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5. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

 

O programa experimental tem como principal objetivo comparar o 

comportamento mecânico de materiais para lastro ferroviários, provenientes de 

rochas de mesma origem mineralógica, mas obtidos por dois processos de 

britagem diferentes. Para a produção de agregados para a construção civil, 

inclusive para lastros ferroviários, após a extração das rochas, uma sequência 

de britadores é utilizada para reduzir o tamanho das partículas. Pedreiras 

modernas podem ter de 4 a 6 estágios, mas a maioria utiliza no máximo 3  

estágios (SVENSSON;STEER,1990). 

A primeira etapa de britagem, chamada de britagem primária, utiliza geralmente 

um britador de mandíbula ou um britador giratório, ambos considerados 

britadores de compressão, para a redução da rocha. Apesar de serem 

econômicos, eles tem a tendência de tornar as partículas finas e alongadas 

(INDOT, 2009). A etapa final da redução do material para o diâmetro desejado 

pode ser obtida pela britagem secundária ou ainda pela terciária. Em ambas, 

são normalmente utilizados britadores cônicos, de rolo ou de impacto. Os 

britadores cônicos são os mais comuns para agregados da construção civil, por 

apresentarem alta produtividade, baixos custos de operação e de manutenção 

(NEVES, 2005).  

Os agregados gerados por cada um dos processos diferem-se principalmente 

quanto à forma, que, como discutido no Capítulo 3, é um dos fatores que 

influenciam o comportamento mecânico do material. O objetivo deste estudo 

experimental é, portanto, comparar o comportamento mecânico entre um 

material processado até o britador secundário, que é o caso mais frequente no 

Brasil para lastros ferroviários, e um material processado até o britador 

terciário. Ou seja, de maneira indireta, será estudada a influência da forma no 

comportamento mecânico do material. 
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Os materiais foram entregues em barris que foram numerados para sua 

identificação. Para a retirada de amostras representativas para os ensaios de 

caracterização, o material de um dos barris foi espalhado em cima de uma 

lona, para evitar o contato com o solo do local, nas proximidades do 

armazenamento de barris, como mostra a Figura 5.2. Em seguida, procurou-se 

retirar todo o material de uma seção pré-determinada. 

 

(a) (b) 

Figura 5.2 - Retirada de amostra: (a) Espalhamento; (b) Retirada de uma amostra de material 
 

 

5.2. ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

 

Os ensaios de caracterização foram realizados em função dos limites 

estabelecidos pela norma brasileira NBR 5564 e pelo manual americano 

AREMA (2009) para lastros ferroviários, sintetizados na Tabela 5.1. A curva 

granulométrica, apesar de não constar nesta Tabela, também é exigida por 

essas normas. 

Os ensaios para determinar a quantidade de material pulverulento e de torrões 

de argila não foram realizados, pois o material ficou exposto a intempéries 

desde o seu fornecimento, o que provavelmente alterou essas características. 

Esses ensaios deveriam ter sido realizados logo após o recebimento. O ensaio 

de Treton também não foi realizado, porque para estudar a resistência das 

partículas optou-se por utilizar o ensaio single point loading.  
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Tabela 5.1 -  Limites máximos estabelecidos pela NBR 5564 e pela AREMA e valores obtidos 
para cada material 

Propriedades NBR 5564 AREMA* Secundário Terciário

Massa específica mínima  24 kN/m³ 26 kN/m³ 27 kN/m³ 27kN/m³ 

Absorção de água máxima  1% 1% 0,2% 0,3% 

Porosidade aparente máxima  1% - 0,6% 0,7% 

Desgaste máximo - Los Angeles 40% 35% 16,2% 16,3% 

Forma (máximo de lamelares) 10 % 5% Item 5.2.2 

Treton máximo  20% - - - 

Material pulverulento máximo  1% 1% - - 

Torrões de argila máximo 0,50% 
0,50% - - Fragmentos macios e 

friáveis máximo 
5% 

Intemperísmo máximo 10% 5% - - 

* Valores especificados para granitos 
* No Brasil, para que a partícula seja cúbica a relação comprimento/largura e comprimento/ 
espessura deve ser menor que 2, enquanto na AREMA e na Europa essas razões são 3. 

 

Os ensaios realizados para a determinação da granulometria, forma, 

resistência à abrasão Los Angeles e resistência à fratura serão discutidos nos 

itens seguintes (5.2.1 a 5.2.4).  

 

 

5.2.1. Granulometria 

 

 

O ensaio de granulometria foi realizado conforme as normas ASTM C136 

(2006) e DNER 83 (1998). Os resultados do material do britador secundário 

encontram-se na Figura 5.3 e os do material terciário na Figura 5.4.  

Pela análise dessas Figuras é possível observar que ambas granulometrias 

encontram-se dentro dos limites exigidos pela NBR 5564. Na granulometria do 

material do secundário, no entanto, ocorre um pequeno desvio em relação ao 

limite inferior determinado pela AREMA (2009). Optou-se por não alterar essa 

granulometria nos ensaios mecânicos, pois esse material dificilmente seria 

descartado para o uso em vias permanentes devido a um desvio de menos de 

6% na peneira de abertura de 50mm. Nos ensaios mecânicos, as mesmas 

graduações serão reproduzidas paralelas a essas curvas, mantendo-se as 
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mesmas proporções entre as dimensões, mas serão deslocadas para 

diâmetros inferiores. 

 

 

Figura 5.3 -  Granulometria obtida do material processado até o britador secundário e os limites 
das normas NBR 5564 e AREMA (2009) 

 

 

Figura 5.4 - Granulometria obtida do material processado até o britador terciário e os limites 
das normas NBR 5564 e AREMA (2009) 

 

A Figura 5.5 compara as curvas granulométricas do material do secundário e 

do terciário. É possível notar que elas diferem essencialmente quanto à 

porcentagem de material retido na peneira com abertura de 50 mm. Essa 

pequena diferença provavelmente altera pouco o comportamento do material, 

pois na Mecânica dos Solos, nos materiais onde predominam grãos grossos, o 

comportamento mecânico altera-se mais com a porcentagem de finos, que 
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ocupam os vazios e aumentam o entrosamento, do que com a porcentagem de 

grãos grossos (PINTO, 2001). Isto é observado desde que a porcentagem de 

finos não seja expressiva a ponto da matriz tornar-se de finos, ou seja, os finos 

passarem a comandar as principais propriedades mecânicas do material.  

