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RESUMO 

 

 Este trabalho aborda a caracterização de quatro amostras de lastro ferroviário degradado 

obtidas após a operação de desguarnecimento coletadas em quatro pontos diferentes de uma 

ferrovia da região Norte do país, visando seu emprego como agregado alternativo em camadas 

de base de pavimentos rodoviários. O lastro é a primeira camada do pavimento ferroviário e é 

constituído de rochas britadas, tradicionalmente de forma angular. O material da pesquisa foi 

caracterizado fisicamente através de ensaios comumente utilizados na caracterização de 

agregados empregados em pavimentação, e ainda também realizou-se o ensaio de forma 

através do aparelho AIMS (Aggregate Imaging Measurement System); a caracterização 

química foi feita através de ensaios de Microscopia Eletrônica por Varredura completada pela 

análise através do Espectrômetro por Energia Dispersiva (EDS) e Difração de Raios-x. 

Realizou-se ainda uma classificação ambiental deste material, através de ensaios de lixiviação 

e solubilização, em laboratório terceirizado, conforme NBR 10.004. O ensaio de 

caracterização mecânica para determinação do módulo resiliente foi realizado com o material 

de lastro e também em misturas de solo-lastro, sendo empregados dois tipos de solo nas 

misturas: um laterítico arenoso e o outro laterítico argiloso. Os resultados obtidos indicaram 

tratar-se de um material fisicamente e mecanicamente viável para ser empregado em camadas 

de base. O resultado ambiental indicou que todas as amostras são classificadas como não 

perigosas. Conclui-se que o material de lastro degradado é de uso favorável em camadas de 

base estabilizadas granulometricamente, sobretudo quando empregadas com solos lateríticos. 

A descoberta de novos materiais que podem ser utilizados como agregados alternativos em 

obras rodoviárias é uma solução para o processo de exploração de pedreiras para a produção 

de britas e ainda uma  destinação útil ao lastro degradado após seu descarte. As misturas do 

material de lastro degradado e os solos lateríticos apresentam uma possibilidade a mais para 

execução de pavimentos de baixo custo em regiões próximas às ferrovias. 
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ABSTRACT 

 

 This study deals with the characterization of four degraded ballast samples obtained after 

tamping and cleaning ballast operations, collected at four different points on a railroad in the 

North of the country, with the aim of using as an alternative aggregate on road surface base 

layer. The ballast is the first layer of the railway track and it is made of crushed rocks 

traditionally angular. The research material was physically characterized through common 

tests used in the characterization of paving aggregates, including the AIMS (Aggregate 

Imaging Measurement System); chemical characterization was performed by Electron 

Microscopy tests completed by Energy Dispersive Spectrometer (EDS) and X-Ray 

Diffraction.  Environmental classification of this material was also performed by laboratory 

tests of leaching and solubilization per NBR 10.004. The mechanical characterization test for 

determining the resilient modulus was carried out with the ballast material, and also ballast 

soil-mixtures, employing two types of soil in the mixtures: a sand lateritic and clay laterite. 

The results indicated physically and mechanically feasible materials to be employed in paving 

base layers. The environmental result indicated that all samples are classified as non 

hazardous. It follows that the degraded ballast material is favorably used in granulometrically 

stabilized base layer, particularly when employed with laterite soils; the discovery of new 

materials that can be used as alternative aggregates for road works is a solution to the problem 

of quarries exploration activities for the production of gravel and even to a useful allocation 

degraded ballast after disposal. Mixtures of degraded ballast material and lateritic soils 

present another possibility for execution of low cost in regions close to railway tracks. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A preocupação com o meio ambiente no Brasil é relativamente recente, levando em 

consideração que a política brasileira para o Meio Ambiente foi estabelecida há pouco mais 

de 30 anos, em agosto de 1981. A partir de então, os olhares para a relação homem-meio 

ambiente começaram a ser mais severos e na década de 90, mais especificamente após a ECO 

92, o Brasil, assim como outros países, começou a buscar meios que permitissem o 

desenvolvimento socioeconômico aliado à conservação da natureza. Como consequência 

surgiu a necessidade de desenvolver atividades e processos que fossem ambientalmente 

viáveis e sustentáveis. Desta forma, reutilizar rejeitos como agregados alternativos em obras 

mostra-se como uma solução inteligente e sustentável de destinar certos tipos de resíduos. 

Anualmente, uma grande quantidade de rejeitos é produzida pelas ferrovias brasileiras na 

forma de lastro desguarnecido. Todo este material permanece estocado em pátios até ser 

destinado a aterros sanitários.  

A camada de lastro de um pavimento ferroviário deve ser desguarnecida quando a 

quantidade de partículas finas presentes nela é suficiente para preencher os vazios existentes 

entre os grãos que a compõe, tornando-a rígida e causando a perda da elasticidade necessária 

para absorção das tensões impostas pelo tráfego dos veículos rodantes. As partículas finas 

comprometem outras funções do lastro como por exemplo sua capacidade de drenagem. Por 

esses motivos o lastro deve ser retirado e esse processo recebe o nome de desguarnecimento. 

