degradações por intemperismo químico nas rochas;  

 Determinar as propriedades dos finos gerados como graduação, 

permeabilidade e suscetibilidade à cimentação; e 

 Interpretar e prever os resultados de testes físicos e identificar a 

necessidade de testes adicionais. 

 

 

A petrografia do material está relacionada com o desempenho do material na via e 

com a sua degradação.  A norma de lastros brasileira, ABNT NBR 7702 e a 

americana, AREMA (2009), não exigem a realização de uma análise petrográfica, 

mas avaliam a degradação pelo intemperismo por meio do ensaio de sanidade, no 

qual a perda de massa do material é limitada em 10% e 5%5, respectivamente. 

Os procedimentos de ensaios de sanidade são dados pelas normas DNER-ME 89 

(1994) e ASTM C88 (2005). Neste ensaio, a amostra, cujo peso depende das 

frações a serem ensaiadas, é submergida em soluções de sulfato de sódio ou 

sulfato de magnésio por um período entre 14 e 16 dias. Após esse período seca-se 

                                                            
5 Valores da AREMA (2009) para granitos  
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a amostra. Este ciclo é repetido quantas vezes forem necessárias. A AREMA (2009) 

exige a realização de 5 ciclos em solução de sulfato de sódio.  

Após os ciclos necessários, a amostra é lavada em cloreto de bário para a 

neutralização dos sulfatos, seguido de uma lavagem com água. A perda de massa 

em função da massa inicial fornece o parâmetro de sanidade do material.  

 

 

3.5.2. Forma 

 

 

Os ensaios de forma costumam basear-se na relação entre as dimensões de uma 

partícula e determinam, geralmente, a esfericidade dos grãos, como discutido no 

item 3.2.  

A forma das partículas, segundo a norma brasileira ABNT NBR 6954/1989, é 

caracterizada pelas relações entre a largura máxima e o comprimento máximo; e 

entre a espessura máxima e o comprimento máximo, como mostrado no item 3.2. 

Essas dimensões devem ser perpendiculares umas entre as outras e suas medidas 

são obtidas com o auxilio de um paquímetro. A proporção de partículas não cúbicas 

é limitada pela ABNT NBR 5564/1991 em 10%. 

Outra norma brasileira DNER-ME 086/1994, utilizada para agregados graúdos 

rodoviários, determina a forma dos grãos a partir de um índice de forma (f) calculado 

pela soma entre a porcentagem retida em crivos primários (P1) somada à metade da 

porcentagem retida em crivos secundários (P2) cuja abertura é equivalente a dois 

terços da abertura dos primários. Esse procedimento é feito para todas as n frações 

analisadas. Este índice, mostrado pela Equação 3.3, varia de 0,0 (zero), quando o 

agregado é lamelar, a 1,0 (um), quando cúbico. Um limite de 0,5 é imposto para a 

aceitação do material (BERNUCCI et al., 2008). 

 

n

PP
f

.100

5,0 21       ( 33 ) 
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Na América do Norte a forma de lastros é determinada pelo método de ensaio dado 

pela ASTM D4791-2005. Neste método as relações entre as dimensões dos grãos 

são determinadas com o auxilio de equipamentos similares aos mostrados na Figura 

3.14.  

 

 
Figura 3.14 - Exemplo de equipamentos de medição parar a determinação da forma segundo a ASTM 

D4791-2005 
 

No entanto, o manual da AREMA (2009) difere da norma brasileira quanto à relação 

entre dimensões que classificam as partículas. São consideradas não-cúbicas 

aquelas que, como mostrado na Figura 3.14, possuírem pelo menos uma relação, 

entre as dimensões, inferior a 0,33. Apesar de ser menos rigorosa quanto à 

classificação em relação à norma brasileira, este manual é mais rígido quanto à 

porcentagem admissível de partículas não-cúbicas, que equivale a 5%. 