 

 

Figura 5.5 - Comparação entre as curvas granulométricas do material do secundário e do 
terciário 

 

5.2.2. Forma 

 

 

A forma das partículas foi determinada com o auxílio de um paquímetro como 

descrito na norma ABNT NBR 6954/1989. A partir dos resultados, as partículas 

foram classificadas em cúbicas, lamelares e alongadas, conforme a norma 

brasileira, a qual considera partículas cúbicas aquelas cuja razão entre as 

dimensões é inferior a 2. Foram também classificadas em cúbicas e não-

cúbicas conforme a AREMA (2009), cujo critério considera cúbica as partículas 

com razão entre dimensões inferior a 3.  

A Figura 5.6 e a Figura 5.7 mostram a porcentagem de partículas cúbicas 

existentes para as frações graúdas para cada um dos materiais. Para cada 

fração de cada material foram tomadas medidas de 25 partículas, cujos 

resultados evidenciam que materiais cujo processamento ocorreu até a 

britagem terciária são mais cúbicos que os materiais processados até o britador 

secundário, para todas as frações estudadas e segundo os dois critérios 
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adotados. Além disso, as partículas de maiores dimensões apresentam 

menores quantidades de lamelares. Isso ocorre porque as lamelares ou as 

alongadas apresentam pelo menos uma das dimensões muito inferior ao seu 

comprimento, o que permite que elas passem pela abertura da peneira e sejam 

classificadas como de menor diâmetro. Por exemplo, durante o ensaio 

observou-se a existência de partículas com comprimentos da ordem de 80 mm, 

que passavam pela peneira com abertura de 50mm e eram classificadas como 

partículas retidas na peneira de diâmetro de 25mm, devido às menores 

magnitudes das demais dimensões destas partículas, como largura e 

espessura. 

     

 
Figura 5.6 - Porcentagem de partículas cúbicas segundo o critério brasileiro da NBR 6954/1989 

para as principais frações graúdas 
     

 
Figura 5.7 -Porcentagem de partículas cúbicas segundo o critério da AREMA (2009) para as 

principais frações graúdas 
 

 

A porcentagem de partículas cúbicas e não-cúbicas em cada material foi 

composta a partir curva granulométrica de cada um dos materiais. A 

porcentagem em peso obtida para cada uma das frações analisadas foi 

multiplicada pela quantidade de partículas cúbicas existentes de cada fração 
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para determinar se o material estava ou não de acordo com o especificado 

pelas normas. 

Pela comparação dos resultados, mostrados na Figura 5.8, com os limites 

aceitáveis nas normas fornecidos na Tabela 5.1, nota-se que pela norma 

brasileira, tanto o material do secundário quanto o material do terciário não 

seriam adequados para utilização em lastros ferroviários, pois ambos 

apresentam porcentagens superiores a 10% de partículas lamelares. Pela 

AREMA, por outro lado, o material do terciário seria aceito, enquanto o do 

secundário não o seria por possuir mais de 5% de partículas não cúbicas.  

 

  

Figura 5.8 - Porcentagem de partículas cúbicas e não cúbicas, considerando-se todas as 
frações, para os dois critérios normativos 

 

 

Com base nesses resultados, surgem dúvidas quanto aos valores limites 

adotados pelas normas. Um material considerado por uma como adequado, 

quanto aos quesitos de forma, é considerado pela outra como inadequado. 

Ressalta-se que esses valores foram determinados a partir do conhecimento 

empírico de instituições relacionadas a ferrovias e não estão embasados em 

teorias consolidadas.   
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5.2.3. Los Angeles 

 

 

O ensaio de abrasão Los Angeles foi realizado segundo as normas ASTM 535-

09 e DNER-ME 035-98. Os resultados dos materiais foram semelhantes, 

enquanto o material do terciário exibe um índice de abrasão Los Angeles de 

16,3%, o do secundário mostra um índice de 16,2%. Ambos muito inferiores ao 

limite exigido pelas normas da Tabela 5.1, o que indica que ambos são 

materiais adequados para lastro quanto à resistência à abrasão.  

Além do índice de abrasão, foram determinadas as curvas granulométricas 

antes e após o referido ensaio, mostradas na Figura 5.9. Elas confirmam os 

relatos de Chrismer (1985), apresentados no Capítulo 3, que discutem que no 

ensaio Los Angeles, além da abrasão superficial, ocorrem fraturas das 

partículas. Se ocorresse apenas a abrasão, a curva granulométrica após o 

ensaio não se alteraria muito em relação à curva original. No entanto, observa-

se que a porcentagem de partículas de diâmetros inferiores a 10 mm aumenta. 

Nessa faixa de dimensão, existem grãos menores decorrentes da fratura e 

finos decorrentes da abrasão. O que se pode constatar é que a natureza da 

rocha de origem é mais determinante nos valores de abrasão que propriamente 

a forma das partículas no caso analisado.  

 

Figura 5.9 - Curvas granulométricas antes e depois do ensaio Los Angeles 
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5.2.4. Resistência  

 

Para avaliar a resistência das partículas, adotou-se o ensaio descrito no 

Capítulo 3 conhecido como single grain crushing, devido à sua viabilidade de 

execução nas instalações do Laboratório de Tecnologia de Pavimentação da 

Universidade de São Paulo. Neste ensaio, são registrados em função do 

tempo, o deslocamento e a força de prensa hidráulica MTS para o 

esmagamento de uma partícula entre duas bases. 

O objetivo deste ensaio é determinar como a resistência do material se altera 

em função do britador, que por sua vez é determinante na forma das partículas, 

e em função do diâmetro máximo das partículas. Ou seja, realizou-se uma 

série de ensaios para estudar a influência dos seguintes três fatores na 

resistência individual do agregado:  

 

 Fator 1: Tipo de britador, em dois níveis, secundário (S) e terciário (T); 

 Fator 2: Forma, em dois níveis, lamelar (L) e cúbica (C); e  

 Fator 3: Diâmetro máximo das partículas1, em 4 níveis: 50,0mm (1’’), 

37,5mm (1,5’’), 25,0mm (1’’) e 19,0mm (3/4’’).  