De acordo com FUSP (2013) ao se comparar a taxa de deformação permanente ocorrida 

em um lastro livre de finos com aquela percebida em um material de lastro bastante 

degradado e com muitos finos, observa-se que a taxa de deformação permanente ocorrida 

nesse último caso é superior à ocorrida no primeiro e atinge um valor acima dos limites de 

intervenção praticados pela maioria dos países. Ainda segundo FUSP (2013), essa 

deformação permanente que demanda o desguarnecimento do lastro ocorre em média após um 

período de aproximadamente 4,5 anos.   

Atualmente o modo ferroviário brasileiro tem uma capacidade instalada de 30.051 km de 

extensão de vias distribuídas pelas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e parte do Centro-Oeste. 

Deste total, 28.614 km são voltados para o transporte ferroviário de cargas (CNT, 2011), o 

que responde atualmente por 30% da matriz de transportes do país, segundo o site Transporta 

Brasil (2012). 
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O PNLT (Plano Nacional de Logística e Transportes) lançado pelo governo Federal em 

2007 considerava uma participação de 25% do modal ferroviário e previa um aumento para 

32% em 2025, porém esta porcentagem certamente será ultrapassada devido ao crescimento 

observado neste modal nos últimos 8 anos. 

De acordo com estudos realizados por Wenty, apresentados no Workshop International 

Heavy Haul Association – IHHA (2012), em ferrovias Heavy Haul  construídas com 

dormentes de madeira, o desguarnecimento total do lastro deve ser feito a cada 17 anos, 

porém as empresas ferroviárias optam  por seccionar a via e realizar anualmente o 

desguarnecimento em determinadas distâncias. Informações cedidas por uma empresa 

ferroviária brasileira esclarecem que o desguarnecimento de 1 m de linha férrea (média de 2,2 

m³ de material) gera uma taxa de rejeito que varia de 0,5 m³ a 0,8 m³, dependendo da 

distância do ponto desguarnecido até a mina. Seguindo este cálculo, em 1 km seria 

desguarnecido um volume de 500 m³ a 800 m³ de material.  Considerando o total da malha 

ferroviária destinada ao transporte de cargas existente no território brasileiro e ainda que a 

cada 4,5 anos este material tenha que ser desguarnecido, estima-se que por ano haveria 

3.179.333 m³ de lastro degradado disponível em pátios. O lastro desguarnecido pode ser 

usado como material alternativo ao agregado convencional em obras de engenharia. 

No segmento rodoviário, por exemplo, ele pode ser empregado em substituição à brita na 

execução das camadas do pavimento. Segundo o PNLT (2007) a malha rodoviária existente 

no ano de seu lançamento representava 58% do transporte de cargas no país. O previsto para 

2025 é uma participação de 33%, de maneira que a matriz de transportes seja redistribuída 

buscando uma melhor integração entre os modais. Porém, ainda que exista uma tendência à 

retração do modal rodoviário, toda essa malha existente precisa ser conservada e restaurada, o 

que representa um grande potencial para emprego de agregados, incluindo o uso alternativo 

do lastro desguarnecido. Segundo o Relatório de Gestão do DNIT, no ano de 2013, por 

exemplo, mais de 52 mil quilômetros de malha rodoviária receberam serviços de manutenção, 

ocorreram 219 quilômetros de obras de duplicação/adequação de rodovias e 495 quilômetros 

de obras de construção.  

De acordo com o Manual de Custos Rodoviários (DNIT, 2013) para a execução de 1 m³ 

de base estabilizada granulometricamente com  uma mistura solo-brita, é necessário o 

consumo de 0,64 m³ de brita comercial. Simulando a execução de 1 km de pavimentação 

urbana de uma via de 10 m de largura no topo, com  uma base de  0,20 m de altura, 

totalizando um volume equivalente a 2.040 m³ de mistura solo-brita, pode-se concluir que 
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para tanto seriam  necessários 1.305,6 m³ de material britado. Segundo o Sistema de Custos 

Rodoviários - SICRO 2 para o estado do Maranhão (DNIT, 2013)  a aquisição de 1 m³ de 

brita comercial  custa R$87,96 sem considerar o transporte até a obra. Neste caso, a brita a ser 

utilizada na execução do trecho simulado teria um custo de R$114.840,58.   

Por outro lado, considerando a utilização do material de lastro oriundo do processo de 

desguarnecimento, o custo a ser considerado seria apenas aquele referente ao transporte do 

material desguarnecido até o local da obra. 

Considerando o custo de aquisição da brita comercial e tomando como base o custo de 

transporte comercial com basculante como sendo R$0,37 T/km, o uso do lastro degradado 

seria viável até uma distância de 89 km a partir do eixo da ferrovia onde o lastro foi 

desguarnecido. 

Levando-se em conta apenas a necessidade anual das obras de construção há um 

potencial de emprego do lastro degradado de 495 km x 1.305,6 m³/km, o que equivale a 

646.272 m³. Isto sem levar em conta o uso na manutenção e duplicação. 