 

Tabela 3.6 -Classificação da forma do material de lastro segundo valores propostos pelo manual da 
AREMA 2009 

Espessura/Largura  Largura/Comprimento  Espessura/Comprimento Classificação 

< 0,33  < 0,33  ‐  Alongada ou Lamelar 

‐  ‐  < 0,33  Alongada‐Lamelar 

 

 

3.5.3. Textura 

 

 

A textura dos grãos não é usualmente exigida por normas de lastros ferroviários, 

geralmente esta propriedade está associada à forma das partículas. O único ensaio 
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encontrado na literatura que avalia a textura de agregados é o Equivalente 

Centrífugo do Querosene (CKE), exposto na norma ASTM 5148 (2002). Este ensaio, 

no entanto, é utilizado para a determinação da textura de agregados com diâmetros 

de no máximo 4,75mm. Nele, amostras imersas em querosene são centrifugadas por 

2 minutos. Para partículas com tamanhos que variam de 4,75mm a 9,5mm, a 

amostra é imersa em óleo lubrificante por 5 minutos para que em seguida seja 

colocada em um funil que permita a drenagem do material. O parâmetro CKE é 

obtido pelo porcentual de querosene, ou de óleo lubrificante retido pelo agregado. 

Devido à dimensão do lastro, este ensaio não pode ser utilizado para caracterizá-lo.   

 

 

3.5.4. Resistência Mecânica 

 

 

A resistência dos grãos de lastro, como descrito no item 3.2.5 pode ser dividida em 

resistência à fratura e resistência à abrasão. Os ensaios para caracterizar essas 

resistências serão descritos separadamente a seguir. 

 

 

3.5.4.1. Resistência à Fratura 

 

 

Diversos ensaios permitem obter informações quanto à tenacidade do material, 

como a resistência ao esmagamento, resistência ao choque (treton), carga pontual e 

o single grain crushing. No entanto, a AREMA (2009) não impõe limites mínimos de 

resistência e a ABNT NBR 5564 exige apenas que o índice de tenacidade Treton 

seja inferior a 20%.   

No ensaio de determinação da resistência ao esmagamento de agregados graúdos 

descritos pelas normas DNER-ME 197-1997, BS 812-1106 (apud LIM, 2004), o 

material é colocado em um molde cilíndrico em três etapas com quantidades iguais 

                                                            
6 British Standard: BS 812‐110 (1990). Methods for determination of aggregate crushing value (ACV) 
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de material. Em seguida, um êmbolo de peso conhecido aplica um carregamento 

com razão constante de 40 kN/minuto sobre o material, até que a carga máxima de 

400kN seja obtida após 10 minutos de ensaio. Após a remoção do molde, o material 

que passa pela peneira com abertura de 2,36mm é pesado. A resistência ao 

esmagamento é obtida pela divisão entre esse valor obtido e a massa inicial. A 

norma britânica de 2000, RT/CE/S/0067 apud LIM ( 2010) limita esse valor em 22% e 

limita em 2% a massa das partículas inferiores a 2mm. 

No ensaio de resistência ao choque no equipamento de Treton, descritos pelas 

normas DNER-ME 399/99 e ABNT NBR 8938, um soquete cai de uma altura de 

39,37cm, sobre o material previamente colocado em um cilindro oco. Após 10 

quedas do soquete, o material retido na peneira com abertura de 1,7mm é pesado. A 

diferença entre a massa inicial e a massa final dividida pela massa inicial é a perda 

ao choque do material, e é limitada em 20%. 

O ensaio de resistência à carga pontual, realizado de acordo com a norma ASTM D 

5731-95, é utilizado para classificar a resistência de materiais rochosos e não para 

obter parâmetros de projeto. As partículas são colocadas em uma prensa, como 

mostrado na Figura 3.15, de modo que o carregamento seja aplicado no menor 

diâmetro central da partícula. A carga aplicada deve ser aumentada até que a 

ruptura ocorra entre 10 e 60 segundos. A resistência à carga pontual (Is) é obtida 

pela equação 3.4, onde P é a força de ruptura, e De é o diâmetro equivalente à área 

da seção transversal do plano de ruptura da partícula.  

 

 
Figura 3.15 -Ensaio de resistência a carga pontual (SOUZA, 2007) 

                                                            
7 RT/CE/S/006 Issue 3. Railtrack Line Specification. Track Ballast. 
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O single grain crushing test é um ensaio no qual uma partícula de lastro é 

comprimida entre duas bases, como mostra a Figura 3.16, com uma taxa de 

deformação constante equivalente a 1 mm/minuto. Esse ensaio não é descrito por 

normas convencionais, mas foi empregado por diversos autores para a 

compreensão da resistência à tração de materiais granulares (BOLTON; 

FRAGASKI;LEE,1991; MCDOWELL; BOLTON,1998; LIM,2004; SALIM, 2004).  