 

Para a execução dos ensaios, foi planejado um experimento completamente 

aleatorizado, sendo que as partículas foram divididas em 16 grupos, cujas 

características são mostradas na Tabela 5.2. Para cada um dos grupos foram 

testadas oito partículas, o que resultou na realização de 128 experimentos. 

Foram consideradas cúbicas as partículas cuja razão entre dimensões fosse 

inferior a 2, atendendo à norma brasileira NBR 6954. 

 

Tabela 5.2 - Grupos resultantes do planejamento fatorial de experimentos 

Britador  Forma 
Diâmetro 

50,0mm  
(2”) 

37,5mm  
(1,5”) 

25,0mm  
(1”) 

19,0mm 
(3/4”) 

Terciário 
Lamelar  1  2  3  4 

Cúbica  5  6  7  8 

Secundário 
Lamelar   9  10  11  12 

Cúbica  13  14  15  16 

                                                            
1 Entende‐se aqui por diâmetro máximo a maior dimensão das partículas, que passam numa 
determinada peneira e ficam retidas na próxima de menor abertura; ou seja, as partículas de diâmetro 
máximo de 50,0mm são passantes na peneira de 50,0mm e retidas na peneira de 37,5mm. 
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A resistência do material pode ser mensurada por meio de três variáveis 

respostas: Y1 = tempo até a ruptura; Y2 = tensão máxima e Y3= deformação na 

ruptura, que são fornecidas como resultados de cada ensaio. Em ensaios de 

resistência de material é usual analisar os dados por meio de modelos de 

regressão para avaliar a influência dos três fatores anteriormente mencionados. 

O procedimento inferencial do modelo de regressão é feito sempre supondo-se 

alguma distribuição de probabilidade. O modelo de probabilidade mais usual é 

supor que os dados seguem uma distribuição normal. No entanto, para as 

variáveis extraídas do presente ensaio este tipo de distribuição não apresentou 

um bom ajuste. Desta forma, outras distribuições foram testadas. A distribuição 

de probabilidade que mais se mostrou adequada aos dados foi a distribuição 

log-normal cuja função densidade de probabilidade é mostrada pela expressão 

5.1. 

 2
2

ln( )1
( ) exp

2 2

y
f Y

y


  

   
 
 

 (5.1)

Seu valor esperado e a variância são respectivamente dados por: 

2( ) exp( 0.5 )E Y     e 2 2( ) exp(2 )(exp( ) 1)Var Y      .  

Neste presente estudo foi considerado o seguinte modelo de regressão: 

 

0 1 1 2 2 31 31 32 32 33 33ln( ) X X X X X             (5.2)

  

Onde 0 1 2 31 32 33, , , , ,       são coeficientes a serem estimados; 

1 2 31 32 33, , , ,X X X X X  são variáveis fictícias (dummies) criadas para denotar os 

vários níveis dos fatores; explicitamente 1 1X   se o britador for terciário, caso 

contrário 1 0X   (britador secundário); 2 1X   se a forma for lamelar, caso 

contrário 2 0X  (forma cúbica); 31 32 330, 0, 0X X X    se o diâmetro máximo for 

19,0mm (0,75 pol.); 31 32 331, 0, 0X X X   se o diâmetro máximo for igual a 

25,0mm (1 pol.); 31 32 330, 1, 0X X X    se o diâmetro máximo for 37,5 mm (1,5 

pol.); 31 32 330, 0, 1X X X    se o diâmetro máximo for 50,0mm (2 pol.). Para 

ilustrar esta  notação, por exemplo, para uma partícula proveniente do britador 



120 
 

 
 

terciário, com 25,0 mm de diâmetro máximo e com a forma classificada como 

cúbica, ter-se-ia  1 1X  ; 31 1X   e as demais variáveis fictícias iguais a zero. 

Com esta notação, as partículas do britador secundário, com diâmetro máximo 

de 19,0 mm e forma cúbica apresentam todas as variáveis fictícias 

1 2 31 32 33, , , ,X X X X X  iguais a zero. Assim partículas com estas características 

foram tomadas como categoria de referência, cuja resistência média pode ser 

mensurada indiretamente pelo valor de β0.  

Na Tabela 5.3 estão as estimativas dos coeficientes do modelo de regressão 

x.y com os respectivos níveis descritivos (p-value) e os limites de um intervalo 

de confiança a 95% para os resultados de resistência à tração.  

 
 

Tabela 5.3 - Regressão obtida para a resposta de resistência à tração em função do tipo de 
britador, do diâmetro máximo e da forma 

  

Estimativa P-value 

Limites do IC a 
95,0%  

  Inferior Superior 

0  2,801 0,000 2,561 3,041 

1  -0,066 0,512 -0,261 0,130 

2   0,243 0,015 0,047 0,438 

31  -0,077 0,585 -0,354 0,200 

32  -0,457 0,001 -0,734 -0,180 

33  -0,296 0,036 -0,573 -0,019 

 

Pela análise da Tabela 5.3 é possível observar que o tipo de britador não altera 

a resistência à tração média das partículas (p-value igual a 0,884).  As 

partículas lamelares apresentaram maiores resistência que as cúbicas (β

0,243), o que pode ser explicado pela maneira como as partículas foram 

posicionadas. As lamelares foram comprimidas na direção do menor dimensão, 

o que resultou em tensões de tração nas direções perpendicular, ou seja de 

maior dimensão das partículas, o que provavelmente provocou maiores 

resistências. As partículas não foram ensaiadas de maneira que a compressão 

ocorresse nas maiores dimensões, porque as partículas não ficavam estáveis 

nesta direção e a ruptura era mais difícil de ser obtida.  
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Quanto ao tamanho, partículas com diâmetros máximos semelhantes 