O lastro degradado pode ser usado ainda em substituição à brita em obras de construção 

civil de edificações. Considerando que anualmente são produzidos 152 milhões de toneladas 

de brita (QUARESMA, 2009), este é o horizonte de emprego potencial para o lastro 

degradado. Como conseqüência positiva existe ainda a redução de problemas ambientais 

gerados na disposição desses materiais. 

Atualmente, várias universidades brasileiras estão desenvolvendo pesquisas de inovação 

e estudando técnicas de aperfeiçoamento no uso de rejeitos de processos como agregados 

alternativos para pavimentação, em parceira com empresas privadas. Assim tem oferecido 

uma alternativa à exploração de recursos naturais para uso em diversos fins. 

Um exemplo de estudo desta categoria é o realizado por PESTANA (2008), onde o autor 

estudou a utilização de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) em camadas de base e 

sub-base em estradas de baixo tráfego. Através de ensaios físicos, mecânicos e na construção 

de uma camada experimental nas dimensões de 2,0 x 2,0 x 0,3 m³ ele caracterizou e testou a 

resposta mecânica “in situ” do material. O material estudado apresentou bom desempenho e 

portanto, foi considerado viável à utilização como camada de pavimento. Já COSTA (2014), 

através de ensaios físicos, químicos, mecânicos e da utilização do extrator Soxhlet 

caracterizou a escória de aciaria a fim de verificar seu potencial emprego na pavimentação.  O 

Soxhlet simulou o intemperismo químico que acontece no pátio de beneficiamento da escória 

de aciaria. Em sua pesquisa, COSTA (2014) concluiu que a escória de aciaria após o processo 
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de lixiviação apresentou redução do potencial expansivo, que era o fator limitante para o uso 

deste material como agregado de pavimentação. Em sua tese de doutorado, DIAS (2004) 

analisou  o uso de resíduos da produção de telha de cerâmica vermelha, como agregados em 

pavimentação de baixo volume de tráfego. O material pesquisado atendeu aos principais 

requisitos da metodologia tradicional, porém apresentou elevada quebra quando aplicada a 

energia de compactação e um módulo resiliente muito baixo. O autor então, ensaiou o 

material pesquisado em mistura com solo laterítico e obteve bons resultados, com ganhos 

significativos no valor de módulo resiliente e a mistura foi considerada viável para aplicação 

em pavimentos de baixo volume de tráfego. 

O lastro ferroviário degradado é um material ainda pouco estudado com a finalidade de 

reuso, principalmente em relação às substâncias presentes e a possibilidade de impactos para 

o meio ambiente. 

COSTA et al. (2014) analisaram a composição dos finos presentes na camada de lastro 

em um segmento da EFVM (Estrada de Ferro Vitória-Minas) e os ensaios indicaram que a 

principal fonte da fração fina era a quebra e desgaste dos agregados do lastro e da queda do 

minério de ferro transportado por aquela ferrovia.  

De forma geral, os materiais comumente selecionados para emprego em lastro ferroviário 

apresentam grande resistência mecânica. Por esse motivo, o objetivo deste trabalho é 

identificar as propriedades mecânicas do lastro desguarnecido e verificar a adequação 

ambiental do mesmo como agregado alternativo a ser empregado em camadas de pavimentos. 

Os objetivos secundários para o fim especificado são: 

 

a) Realizar a caracterização física, química, mecânica e ambiental do material, através de 

ensaios de granulometria, Difração de Raios- x, Microscopia Eletrônica por Varredura 

(MEV), Espectrômetro de Energia Dispersiva (EDS) e Aggregate Image Measurement 

System (AIMS), Abrasão Los Angeles, Determinação da perda ao choque no aparelho 

Tréton, Módulo Resiliente, Lixiviação e Solubilização 

b) Analisar e comparar os parâmetros físicos e mecânicos com os existentes na norma 

141/2010 – Pavimentação – Base estabilizada granulometricamente 

c) Analisar e comparar os parâmetros ambientais encontrados nos ensaios de Lixiviação 

e Solubilização com os limites previstos na legislação ambiental, concluindo sobre a 
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periculosidade e a possibilidade de impactar ou não o meio ambiente quando utilizado 

para fins de pavimentação. 

Justifica-se o desenvolvimento dessa dissertação em virtude da necessidade de propor 

uma alternativa à exploração de recursos naturais a serem empregados em obras de 

pavimentação rodoviária e ao mesmo tempo apresentar uma destinação útil, de certa maneira 

nobre, ao material de lastro degradado. O conhecimento das propriedades mecânicas e das 

características físicas e químicas do material contribui para a realização de futuros trabalhos e 

pesquisas propondo soluções de aplicabilidade do mesmo. 

Para o cumprimento dos objetivos, esta dissertação está estruturada em cinco capítulos 

possibilitando uma melhor distribuição dos assuntos abordados. São eles: 

 

Capítulo 1 – Introdução: Este capítulo apresenta as considerações iniciais sobre o tema, 

assim como o objetivo, a justificativa e a estrutura da dissertação. 

Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica: Este capítulo, que caracteriza-se pela fundamentação 

teórica do assunto, aborda alguns conceitos e considerações pertinentes ao material estudado e 

a que se destina. 

Capítulo 3 - Materiais e Métodos: Neste capítulo é apresentada uma visão inicial dos 

ensaios realizados na caracterização física, química, mecânica, ambiental e de forma do lastro 

degradado, a determinação do traço da mistura solo-agregado e a confecção dos corpos de 

prova. 

Capítulo 4 – Resultados e discussões: Neste capítulo são apresentados os resultados dos 

ensaios e discutido o emprego do lastro degradado como agregado para a pavimentação. 

Capítulo 5 – Conclusões: Neste último capítulo da dissertação são apresentadas as 

conclusões e algumas sugestões para trabalhos futuros. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

Neste capítulo, será apresentado um breve histórico do desenvolvimento da ferrovia no 

Brasil e a transição para a rodovia. Em seguida serão revistos alguns conceitos relativos às 

estruturas ferroviárias e rodoviárias com o intuito de apresentar ao leitor uma melhor 

compreensão de alguns conceitos relacionados a essas estruturas. Em seguida serão 

introduzidos alguns conceitos relacionados à via permanente. Serão abordadas principalmente 

questões referentes à camada de lastro, tais como: composição, degradação e 

desguarnecimento. Na sequência, o texto discorreu sobre a estrutura rodoviária abordando as 

características estruturais da camada de base. Por fim serão expostos os aspectos da legislação 

ambiental brasileira relacionados aos materiais empregados em pavimentação. 

 

 

 2.1 DESENVOLVIMENTO DA MALHA FERROVIÁRIA BRASILEIRA 

 

 

As primeiras ferrovias do Brasil foram construídas no século XIX com o objetivo de 

escoar a produção agrícola e os minérios extraídos no país. A primeira delas foi a chamada 

Imperial Companhia de Navegação e Vapor, conhecida como Estrada de Ferro de Petrópolis. 

Foi construída pelo empreendedor Irineu Evangelista de Souza, mais tarde conhecido como 

Barão de Mauá, que recebeu em 1852, a concessão do Governo Imperial para a construção e 

exploração de uma linha férrea no Rio de Janeiro entre o Porto de Estrela, situado ao fundo da 

Baía da Guanabara e a localidade de Raiz da Serra, em direção à cidade de Petrópolis. Sua 

inauguração foi feita por D. Pedro II, no mês de abril de 1854.  A Estrada de Ferro de 

Petrópolis atuou de forma integrada com a navegação que chegava na Baía de Guanabara, 

tendo como objetivo possibilitar  o transporte de pessoas e cargas entre a estação Guia de 

Pacobaíba e Raiz da Serra por aproximadamente 16 km. Desse ponto o transporte era feito por 

estrada até Petrópolis.  

O economista americano Walt Rostow, em seu trabalho sobre os estágios de 

desenvolvimento econômico, elaborado no ano de 1952, atribuiu às ferrovias o papel de 
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catalisador da transformação econômica vivenciada pelo Ocidente desde meados do século 

XIX (CNT, 2011).  

Devido a suas características de transporte, como capacidade de transportar grande 

volume de carga a longas e médias distâncias, além do transporte de passageiros, a ferrovia 

representava então, a direção para a integração do país (DNIT). 

A tabela a seguir apresenta o crescimento da malha ferroviária brasileira, em decênios, 

desde seu surgimento até os primeiros anos da década de 50: 

 

TAB. 2.1 Crescimento da malha ferroviária brasileira  

Decênio Quilômetros 

1854 a 1863 428 

1864 a 1873 70 

1874 a 1883 4225 

1884 a 1893 6131 

1894 a1903 4525 

1904 a 1913 8604 

1914 a 1923 5311 

1924 a 1933 3148 

1934 a 1943 1698 

1944 a 1953 2248 

Total até 1953 36388 

BRINA, 1979 

 

A partir da década de 40, deu-se início ao desenvolvimento da malha rodoviária, tratado 

por alguns autores como “rodoviarismo”. Contudo, foi durante a presidência de Juscelino 

Kubitschek, ao final da década de 1950, que o rodoviarismo foi implementado de maneira 

contundente.  

Essa estratégia teve como objetivos integrar o território brasileiro e também industrializar 

o país com base na formação de pólos automobilísticos. A partir de então e mais 

especificamente a partir da década de 50, com o advento das fábricas de automóveis e do 

automóvel propriamente dito, deu-se início aos largos investimentos em rodovia em 

detrimento dos investimentos dos demais modais. Os investimentos voltados para a 

construção de rodovias, passaram a competir por recursos públicos com aqueles destinados às 
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ferrovias e pelo transporte de cargas e passageiros. Isso representou perda de receita para o 

modal ferroviário e menos investimentos em infraestrutura para o setor (LESSA, 2005). 