 

 
Figura 3.16 - Esquema do ensaio single grain crushing  

 

Lee8 apud Mcdowell e Bolton (1998) calculou a resistência à tração (σf) obtida por 

esse ensaio pela Equação 3.5, onde o diâmetro da esfera é dado por d e a força 

máxima atingida equivale a Ff. Essa equação condiz com a resistência à tração por 

compressão diametral de corpos de prova cilíndricos de concreto.  

 

2d

Ff
f        (3.5) 

 

No ensaio de abrasão Los Angeles para materiais de lastro, descrito pelas normas 

ASTM 535-09, DNER-ME 035-98 e ABNT NBR 6465 (1984), uma amostra de 10 

quilogramas de agregados é submetida a 1000 revoluções dentro de um cilindro. 

                                                            
8 LEE, D. M. The angles of friction of granular fill. Tese de doutorado da University of Cambridge, 1992. 
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Além do material, são acrescentadas 12 esferas de aço, cujo peso total é de 5 

quilogramas, que impactam sobre o material conforme o cilindro gira. A quantidade 

de material que passa pela peneira de abertura 1,7mm dividida pela massa inicial 

corresponde ao índice de abrasão Los Angeles. No Brasil, o valor máximo deste 

índice é limitado a 40% pela norma ABNT NBR 5564. 

Este ensaio é considerado por Chrismer (1986) como sendo mais representativo da 

resistência à fratura do que de abrasão como o nome do ensaio sugere. A abrasão 

ocorre quando as partículas rolam umas sobre as outras, a medida que o tambor 

gira; no entanto, o autor justifica que esse fenômeno é secundário quando 

comparado ao impacto das esferas de metal nos grãos. 

Raymond (1985) acrescentou que agregados com minerais de dureza elevada 

podem apresentar maior degradação no ensaio Los Angeles do que um material 

com dureza menos elevada. No entanto, a degradação de materiais mais duros em 

campo é mais lenta. Essas observações levaram a criação de um índice de abrasão 

(Ia) que combina os resultados obtidos pelo ensaio Los Angeles (LAA) e pelo ensaio 

de abrasão Mill (MA), mostrado pela Equação 3.6. Esse índice, adotado pelo 

Canadian Pacific Rail Specification (1987), deve ser menor que 65 para que o 

material de lastro seja aceito. 

 

MALAAIa .5      (3.6) 

 

 

3.5.4.2. Resistência à Abrasão 

 

 

Os principais ensaios utilizados para a determinação da resistência à abrasão são o 

ensaio de abrasão Mill, Wet-Attrition Value, Micro-Deval e o Scratch Hardness Test. 

As normas NBR 5564 (1991) e AREMA (2009) de especificação de lastro padrão 

não exigem a realização de nenhum destes ensaios.  

O ensaio de abrasão Mill, descrito por Selig e Boucher (1990), é um ensaio de 

abrasão úmida que envolve a revolução de 3 quilogramas de material com água em 

torno de um eixo longitudinal de um cilindro cerâmico (Figura 3.17). Após 10.000 
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revoluções, com a freqüência de 33 rpm, o material é lavado e peneirado na peneira 

200 (0,075mm) e na peneira.  

O rolamento de partículas provoca desgaste sem a quebra do material. Deste ensaio 

é possível calcular três parâmetros:  

 

 Abrasão Mill (MA) é a quantidade de material que passa na peneira 200 

(0,075mm) expresso como uma porcentagem do peso inicial;  

 Quebra total (B) é a quantidade de material que passa na peneira cuja 

abertura corresponde à metade do diâmetro mínimo da graduação inicial, 

expresso como uma porcentagem do peso inicial; e 

 Finos em função da quebra total (P) é a quantidade de material que passa 

na peneira 200 (0,075mm) expresso como uma porcentagem da quebra total 

B. 

 
Figura 3.17 - Equipamento para Ensaio de Abrasão Mill (SELIG; BOUCHER, 1990) 

 

No ensaio Wet Attrition Value, descrito pela norma BS 8129 (1951, apud LIM, 2004), 

uma amostra com aproximadamente 5 quilogramas de agregados é rotacionada em 

um cilindro, com água ou não,  inclinado 30° em relação ao eixo de rotação. Após 

10.000 rotações na freqüência de 30 a 33 rotações por minuto, o material retido na 

peneira de abertura 2,36mm é pesado. A razão entre o peso perdido e o peso inicial 

é o parâmetro obtido de resistência ao atrito e é limitado em 4% para lastros. Esse 

ensaio era exigido pela norma inglesa de 2000 (LIM, 2004). A partir de 2005, a 

União Européia passou a exigir a realização do ensaio Micro-Deval.  