apresentam resistências semelhantes. Estatisticamente, não há diferença entre 

a resistência das partículas com 19,0 e 25,0 mm (p-value igual a 0,585), mas 

existe diferença entre a de 19,0 mm e as de 37,5 e 50,0 mm (p-value iguais a 

0,001 e 0,03, respectivamente), sendo que as partículas maiores apresentam 

menores resistências, vide as estimativas de β32 e  β33. Deve-se aqui ressaltar 

que as partículas podem não ter dimensões significativamente diferentes 

quando se comparam aquelas de 19,0mm das de 25,0mm, pois as dimensões 

das partículas estão em uma faixa, sendo as de 19,0mm compreendendo a 

abertura de peneira de 12,5mm e de 19,0mm, e as denominadas de 25,0mm 

entre 19,0mm e 25,0mm. Uma vez que há certas imprecisões intrínsecas ao 

ensaio de peneiramento para subdivisão em grupos, estes dois grupos podem 

ser na realidade bem próximos quanto à dimensão de suas partículas. O 

ensaio torna-se mais representativo, portanto, quando se comparam grupos de 

partículas de dimensões bastante distintas, como por exemplo, as partículas de 

diâmetro máximo de 19,0mm (grupo com diâmetro entre 12,5mm e 19,0mm), 

do conjunto de diâmetro máximo de 50,0mm (grupo com diâmetro .entre 

37,5mm e 50,0mm).  

A Tabela 5.4 exibe a resistência à tração média para cada um dos 16 grupos a 

partir dos parâmetros estimados, utilizando apenas os que apresentaram 

diferença dos valores de referência. Pela análise destes resultados, nota-se 

que as partículas lamelares apresentam resistências superiores às cubicas, e 

que as partículas menores são mais resistentes que as maiores. A resistência 

inferior das partículas cúbicas pode ser explicada devido ao posicionamento 

das partículas lamelares na prensa para a realização do ensaio, como 

explicado anteriormente.  

 

 

Tabela 5.4 - Resistências à tração em MPa estimadas para cada um dos grupos 

Diâmetro  Britador Terciário  
Britador 

Secundário 

polegadas mm Lamelar Cúbico Lamelar Cúbico 

2 50 15,6 12,2 15,6 12,2 

1,5 37,5 13,3 10,4 13,3 10,4 

1 25 21,0 16,5 21,0 16,5 

¾ 19 21,0 16,5 21,0 16,5 
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A Figura 5.10 mostra os 5°, 50° e 95° percentis do tempo de ruptura para cada 

um dos 16 grupos estudados, assim como os intervalos de confiança destes 

percentis. O 5° percentil é o valor situado de tal modo que 5% dos dados são 

inferiores a este valor. De maneira análoga, os 50° e 95° percentis são valores 

de resistência à tração superiores a 50% e 95% das observações, 

respectivamente. Estes resultados mostram que os grupos com maiores 

resistências são: 3, 4, 11 e 12. As partículas destes grupos apresentam os 

menores diâmetros máximos (19,0 e 25,0 mm) e forma lamelar. Os grupos com 

menor resistência, por outro lado, são: 5, 6, 13 e 14. Neles, as partículas têm 

diâmetro máximo de 50,0 e 37,5 mm e a forma cúbica. A resistência superior 

das menores pode ser explicada pela provável maior quantidade de defeitos ou 

zonas de enfraquecimento microestruturais nas rochas, que ocorre também em 

materiais cerâmicos de maiores dimensões, como mencionado no Capítulo 3.  

 

 
Figura 5.10 – Percentis de 5% 50% e 95% e respectivos intervalos de confiança da resistência 

à tração obtidos para os 16 grupos 
 

De maneira análoga ao estudo de resistência à tração, utilizando-se a variável 

resposta deformação obteve-se, como mostra a Tabela 5.5, que apenas 

partículas com diâmetro de 38 mm apresentam deformações finais diferentes 
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das demais partículas (p-value igual a 0,03). Além disso, o coeficiente β32 (igual 

a -0,328) indica que estas apresentam deformações menores que as demais.  

 

Tabela 5.5 - Regressão obtida para a resposta deformação máxima em função do tipo de 
britador, do tamanho e da forma 

  
Estimativa P-value 

Limites do IC a 
95,0%  

  Inferior Superior 

0  -2,573 0,000 -2,831 -2,316 

1  -0,033 0,759 -0,243 0,177 

2   -0,086 0,420 -0,297 0,124 

31  ‐0,080  0,599  ‐0,377  0,218 

32  ‐0,328  0,030  ‐0,626  ‐0,031 

33  0,133  0,381  ‐0,165  0,430 

 

Os resultados mostrados na Figura 5.11 pelos 5° e 50° percentis indicam que 

não há grande variação entre as deformações sofridas pelas partículas. No 

entanto, a diferença entre as partículas de diâmetro máximo de 37,5 mm fica 

evidenciada pelo 95° percentil, no qual estão inseridos resultados que podem 

apresentar desvios altos em relação à média. Uma amostra com maior número 

de partículas possivelmente permitiria afirmar se realmente essa diferença é 

significativa. Deve-se considerar também a imprecisão do equipamento que 

mede o deslocamento da prensa, que é feito pelo próprio atuador e ressaltado 

pelo fabricante que não apresenta precisão necessária, e a dificuldade de 

determinação da altura real que está sendo solicitada, já que as partículas se 

reacomodam durante o ensaio. 

O tempo até a ruptura das partículas foi estudada da mesma forma que a 

resistência à tração e a deformação. Conforme Tabela 5.6, pode-se observar 

que partículas provenientes de britadores diferentes não alteram a resistência 

média das partículas (p-value igual a 0.884). Além disto, partículas de forma 

lamelar tendem a romper em menores tempos ( 2
ˆ 0.317   ) que as de forma 

cúbica. Isso também está relacionado com a dimensão perpendicular a base da 

prensa. As partículas lamelares foram ensaiadas com suas maiores dimensões 

apoiadas sobre a prensa, portanto, tensões mais elevadas são obtidas nestas 

seções transversais reduzidas em menor tempo. Além disto, pode-se observar 
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que as partículas de maior diâmetro apresentam maiores tempos até a ruptura 

que partículas menores. Vide a estimativa de 33 .  