Na Figura 2.1 é possível perceber o crescimento da malha rodoviária brasileira a partir da 

década de 50 até o ano de 2013:  

 

 

FIG 2.1 Evolução da malha rodoviária     

(DNIT, 2013) 

 

As décadas que se seguiram trouxeram grandes obstáculos para as ferrovias. Somente a 

partir do processo de privatização da rede ferroviária brasileira ocorrida entre os anos de 1996 

e 1999, verificou-se uma significativa retomada no uso deste modal com melhoria na 

operação e no nível de serviço. Após a concessão, houve revitalização e fomento da malha 

ferroviária do país. A participação do capital privado nas ferrovias promoveu aumento 

significativo nos investimentos, totalizando cerca de R$ 24,0 bilhões no período de 1997 a 

2010, contra R$ 1,3 bilhão da União no mesmo período, como apresentado no gráfico da 

figura 2.2: 
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FIG 2.2 Investimentos realizados no modal ferroviário após a concessão  

(CNT, 2011) 
 

Atualmente, a malha ferroviária brasileira de transporte de cargas operada pela iniciativa 

privada possui 28.614 km. Com os recordes sucessivos na produção de commodities pelo 

país, a malha ferroviária reforça sua presença como uma forte alternativa ao transporte desses 

produtos, já que o tempo de espera dos caminhões para entregar a carga nos terminais 

portuários é um dos fatores que limitam a competitividade das exportações brasileiras. Por 

este motivo, projetos de expansão da malha ferroviária visando ampliação, duplicação de 

linhas e criação de novos pátios para transporte de cargas, de forma a integrá-la aos outros 

modais, tem sido apresentados como uma medida essencial para a superação desse gargalo 

logístico. O Plano Nacional de Logística e Transportes, com o objetivo de aumentar a 

eficiência produtiva e buscar um melhor equilíbrio na atual matriz de transportes brasileira, 

prevê um investimento de 133 bilhões de reais em obras de adequação e expansão de trechos 

rodoviários e ferroviários no país, sendo que 92 bilhões desse total será unicamente para obras 

nas vias férreas. 

Esse cenário de crescimento da malha ferroviária associado a uma necessidade de 

desguarnecimento do lastro degradado mostra uma significativa geração de resíduos que ao 

invés de ser destinado para aterros sanitários pode ser aproveitado como material alternativo 

ao agregado convencional em obras de engenharia. Por outro lado, a grande malha rodoviária 

desenvolvida após Juscelino Kubitschek se mostra como um grande mercado capaz de 

absorver esse material alternativo. 



28 

 

No item a seguir serão apresentados alguns conceitos relacionados aos elementos da via 

permanente, fonte do lastro degradado que é objeto desse estudo. 

 

 

2.2 A VIA PERMANENTE E SEUS ELEMENTOS 

 

 

No Glossário do Setor Ferroviário, o DNIT define a via férrea permanente, mais 

comumente conhecida como via permanente, como sendo “o conjunto de instalações e 

equipamentos que compõem a infraestrutura e a superestrutura da ferrovia”. Este mesmo 

glossário caracteriza a infraestrutura como “tudo o que fica da plataforma para baixo. De 

maneira que o trilho, dormente e lastro formem a superestrutura”. 

BRINA (1979), em seu livro técnico-científico sobre ferrovia, considera o lastro e o 

sublastro como elementos constituintes da superestrutura. O autor inclui o sublastro pois 

acredita que embora este esteja ligado às camadas finais da infraestrutura, tem características 

especiais, que justifica a sua inclusão como parte da superestrutura ferroviária. 

Internacionalmente, a superestrutura é caracterizada pelo conjunto de trilhos, sistemas de 

fixação e dormentes e refere-se ao topo da via (SELIG e WATERS, 1994). Sendo a 

infraestrutura formada pelos demais elementos: lastro, sublastro e subleito. 

Nesta dissertação considerar-se-á o conjunto de trilhos, fixações, dormentes e lastro 

sendo os elementos constituintes da superestrutura, dessa maneira a interface entre as camadas 

do lastro e sublastro caracteriza a divisão entre a superestrutura e a infraestrutura. Os 

componentes de cada uma serão caracterizados separadamente, pela estrutura a qual 

pertencem:  
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FIG 2.3 Elementos da via permanente.  

(SOUSA, 2007 adaptado de SELIG e WATERS, 1994) 
 

 

2.2.1 A SUPERESTRUTURA 

 

 

2.2.1.1 OS TRILHOS E AS FIXAÇÕES 

 

 