                                                            
9 British Standard: BS 812‐110 (1990). Methods for determination of aggregate crushing value (ACV) 
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O ensaio Micro-Deval (MDA), especificado pela EN 1097-110 (1996, apud LIM, 

2004), consiste em rotacionar, em torno de um eixo horizontal, amostras secas de 

lastro de 5 kg colocadas em dois cilindros separados, preenchidos com 2 litros de 

água. Após 14.000 revoluções, na velocidade de 100 rotações por minuto, a 

porcentagem do material que passa na peneira de abertura igual a 1,6mm é o valor 

do MDA. A norma europeia de lastro EN 1345011 (2002, apud LIM, 2004) limita este 

índice a 7%. 

Outro ensaio utilizado para avaliar a dureza do material, porém não utilizado para 

lastros ferroviários é o Scratch Hardness Test, descrito pela norma ASTM 171-03 

(2009). Este teste consiste em riscar a superfície sólida com uma ponteira de 

diamante em uma trajetória específica com uma força normal e velocidade 

constante. O parâmetro obtido é função da largura do risco e da força normal 

aplicada. 

 

 

3.5.5. Presença de Água 

 

 

O grau de saturação no qual se encontra o material de lastro varia conforme a 

localização e o clima da região, portanto, independe das características do material. 

No entanto, agregados com maiores vazios internos estão mais susceptíveis a 

degradação pela ação da água por absorvê-la em maior quantidade. 

O ensaio de absorção é especificado pelas normas DNER – ME 81 (1998) e ASTM 

127 (2007). O parâmetro de absorção (Abs) é obtido pela diferença entre a massa 

de uma amostra seca superficialmente após 24 horas de imersão (Msat) e a massa 

seca inicial (Mseca), ou seja, pela massa de água absorvida pelos agregados no 

tempo estipulado, em função da massa seca inicial, como mostrado na equação 3.7.  

 

                                                            
10 BS EN 1091‐1 (1996). Test for Mechanical and physical porperties of aggregates – Determination of the 

resistance to wear (Micro‐Deval) 

11 BS EN 13450 (2002). Aggregates for railway ballast  
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      (3.7) 

 

As normas ABNT NBR 7702 e AREMA (2009) limitam, para material de lastro 

ferroviário, a absorção de água máxima em 1% para granitos.  

 

 

3.5.6. Graduação 

 

 

A graduação do material é geralmente determinada por lavagem e peneiramento do 

material em uma série de peneiras de abertura decrescente. A massa de material 

retida em cada peneira é medida e a curva granulométrica é determinada. As 

normas ASTM C136 (2006), ABNT NBR 7217 (1987), DNER 83 (1998) são algumas 

das que descrevem procedimentos de ensaios para a determinação da 

granulometria do material.  

A classificação unificada de solos, elaborada por Casagrande (1948), utiliza dois 

coeficientes para classificar a forma da graduação do material, o coeficiente de não-

uniformidade (CNU), definido pela Equação 3.8 e o coeficiente de curvatura (CC), 

mostrado pela equação 3.9.  

10

60

D

D
CNU        (3.8) 

6010

2
30

.

)(

DD

D
CC        (3.9) 

 

Onde: 

D60 é o diâmetro abaixo do qual se situam 60% em peso das partículas;  

D30 é o diâmetro abaixo do qual se situam 30% em peso das partículas; e 

D10 é o diâmetro abaixo do qual se situam 10% em peso das partículas.  

 

Segundo esta classificação, materiais com CNU menores que 2,0 são considerados 

materiais uniformes. Pela classificação unificada os materiais graúdos de lastro são 
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considerados bem graduados caso CNU seja maior que 4 e CC encontre-se entre 1 e 

3. Um material uniformemente graduado é aquele que possui CNU menor do que 4. 

A seguir será descrito os ensaios de determinação de material pulverulento, de 

torrões de argila e de fragmentos macios e friáveis dado que a maioria das 

especificações de lastro limita a quantidade desses materiais finos em materiais 

novos de lastro como descrito no item 3.3.1. 