 

 

Figura 5.11 - Percentis de 5% 50% e 95% e respectivos intervalos de confiança da deformação 
final obtidos para os 16 grupos 

 

Tabela 5.6 - Regressão obtida para a resposta tempo até ruptura em função do tipo de britador, 
do tamanho e da forma 

  

Estimativa P-value 

Limites do IC a 
95,0%  

  Inferior Superior 

0  4,406 0,000 4,121 4,691 

1  -0,017 0,884 -0,250 0,215 

2   -0,317 0,008 -0,549 -0,084 

31  0,309 0,066 -0,020 0,638 

32  0,281 0,094 -0,048 0,610 

33  0,968 0,000 0,639 1,297 

 

Os tempos médios até a ruptura de cada um dos 16 grupos do planejamento 

de experimentos estimados somente pelos parâmetros que alteram a resposta 

dos agregados são mostrados na Tabela 5.7.  Nota-se que as partículas com 

maiores diâmetros (50 mm) levam mais tempo para romper do que as 

menores. Isso pode ser explicado supondo-se verdadeira a hipótese que a 

energia necessária para romper as partículas independe da forma, dimensão e 
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do timpo de britagem. Caso verdadeira, como a energia pode ser calculada 

pela multiplicação da força e do deslocamento, quanto maior for a força 

aplicada na ruptura, menor terá sido o deslocamento da prensa. Como o 

deslocamento da prensa está relacionado ao tempo decorrido de ensaio, para 

que a energia de ruptura seja atingida é necessário que a força aplicada seja 

inversamente proporcional ao deslocamento da prensa. Ou seja, partículas 

menos resistentes como as cúbicas com diâmetro de 50mm levarão mais 

tempo para atingir a deformação necessária para atingir a energia de ruptura 

da partícula. Caso esta hipótese não seja verdadeira, novos estudos devem ser 

realizados para concluir o motivo destes resultados. 

Pela Tabela 5.7 é possível verificar que as partículas lamelares resistem menos 

tempo que as cúbicas. Isso também está relacionado com a dimensão 

perpendicular à base da prensa. As partículas lamelares foram ensaiadas com 

suas maiores dimensões apoiadas sobre a prensa, portanto, tensões mais 

elevadas são obtidas nestas seções transversais reduzidas em menor tempo.  

 

Tabela 5.7 – Tempo médio estimado até ruptura em segundos para cada um dos 16 grupos 

Diâmetro  Britador Terciário  
Britador 

Secundário 

polegadas mm Lamelar Cúbico Lamelar Cúbico 

2 50 157,2 215,8 157,2 215,8 

1,5 37,5 59,7 82,0 59,7 82,0 

1 25 59,7 82,0 59,7 82,0 

 ¾ 19 59,7 82,0 59,7 82,0 

 

A Figura 5.12 mostra que os maiores tempos, em todos os percentis, ocorrem 

nos grupos 1, 5, 9 e 13, que correspondem a todos os grupos de partículas 

com 50,0 mm. Por outro lado, os menores tempos são observados nos grupos 

4 e 12 que são grupos nos quais as partículas são lamelares e com dimensão 

de 19,0 mm. O tempo até a ruptura dos demais grupos é parecido, assim como 

destacado anteriormente pela análise das Tabelas 5.6 e 5.7.  

 



 

 

Figu

 

 

Para

de re

 
 

F

ura 5.12 – Pe

a finalizar o

egressão f

Figura 5.13 -

ercentis de 5

o estudo a

final, segun

- Gráfico de 

5% 50% e 95
ruptura obt

as Figuras 

ndo uma d

probabilidad

5% e respect
tidos para os

5.13 - 5.1

distribuição

e normal dos
 

tivos interval
s 16 grupos

5 mostram

o log-norma

s resíduos p

os de confia

m os resíd

al. 

ara a resistê

nça do temp

uos do mo

 
ência a tração

126 

 

 
po de 

odelo 

o 



 

 

F

F
 

A a

tama

temp

defo

O tip

proc

dime

A fo

ruptu

dess

rapid

com

Figura 5.14 -

Figura 5.15 -

nálise de 

anho, da f

po máxim

ormação na

po de brita

cesso de b

ensão das 

orma lamel

ura. Este 

sas partícu

damente, m

o a resistê

- Gráfico de 

 Gráfico de p

sobrevivê

forma e d

o até a 

a ruptura.  

ador, como

britagem nã

partículas

lar aprese

resultado

ulas duran

mas resiste

ência é ca

probabilidad

probabilidade

ência real

o tipo de 

ruptura, q

o esperado

ão altera a

 e altera a 

ntou maio

o está pro

te o ensai

em a tens

alculada. P

e normal dos
 

e normal dos

lizada per

britador n

quanto à 

o, não alter

as propried

forma de 

or resistênc

ovavelmen

io. As part

ões mais e

Pela Equaç

s resíduos p

s resíduos pa

rmitiu o e

na resposta

resistência

rou nenhum

dades do m

um conjun

cia à traçã

nte associ

tículas lam

elevadas p

ção 3.5 a 

ara o tempo 

ara a deform

estudo da 

a do mate

a à traçã

ma das res

material, a

nto de partí

ão e meno

ado ao p

melares que

possivelme

altura inic

 
até a ruptur

 
mação máxim

 influência

erial quant

o e quan

spostas, p

apenas red

ículas.   

or tempo a

posicionam

ebram-se 

ente pelo m

ial da part

127 

 

a 

ma 

a do 

to ao 

nto à 

pois o 

duz a 

até a 

mento 

mais 

modo 

tícula 



128 
 

 
 

encontra-se no denominador, portanto, como em partículas lamelares 

posicionadas com a maior dimensão apoiada na horizontal apresentam 

menores valores de altura inicial, maiores são as resistências obtidas.   

Quanto aos tamanhos ensaiados, partículas com diâmetros próximos 

apresentaram resistências similares. No entanto, quanto maior a dimensão da 

partícula, menor é a resistência, e maior é o tempo até a ruptura. A menor 

resistência pode ser explicada pela presença de maiores, ou mais frequentes, 

defeitos microestruturais, como aqueles de materiais cerâmicos. E o maior 

tempo pode ser explicado pela Equação 3.5, pela qual se pode concluir que 

quanto maior for o diâmetro da partícula, maior deverá ser a força aplicada 

para se obter certa tensão. 

Os resultados obtidos para a deformação não foram conclusivos devido 

principalmente à dificuldade e imprecisão durante a mensuração das 

dimensões das partículas.  