O trilho é o elemento responsável por guiar as rodas dos veículos ferroviários ao longo da 

via e pela transferência da carga para os demais componentes da estrutura.  Localiza-se no 

topo da via e como definido em BRINA (1979), ele é a superfície de rolamento dos veículos, 

e que, ao longo dos anos, sofreu modificações quanto ao seu formato e peso. Os trilhos podem 

também servir como condutor elétrico para o circuito de sinal (cada trilho sendo um condutor 

separado, ligado por eixos de comboios), e como o fio-terra para o circuito de alimentação 

elétrica da locomotiva. A finalidade do sistema de fixação é a de manter os trilhos contra os 

dormentes e resistir aos movimentos verticais, laterais, longitudinais e de adernamento do 

trilho (SELIG e WATERS, 1994). São elementos que tem como função manter o trilho na 

posição correta e garantir a bitola da via. Oferecem resistência ao deslocamento horizontal e 

vertical em função da frenagem dos veículos e variação da temperatura. As tensões geradas 

pelas solicitações nos trilhos devem ser transmitidas para a dormentação sem prejuízo para o 

sistema de fixação (SILVA FILHO, 2013). 
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2.2.1.2 OS DORMENTES  

 

 

Os dormentes são os elementos sobre os quais os trilhos ficam apoiados e tem a função 

principal de distribuir os esforços recebidos pelos trilhos. Segundo INDRARATNA (2011), 

os dormentes fornecem uma plataforma resistente, uniforme e plana para segurar os trilhos, e 

formam a base de um sistema de fixação dos mesmos. O conjunto trilho-dormente mantém a 

bitola nivelada. Os dormentes são colocados no topo da camada de lastro e durante a 

passagem dos trens, eles recebem, de maneira concentrada, as forças verticais, transversais e 

longitudinais proveniente dos trilhos. Essas forças são distribuídas pelos dormentes sobre uma 

área mais ampla para diminuir a tensão na interface dormente / lastro para um nível aceitável. 

Para cumprir essa função de receber e transmitir os esforços, os dormentes devem 

apresentar algumas características. Segundo BRINA (1979), é necessário: 

a) Que as suas dimensões, no comprimento e na largura, forneçam uma superfície de 

apoio suficiente para que a taxa de trabalho no lastro não ultrapasse certo limite; 

b) Que a espessura lhe dê a necessária rigidez, permitindo, entretanto, alguma 

elasticidade; 

c) Que tenha suficiente resistência aos esforços; 

d) Que tenha durabilidade; 

e) Que permita, com relativa facilidade, o nivelamento do lastro (socaria), na sua base; 

f) Que se oponha eficazmente aos deslocamentos longitudinais e transversais da via; 

g) Que permita uma boa fixação do trilho, isto é, uma fixação firme, sem ser 

excessivamente rígida. 

O material dos dormentes varia em três tipos: madeira, aço e concreto.  O dormente de 

madeira é o mais utilizado mundialmente, apresentando menor preço de aquisição e menor 

custo de produção. Nos últimos anos, pesquisas tem sido desenvolvidas visando a utilização 

de dormentes feitos com polímeros. De acordo com a Revista Ferroviária (2013), no ano de 

2007 a empresa brasileira MRS iniciou testes com dormentes poliméricos em trechos onde 

havia transporte de grande volume de cargas. Após dois anos de testes, a empresa adotou o 

uso de tais dormentes, que são confeccionados a partir de plástico reciclado e são 

conhecidos como dormentes poliméricos. 
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2.2.1.3 O LASTRO 

 

 

O lastro é a camada de material granular que fica entre o sublastro e os dormentes. 

Segundo STOPATTO (1987), ele é a camada de material superior que, basicamente, suporta a 

grade ferroviária e distribui as cargas convenientemente para o sublastro. SELIG e WATERS 

(1994), caracterizam o lastro como sendo o seleto material granular britado colocado como o 

topo da camada de infra-estrutura no qual os dormentes são inseridos. Rochas duras 

tradicionalmente de forma angular, britadas, uniformemente classificadas, livres de poeira e 

sujeira, e não propensas a cimentar têm sido consideradas bons materiais de lastro. Essa 

camada da via férrea teve sua importância destacada com o aumento de cargas e da 

velocidade dos veículos sobre trilhos. INDRARATNA (2011) reforça a importância do lastro 

quando se refere a ele como sendo “um componente-chave da estrutura da via convencional”. 

Segundo MUNIZ DA SILVA (2002), é possível dizer que o lastro, para apresentar um 

desempenho satisfatório, deve cumprir as seguintes funções: 

1- Resistir a forças verticais, laterais e longitudinais, a fim de manter a via férrea em 

condições operacionais; 

2- Dotar a via férrea de resiliência adequada; 

3-Possuir vazios suficientes para alojar possíveis materiais finos de contaminação e 

permitir a movimentação destas partículas; 

4- Facilitar a recomposição da geometria da via férrea, principalmente por 

equipamentos mecânicos; 

5- Ser dotado de alta capacidade drenante; 

6- Reduzir as tensões, principalmente na região de apoio dos dormentes, a níveis 

compatíveis com a capacidade de suporte do subleito; 

7- Inibir o crescimento de vegetação (detrimental para a capacidade drenante, 

resiliência e condições de rolamento da via); 

8- Diminuir a propagação sonora da passagem dos trens; 

9- Constituir adequada resistência elétrica entre os trilhos; 

10- Facilitar a conservação, remodelação e renovação da via férrea.  
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2.2.2 A INFRAESTRUTURA 

 

 

2.2.2.1 O SUBLASTRO 

 

 

O sublastro é a camada localizada entre o lastro e o subleito. Pode ser considerado como 

a camada de material que completa a plataforma e que recebe o lastro. Sua função é absorver 

os esforços transmitidos pelo lastro e transferi-los para a camada subjacente, na taxa adequada 

à capacidade de suporte da camada referida, não devendo permitir a penetração dos agregados 

situados na parte inferior do lastro (STOPATTO, 1987). 