A DNER-ME266 (1997) e a ASTM C117 (2004) determinam o teor de materiais 

pulverulentos pela diferença entre a massa seca inicial e a massa seca final após 

sucessivas lavagens, tomando cuidado para não provocar a abrasão das partículas, 

que eliminam materiais que passam na peneira de abertura de 0,075mm. 

A ASTM C142 (2004) e a ABNT NBR 7218 (1987) não fazem distinção entre torrões 

de argila, e partículas macias e friáveis. Neste método de ensaio a amostra, após 24 

horas de imersão em água destilada, é esmagada e rolada entre dedos na tentativa 

de quebrar as partículas em tamanhos menores. O teor de material indesejado 

(torrões de argila e partículas macias e friáveis) é determinado pela massa que 

passa na peneira de abertura 4,75mm em função da massa inicial da amostra.  

 

  

3.5.7. Densidade 

 

 

Como mencionado no item 3.3.2 a densidade do material depende da massa 

específica real dos grãos e da compacidade do material. A massa específica real 

dos grãos é a relação entre a massa seca e o volume ocupado somente pelos grãos 

(Vreal), sem considerar os vazios entre as partículas. Os métodos de ensaio são 

descritos pela norma ASTM C127 (2007) e DNER-ME 81 (1998). Nesses ensaios 

pesa-se inicialmente o material seco, em seguida o material é imerso por 24 horas 

em água. Após a leve secagem superficial determina-se a massa saturada. A massa 

específica real (Gsa) é dada pela razão entre a massa seca (Mseca) e a diferença 

entre a massa de superfície saturada (Msat) e a massa submersa (Msub), como 

mostrada pela Equação 3.10. 
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 secsec      (3.10) 

 

 

3.6 ENSAIOS LABORATORIAIS DE PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

 

O equipamento convencional do ensaio triaxial é um dos mais versáteis e úteis para 

a determinação de propriedade de resistência e deformação de materiais 

geotécnicos (INDRARATNA; IONESCU; CHRISTIE, 1998). A aplicação da carga 

vertical por meio de uma célula de carga e o confinamento de corpos de prova 

cilíndricos, envolvidos por uma membrana, é obtido por meio de um fluido (água, ar 

ou óleo) sob pressão. A Figura 3.18 mostra o equipamento utilizado para ensaios 

triaxiais do Laboratório de Tecnologia de Pavimentação da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo. Como a tensão de confinamento é aplicada por um 

fluido, a tensão principal intermediária (σ2) é igual a tensão principal menor (σ3), e 

recebem o nome de tensão confinante. 

 

 
Figura 3.18 - Equipamento do ensaio triaxial e ilustração das tensões principais atuantes 
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Para o estudo de lastro a maior dificuldade encontrada é a dimensão do material, 

cujos diâmetros máximos das partículas chegam a 63,5mm, que impede a utilização 

do equipamento triaxial convencional. Duas abordagens são utilizadas para 

contornar esse problema: ensaios triaxiais de grande escala ou a translação da 

curva granulométrica para ensaiar o material em escala reduzida. 

 

 

3.6.1. Ensaios Triaxiais de Grande Escala 

 

 

Marachi et al.12 (1972 apud Lackenby et al., 2007), Sevi (2008), ASTM D5311 (2004) 

recomendam o diâmetro da maior partícula de agregado seja menor que 1/6 do 

diâmetro do corpo de prova para que os efeitos do equipamento possam ser 

desprezados. Para que as dimensões do corpo de prova sejam consideradas 

adequadas para ensaios de módulo de resiliência, a AASHTO T292 – 91 recomenda 

que 90% dos agregados tenham diâmetro máximo seis vezes menor do que o 

diâmetro dos corpos de prova e que todos os agregados tenham diâmetro máximo 

inferior a um quarto do diâmetro do corpo de prova.  

Para realizar ensaios triaxiais em lastros ferroviários de até 63,5 mm de diâmetro é 

necessário um corpo de prova de 381mm de diâmetro por 762 mm de altura. Poucos 

laboratórios no mundo conseguem realizar esses ensaios devido ao tamanho e à 

capacidade de carga necessária do equipamento. A Tabela 3.7 mostra alguns locais 

onde foram realizados estudos de lastros por meio de ensaios triaxiais de grande 

escala. 