Pela análise da Tabela 5.6 é possível observar que a utilização da britagem 

terciária ao invés da secundária não altera o tempo até a ruptura do material 

porque a resistência está associada à origem da rocha e às condições de 

ensaio. O processo de britagem não altera a origem da rocha e, portanto, não 

interfere no tempo de ruptura do material. No entanto, o tamanho e a forma 

alteram esta resposta, os tamanhos de 25,0 mm e de 37,5 mm apresentam 

coeficientes muito próximos uns dos outros, o que sugere que o tempo até a 

ruptura não difere para partículas com estas dimensões. As maiores partículas 

analisadas são aquelas que diferem estatisticamente das de 19,0 mm, que 

correspondem às menores. A forma também se mostrou um fator importante 

para o tempo até a ruptura. Para as lamelares, este tempo foi menor que para 

as cúbicas, como mostra o coeficiente negativo obtido. 

 

 

5.3. ENSAIOS MECÂNICOS 

 

 

Os ensaios mecânicos foram realizados por meio da técnica de decalagem de 

graduação explicada no Capítulo 3. A translação da curva granulométrica foi 
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necessária para respeitar os limites sugeridos pela AASSTHO T292 – 91. A  

Figura 5.16 mostra que se procurou manter o paralelismo da granulometria 

tanto pela porcentagem acumulada, quanto pela porcentagem individual de 

cada fração. 

Figura 5.16 - Translação da curva granulométrica dos materiais 
 

 

5.3.1. Ensaio de Módulo de Resiliência em Escala Reduzida 

 

 

O ensaio foi elaborado de maneira a tentar não comprometer a amostra 

durante o ensaio, já que um único corpo de prova foi utilizado para diferentes 

estados de tensão, seguindo procedimento normalmente adotado para ensaios 

de resiliência. A razão σd/σ3 foi mantida constante para 4 valores de σ3  (34, 69, 

103, 138 kPa) durante cada ciclo, porque, desta maneira, a amostra é menos 

perturbada pelas tensões anteriormente aplicadas, já que o ângulo de atrito no 

qual o material está sendo solicitado é mantido constante para cada série. A 

Equação 5.4 mostra que mantendo-se a relação σd/σ3 constante o ângulo de 

atrito que solicita a amostra depende apenas da constante empregada, ou seja, 

independe dos valores de σd e σ3. 

2
 

2 2
 (5.4) 

 

A Tabela 5.8 ilustra as duas primeiras séries para este ensaio. Foram 

realizadas 4 ou 5 séries, dependendo da resistência do corpo de prova e do 
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alinhamento vertical que permitisse a aquisição de dados por LVDTs. As 

razões de σd/σ3  escolhidas foram: 0,5; 0,9; 1,2; 1,5 e 1,8, que correspondem 

aos respectivos ângulos de atrito 12, 18, 23, 27 e 30°.  

As tensões foram aplicadas em ordem crescente, pois quando submetidos a 

níveis de tensão que provocam deformações permanentes elevadas, ocorre um 

rearranjo das partículas no esqueleto mineral e a resposta resiliente pode não 

corresponder ao arranjo inicial do material. 

 

Tabela 5.8 - Duas primeiras séries planejadas para o ensaio de Módulo de Resiliência 

Série σ3 (kPa) σd / σ3 σd (kPa) 

1 

34 0,5 17 

69 0,5 34 

103 0,5 51 

138 0,5 69 

2 

34 0,9 31 

69 0,9 62 

103 0,9 93 

138 0,9 124 

 

O molde do corpo de prova de diâmetro de 150 mm e de altura de 300 mm do 

Laboratório de Tecnologia de Pavimentação foi preenchido com partículas 

seguindo a distribuição granulométrica exibida na Figura 5.16, de diâmetro 

máximo 37,5 mm, dos quais no máximo 90% possuíam diâmetros inferiores a 

25 mm, que corresponde a 1/6 do diâmetro do molde, conforme a 

recomendação da AASTHO T292 – 91 descrita no Capítulo 3. A sequência da 

moldagem do corpo de prova foi a seguinte: 

 

 O material foi umedecido com 3% em peso de água e separado em 5 

partes de mesmo peso; 

 Cada parte foi compactada consecutivamente no molde (Figura 5.17 - 

a), com o auxílio de uma mesa vibratória por 30 segundos (Figura 5.17 - 

b) e submetidas ao peso de 5,35 kgf (Figura 5.17 - c).  

 O conjunto foi colocado a -17°C para o congelamento da água e 

estabilidade do corpo de prova (Figura 5.17 - d); 
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 Após 16 horas no congelador, o corpo de prova foi desmoldado e 

preparado para o ensaio (Figura 5.17 - e); 

 O ensaio foi realizado 5 horas após a desmoldagem (Figura 5.17 - f), 

para garantir que a água encontrava-se em estado líquido, possibilitando 

a drenagem desta por um orifício existente na base do molde, 

viabilizando a execução do ensaio sem a interferência de partes 

congeladas ou pelo desenvolvimento de pressões neutras. 

 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

Figura 5.17 - Sequência desde a preparação do corpo de prova até a montagem em prensa 
para ensaios mecânicos 

 

Os resultados obtidos são mostrados na Figura 5.18, na qual o módulo de 

resiliência é expresso em função do primeiro invariante de tensões θ e da 

tensão confinante. Pelas correlações obtidas, é possível notar que o modelo 

que considera a dependência do módulo de resiliência à tensão de 
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confinamento ajusta-se melhor aos dados experimentais do que o modelo que 

considera o primeiro invariante de tensões. Este resultado era esperado pela 

natureza essencialmente granular do material de lastro, sem coesão, que faz 

com que exista uma forte dependência à tensão de confinamento na qual ele 

se encontra. Ele depende também das tensões verticais (1 – tensão principal 

maior) e do estado de tensões em que se encontra, como mostrado pela Figura 

5.18, nas quais as correlações do módulo de resiliência com o primeiro 

invariante de tensões, apesar de menos elevadas, evidenciam a existência de 

uma relação.   