As principais funções do sublastro, segundo BRINA (1979), são:  

 Aumentar a capacidade de suporte da plataforma, permitindo elevar a taxa de trabalho 

no terreno, ao serem transmitidas as cargas através do lastro e, por conseguinte, 

permitir menor altura do lastro;  

 Evitar a penetração do lastro na plataforma;  

 Aumentar a resistência do leito a erosão e a penetração da água, concorrendo, pois, 

para uma boa drenagem da via; 

 Permitir relativa elasticidade ao apoio do lastro, para que a via permanente não seja 

rígida.  

 

A compactação do sublastro deverá acontecer de maneira que se obtenha o peso 

específico aparente correspondente a 100% do obtido no ensaio de proctor.  Em alguns 

casos, quando não se encontra, nas proximidades da ferrovia, o material que satisfaça as 

especificações, mistura-se dois solos ou um solo com areia ou agregado. Ainda, adota-se 

solo melhorado com cimento. 

 

 

2.2.3 A VIA FÉRREA COMO UM SISTEMA DE CAMADAS 

 

 

O autor SCHRAMM (1977) apud VON DER OSTEN (2012) ao relatar sobre as 

primeiras ferrovias do século XIX, descreve que durante a implantação, os trilhos eram 
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usados diretamente sobre terreno natural, sem maiores preocupações com a capacidade de 

suporte e com o comportamento Tensão x Deformação dos mesmos. 

Após alguns anos de atividade e com a crescente demanda do transporte de cargas e 

passageiros, fez-se necessária a interposição de várias camadas entre o terreno natural e os 

trilhos, dando origem ao pavimento ferroviário construído para suportar as tensões recebidas 

pelo terreno natural e a necessidade de melhorar o desempenho dos trilhos. Com isso, passou-

se a utilizar dormentes dispostos de maneira transversal sob os trilhos, com o objetivo de 

distribuir melhor as tensões proporcionadas pela passagem das composições. Implantou-se 

uma camada de material pétreo a qual foi dada o nome de lastro, com o intuito original de 

distribuir uniformemente as tensões atuantes no pavimento e ainda proteger de deformações 

permanentes o material de suporte subjacente ao lastro. Por fim, decidiu-se construir uma 

camada de material natural, geralmente composta de material previamente selecionado, tendo 

o intuito de separar a camada de lastro do subleito, reduzindo as tensões sobre o mesmo e 

fornecendo algum amortecimento para o sistema, essa camada é conhecida como sublastro. 

O sistema ferroviário nasce dessa interação entre as camadas da Via Permanente (infra e 

superestrutura) e Material Rodante (locomotivas e vagões), necessários ao transporte. A via 

férrea pode ser vista então, como um sistema de camadas que recebe os esforços provenientes 

da passagem dos trens. MEDINA (1988) apud MUNIZ DA SILVA (2002) caracteriza a via 

permanente simbolicamente como “pavimento ferroviário” e o define como um sistema de 

camadas sujeito a tensões e deformações provenientes do tráfego e do clima. Por isso pode-se 

estabelecer uma comparação ao pavimento rodoviário, pois em ambos os casos, o sistema 

“pavimento” consiste de uma ou mais camadas de material colocadas sobre subleito provido 

de um revestimento adequado ao rolamento de cada veículo (SPADA, 2003). Essa 

comparação pode ser observada na Figura 2.4: 
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FIG 2.4 Comparação (a)Pavimento rodoviário; (b)Pavimento ferroviário                                                                         

(FONTE:Adaptado de SPADA,2003) 
 

 

Na sequência serão apresentados os materiais e propriedades da camada de lastro, para 

ratificar sua possibilidade de aplicação como material alternativo como agregado de mistura 

para camadas de base em obras de pavimentação rodoviária. 

 

 

2.3 MATERIAIS E PROPRIEDADES DA CAMADA DE LASTRO 

 

 

2.3.1 OS MATERIAIS DE LASTRO 

 

 

O material da camada de lastro deve ser aquele que permita que o lastro execute sua 

principal função de receber e distribuir convenientemente sobre a plataforma os esforços 

provenientes das cargas dos veículos e permitir que ele execute suas funções. 

SELIG e WATERS (1994), afirmam que a capacidade do lastro de executar suas funções 

depende das características das partículas e inclui a característica do estado físico do conjunto 

formado pelas grãos como responsável pelo bom desempenho da camada de lastro. 

INDRARATNA et al. (2011), de maneira complementar, garantem  que as características 
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físicas e mecânicas de cada grão tem influência significativa no comportamento do lastro, 

quando este é submetido à cargas cíclicas ou estáticas. 