 

Tabela 3.7 – Autores, locais e dimensões de equipamentos triaxiais de grande escala para lastro. 

Autores Ano
Φequipamento 

(mm) 
hequipamento 

(mm) 

Φgrão 

max 

(mm) 
Local 

ALVA-HURTADO, J.E.; 
MCMAHON, D. R.; 
STEWART, H. E. 

1981 305 610 30 
Universidade de 

Massachusetts (EUA) 

ANDERSON, W. F.; FAIR, 2008 236 455 50 Universidade de Sheffield 

                                                            
12 MARACHI, N. D.,CHAN, C. K., SEED, H. B. Evaluation of properties of rockfill materials. Journal of the Soil 

Mechanics and Foundation Division. Vol. 98, no. 1, 1972, pp.95‐114. 
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P. (Inglaterra) 
SEVI,A.F., GE, L.,TAKE, 

W.A. 
2009 419 864 63,5 

Missouri Institute of Science 
and technology (EUA) 

AURSUDKIJ, B., 
MCDOWELL, G.R., 

COLLOP, A.C.  
2009 300 450 50 

Universidade de Nottingham 
(Inglaterra) 

LACKENBY, J., 
INDRARATNA, B., 
MCDOWELL, G., 

CHRISTIE, D. 

2007 300 600 53 
Universidade de Wollongong 

(Australia) 

SEKINE, E., KONO,A., 
KITO, A.  

2005 300 600 63,5 Japão 

SUIKER, A. S. J.; SELIG, E. 
T.; FREKEL, R.  

2005 254 645 38 (*) 

* O documento não fornecia informações sobre a localização do equipamento 

 

Não existe um ensaio triaxial normalizado, nem de módulo de resiliência nem de 

deformação permanente, para materiais de lastro. Os ensaios são adaptados de 

solos granulares e são determinados pela necessidade do pesquisador. Para 

ensaios de módulo de resiliência, varia-se, normalmente, a tensão de confinamento 

e a tensão desvio. Para o estudo de deformação permanente, essas tensões não 

variam, ou variam em poucas combinações. Os resultados são geralmente 

expressos em função do número de aplicações de carga. 

 

 

3.6.2. Ensaios Triaxiais com Decalagem de Graduação (Escala Reduzida) 

 

 

Lowe (1964) propôs, para um conjunto de esferas perfeitas, que independentemente 

do tamanho das esferas, tanto as tensões de contato como o índice de vazios de 

uma amostra inicial poderiam ser representados por uma amostra de menor 

dimensão. Ou seja, esferas de menores tamanhos poderiam ser utilizadas para o 

estudo do comportamento mecânico de um conjunto de esferas maiores, se as 

demais propriedades do material fossem mantidas constantes.  

O modelo de decalagem de graduação sugere, então, que é possível testar o 

comportamento mecânico de materiais granulares em escala reduzida. Para que 

isso seja possível é necessária que a curva granulométrica do material reduzido seja 
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paralela à curva original, e que os materiais utilizados tenham as mesmas 

características como composição, origem e forma.  

Indraratna, Ionescu e Christie (1998) acreditam que resultados de ensaios em escala 

reduzida não são confiáveis para a previsão de parâmetros de deformação. Para 

eles, é necessária a realização de ensaios de grande escala nos quais as amostras 

são preparadas conforme lastros em campo e submetidos a tensões características 

de ferrovias. Sevi (2008) realizou ensaios triaxiais para três curvas granulométricas 

paralelas. Os conjuntos de partículas menores apresentaram deformações 

permanentes axiais, volumétricos e módulos de resiliência diferentes da curva 

original. 

Estudos para a viabilidade de métodos de redução de escalas foram geralmente 

realizados para materiais de enrocamento de barragens cujo estado de tensão é 

muito diferente do estado de uma ferrovia.  

Agregados britados com diferentes tamanhos podem apresentar quantidades 

diferentes de vazios na microestrutura do material, característico de materiais 

cerâmicos. Quando as tensões são suficientes para quebrar o material, como no 

caso de ferrovias, esses vazios influenciam o comportamento mecânico, o que 

significa que a diminuição do tamanho das partículas também alterará o 

comportamento do conjunto. 

No entanto, a técnica de decalagem de graduação, se válida, contribuiria muito para 

o estudo de lastros ferroviários e possibilitaria a realização de ensaios em 

equipamentos triaxiais convencionais.   

 