Esta mesma Figura 5.18 exibe uma comparação entre os módulos de 

resiliência do material do secundário e do material do terciário. Estes 

resultados sugerem que não existe diferença significativa entre o 

comportamento elástico destes materiais. Apesar das curvas não serem 

coincidentes, a diferença entre elas é provavelmente decorrente da 

variabilidade intrínseca do ensaio. Para confirmar que esta diferença ocorre 

devido à variabilidade do material e não por causa do processo de britagem 

seria necessário realizar uma quantidade maior de ensaios e testar materiais 

de diferentes origens geológicas. 

 

 
Figura 5.18 – Resultados de módulos de resiliência em função do primeiro invariante de 

tensões e da tensão de confinamento 
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5.3.2. Ensaio de Deformação Permanente em Escala Reduzida 

 

 

O procedimento utilizado nos ensaios de deformação permanente foi o mesmo 

descrito para o ensaio triaxial. As diferenças entre esses ensaios encontram-se 

no estado de tensões do material e na quantidade de carregamentos repetidos 

aplicados. O objetivo deste ensaio é estudar os diferentes comportamentos do 

material frente a diferentes níveis de solicitação, ou seja, deseja-se mostrar os 

efeitos do acréscimo de tensão no comportamento mecânico de lastros 

ferroviários. Para isso, foram fixados dois valores de carregamento, no primeiro 

procurou-se impor tensões que correspondessem a um eixo com 15 t, valor 

usual para trens de passageiros ou a um trem de carga mais leve; e no 

segundo, representou-se um trem de carga com 22 toneladas por eixo, que é a 

carga usual em ferrovias europeias.  

A determinação dos valores das tensões que representassem essas duas 

condições foi feita por meio da análise de resultados das equações teóricas 

mostradas no Capítulo 4. Utilizando-se os parâmetros de referência e as 

cargas estáticas por eixo de 15t e 22t foram obtidas as tensões abaixo dos 

dormentes conforme a Figura 5.19. As cargas dinâmicas, pela teoria estudada, 

são consideradas por um fator de incremento FID que majora o carregamento, 

simplificando o que realmente ocorre na via. A tensão obtida no dormente 0 

corresponde à tensão principal que atua na direção vertical da via, sendo que 

seu valor menos a tensão confinante representa a tensão de desvio, σd. Esta 

tensão foi fixada durante todo o ensaio e foi aplicada durante 150.000 ciclos 

com a frequência de 5Hz. Esta frequência foi fixada para que o tempo de 

ensaio não ultrapassasse um dia de ensaio, evitando-se dessa maneira que a 

prensa funcionasse durante a noite sem acompanhamento. Ela não está 

relacionada, portanto, com a frequência aplicada por trens na ferrovia.   

Além das tensões verticais, foi necessário determinar-se a tensão de 

confinamento que, como visto nos itens 3.4.3 e 5.3.1, influencia de maneira 

expressiva o comportamento do lastro. Procurou-se determinar a pressão 

confinante em um valor coerente com a bibliografia e com os resultados obtidos 

pelo ensaio triaxial. No entanto, as verdadeiras tensões de confinamento que 
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atuam na camada de lastro são muito difíceis de serem conhecidas e, portanto, 

simuladas nos ensaios. Não foram encontrados métodos, na bibliografia 

disponível, que descrevessem como esse parâmetro pode ser determinado.  

 
   

 
Figura 5.19 - Tensões transmitidas ao lastro obtidas para os parâmetros de referência e para 

cargas de eixo de 15 e 22 t/eixo 
 

Devido a essas incertezas optou-se por utilizar uma tensão de confinamento de 

40 kPa, que está de acordo com os relatos de Selig e Alva-Hurtado (1982) e de 

Indraratna e Salim (2005), descritos no item 2.5. Sabe-se que este valor não 

representa necessariamente a realidade das ferrovias, mas é um valor 

aproximado escolhido por causa da dificuldade de determinação de valores 

reais.  

A Tabela 5.9 mostra as duas condições de ensaio utilizadas para estudar a 

deformação permanente dos materiais. A carga por eixo, a tensão de 

confinamento, a tensão vertical e a tensão desviadora encontram-se nas 4 

primeiras colunas. A 5ª coluna mostra a relação entre σd  e  σ3  que, como 

explicado no item 5.3.1, define o ângulo de atrito no qual o material está sendo 

solicitado, e que por sua vez encontra-se na 6ª coluna. No entanto, a prensa 

utilizada não manteve as tensões teóricas durante o ensaio, as 7as e 8as 

colunas indicam as tensões médias aplicadas em cada um dos ensaios. Essa 

diferença entre a tensão desviadora teórica e aplicada havia sido explicadas 

pelos fabricantes da prensa, que afirmaram que a tensão aplicada depende das 

características dos materiais e do carregamento, sendo necessário ajustar os 
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dados de entrada para o que a prensa realmente realiza para cada material. A 

variação está provavelmente ligada à frequência elevada utilizada para o 

ensaio.  

 
Tabela 5.9 - Tensões utilizadas no ensaios de deformação permanente 

Carga 
por eixo 
(FID=1,0; 
ℓ=2/3, 

u=40kPa) 

σ3  
(kPa) 

σ1 
(kPa) 

σd 

teórico 

(kPa) 

φ 
(°)

σd aplicado (kPa)   

aplicado 

φ (°) 

aplicado

Secundário Terciário

15  40  174  134  3,2 39 130  130  3,25  38 

22  40  255  215  5,4 47 171  193  4,3/4,8    43/45
 

A evolução da deformação permanente com o acúmulo de ciclos é exibida na 

Figura 5.20. Observa-se que para as tensões de desvio mais baixas (σd = 130 

kPa), a deformação permanente foi semelhante para ambos os materiais. 

Comparando com as tensões médias desenvolvidas durante os ensaios com 

cargas mais elevadas (σd = 180 kPa), apesar do material secundário ter sofrido 

tensões menores, ele também apresentou maiores deformações.  

 

 
Figura 5.20 - Resultados de deformação permanente em função do número de ciclos 
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Pelos resultados obtidos é possível inferir que a forma das partículas tem um 

papel muito importante para a deformação permanente do material quando as 

tensões que o solicitam são suficientes para romper particulas, para vencer a 

resistência ao cisalhamento em alguns contatos entre partículas levando-as à 

reacomodação. Enquanto as tensões encontram-se abaixo de certo limite, a 

forma das partículas não alterou o desempenho deste material. No entanto, 

quando estas tensões se elevam, as partículas com forma mais lamelar tendem 

a lascar e quebrar mais facilmente devido à concentração de tensões, 

provocando um rearranjo maior dos grãos e, consequentemente, uma maior 

deformação permanente.  

É preciso que as normas contemplem essa diferença de comportamento, 

diferenciando vias que transportem trens com baixa tonelagem por eixo e vias 

nas quais os trens possuam elevado carregamento por eixo, considerando 

também o número de repetições que esta via acumula. Neste estudo, tanto o 

material secundário quanto o terciário não atendem aos critérios exigidos pela 

norma NBR 5564, enquanto, segundo os critérios da AREMA (2009) apenas o 

material do terciário mostra-se adequado. Os ensaios realizados mostraram 

que existe uma diferença no comportamento dos materiais. Para afirmar sobre 

quais valores de norma são mais adequados que outros, é necessário realizar 

mais ensaios de comportamento mecânico, utilizando outros materiais e outros 

estados de tensão.  

Ambos os materiais submetidos a tensões de σd = 130 kPa tiveram um 

comportamento que poderia ser classificado pela teoria do shakedown como 

shakedown plástico, conforme abordado no Capítulo 3, pois a deformação 

permanente ocorre em taxas constantes ou decrescentes. Submetidos às 

tensões mais elevadas, como σd= 180 kPa, o comportamento dos materiais 

poderiam ser classificados como colapso pela mesma teoria mostrada no 

Capítulo 3.  

As tensões utilizadas não foram muito elevadas se comparadas às solicitações 

de ferrovias de cargas brasileiras, nas quais é comum encontrar vagões com 

32 toneladas por eixo. Os ensaios realizados apresentam condições de 

contorno diferentes de um via real, principalmente quanto às tensões de 

confinamento e compacidade do material. Como a tensão de confinamento 

também depende da carga vertical que solicita o lastro, quanto maior o 
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carregamento, maior será a tensão confinante. A incerteza da tensão de 

confinamento que atua na camada de lastro, devido à dificuldade de 

mensuração, implica em incertezas quanto ao comportamento mecânico do 

lastro, porque tanto o módulo de resiliência quanto o acúmulo de deformação 

permanente de materiais granulares dependem muito do confinamento. Então, 

o fato do material não ter suportado tensões equivalentes a um eixo de 22 

toneladas, não significa que no campo o mesmo ocorrerá. Os resultados 

mostram apenas que para tensões cada vez mais elevadas, o material tende à 

instabilidade, deformando-se a taxas crescentes que podem levar à ruptura da 

camada ou a deformações excessivas. Não é possível afirmar a partir de qual 

carga este acréscimo de carga se torna crítico, mas verifica-se que o aumento 

de carga pode prejudicar o desempenho do material de lastro.  

Além da deformação permanente, mediu-se também a deformação elástica que 

os materiais apresentavam conforme o número de ciclos se acumulava. Como 

o ensaio foi monitorado apenas com o atuador da máquina, os resultados 

obtidos não são muito precisos, visto que as deformações elásticas são muito 

menores que as plásticas. Os resultados de módulo de resiliência obtidos para 

diferentes ciclos são mostrados na Figura 5.21. A partir deles é possível 

verificar que o módulo aumenta levemente com o número de ciclos o que pode 

ser explicado pelo menor número de vazios ocasionado pelo rearranjo das 

partículas que provocam um maior intertravamento entre grãos. Estes 

resultados estão de acordo com os módulos mostrados na Figura 5.18, onde 

para tensões de confinamento de 40 kPa obtiveram-se módulos de resiliência 

entre 140 a 200 MPa.  
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Figura 5.21 - Resultados de módulo de resiliência em função do número de ciclos 
 

Nos ensaios de módulo de resiliência e nos de deformação permanente, o 

material secundário apresentou módulos maiores do que o material terciário. 

No entanto, a diferença entre os resultados dos materiais é baixa e está 

provavelmente relacionada com a variabilidade da amostra e ao rearranjo de 

partículas. Portanto, acredita-se que os resultados obtidos indiquem que esses 

materiais possuem comportamentos elásticos semelhantes para os níveis de 

tensão estudados.  

Para os ensaios com σd = 180 kPa, os resultados de módulo foram medidos 

durante poucos ciclos, como mostra a Figura 5.22. Nas Figuras 5.21 e 5.22 

observa-se que até o centésimo ciclo, os módulos de resiliência medidos são 

mais elevados podem estar relacionados a altas deformações plásticas, e 

consequentemente a baixas deformações elásticas que ocorrem nos ciclos 

iniciais. Nestes ensaios de carga mais elevada, após aproximadamente 100 

ciclos o módulo de resiliência do material secundário se estabilizou em 100 

MPa, valor inferior ao obtido para os ensaios com tensões menos elevadas. 

Como o material secundário não resistiu até o 100° ciclo é difícil afirmar se o 

módulo de resiliência se estabilizaria ou como esse material se comportaria.  
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Figura 5.22 - Resultados de módulo de resiliência para ensaios com σd = 180 kPa 
 

Pelos resultados obtidos para o comportamento mecânico dos materiais de 

lastro utilizados neste estudo, notou-se que a forma das partículas altera mais 

a resposta dos deslocamentos permanentes do que dos elásticos. Notou-se 

também que a forma pode ou não influenciar as deformações sofridas pelo 

lastro dependendo das tensões que atuam nesta camada. Este fato pode estar 

associado à quebra das partículas, tanto à abrasão quanto à fratura, que 

provoca um rearranjo maior para materiais com quantidades superiores de 

material lamelar, como no caso do material obtido pelo britador secundário, 

para tensões mais elevadas. Este rearranjo por sua vez está relacionado com a 

deformação permanente do material de lastro e, consequentemente, com o 

desalinhamento vertical da via.  

Outros tipos de materiais de diferentes fontes e naturezas devem ser testados 

para se afirmar que há uma tendência de comportamento mecânico dos lastros 

dependente do processo de britagem e similar à encontrada neste estudo. 
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