Segundo STOPATTO (1987), o conceito de qualidade de uma ferrovia não pode ser 

separado da qualidade do lastro e da adequação de sua espessura. Por esse motivo, o material 

usado para a camada de lastro deve ser bem selecionado e apresentar características físicas e 

mecânicas que permitam que essa camada responda adequadamente às solicitações recebidas 

pela via. 

Nos primeiros anos da Indústria Ferroviária dos Estados Unidos, uma variedade de 

materiais foi utilizada na faixa de lastro para dar apoio à superestrutura. Quase todo o material 

de lastro que pode ser adquirido a um custo unitário baixo foi usado e considerado satisfatório 

sob as cargas de tráfego. Com o aumento das cargas e da velocidade, a deterioração na via 

tornou-se um problema para a indústria. Desvios geométricos na via e desgaste dos trilhos 

foram identificados como os principais problemas de manutenção nas primeiras décadas. 

Organizou-se, então, um comitê especial para estudar as tensões na estrutura da ferrovia. O 

comitê começou seus estudos pela superestrutura da via, considerada por eles, o conjunto 

trilhos, dormentes e fixações. Tão logo os primeiros resultados sobre rigidez vertical da via, 

que envolve condições de lastro, dormentes e condições gerais da via começaram a aparecer, 

percebeu-se que a infraestrutura da via influenciava de maneira significativa toda a estrutura. 

A partir de então, a necessidade de melhores materiais de lastro tornou-se evidente (AREMA, 

2008). 

BRINA (1979) cita alguns materiais utilizados como lastro e suas características 

funcionais: 

- Terra: É considerado o material mais barato e também o pior. Frequentemente torna-se 

saturada pela água causando desnivelamento na linha e algumas vezes causando acidente nos 

trens; 

-  Areia: Apresenta a vantagem de ser permeável e pouco compressível. Entretanto, é 

facilmente levada pela água. Apresenta ainda a desvantagem de produzir uma poeira de grãos 

muito duros (quartzo) que, introduzindo-se entre as partes móveis do material rodante, produz 

o desgaste dos mesmos; 

-   Cascalho: É considerado um ótimo tipo de lastro, principalmente quando quebrado, 

formando arestas vivas. Em algumas situações é usado como se encontra na natureza, mas em 

outras situações deve ser lavado para separá-lo da terra e das impurezas; 
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- Escórias: Algumas escórias provenientes de processos siderúrgicos apresentam dureza e 

resistência suficiente para serem empregadas como lastro e são utilizadas em algumas linhas 

ferroviárias; 

-  Pedra britada: Por fim, tem-se a pedra britada como material para lastro. Ela 

caracteriza-se como o melhor tipo de lastro pois possui resistência e é inalterável aos agentes 

atmosféricos e permeável, permitindo um perfeito nivelamento do lastro.. 

 

 

2.3.2 PROPRIEDADES DA CAMADA DE LASTRO 

 

 

No Brasil, a NBR5564/91 é a responsável por fixar as condições exigidas para o lastro-

padrão a ser usado nas ferrovias. Ela estabelece as características físicas, granulométricas e 

ensaios que são obrigatórios a serem feitos no material de lastro, bem como os limites de 

tolerância das partículas lamelares, material pulverulento, torrões de argila e dos fragmentos 

macios e friáveis existentes no material. Segundo essa norma, o lastro deve ser 

preferencialmente de uma das seguintes rochas: 

 

a) Granito ;     f) Basalto; 

b) Pórfiro;     g) Grés; 

c) Diorito;     h) Gnaisse; 

d) Quartzito;     i) Calcário silicoso; 

e) Ofite;      j ) Arenito duro. 

 

Atualmente diversos estudos estão sendo desenvolvidos para investigar as propriedades 

mecânicas e características físico-químicas das escórias de aciaria e credenciá-las para o uso 

como material de lastro. No trabalho desenvolvido por DAYRELL (2013) por exemplo, a 

autora elabora uma metodologia de tratamento e estabilização química da escória de aciaria 

LD visando o emprego desta como lastro ferroviário. Atavés de caracterização e 

monitoramento de materiais e misturas é analisada a viabilidade técnica do uso e 

aproveitamento de argilominerais para garantir o ajuste químico da escória de aciaria LD a 

fim de melhorar suas propriedades para emprego como camada de lastro. Ao final da sua 
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pesquisa é possível notar que os argilominerais exercem influência na caracterização da 

escória, tonando-a apta para ser utilizada como material de lastro.  

As características mecânicas do material de lastro são influenciadas por muitas 

propriedades, que podem ser divididas em três conjuntos: características individuais dos 

grãos, características do conjunto de grãos e características do carregamento, conforme tabela 

2.1. 

 

TAB 2.1 Propriedades do material de lastro 

Características Propriedades 

Individuais dos grãos de lastro 

Rocha de origem 

Resistência ao intemperismo 

Forma 

Textura 

Resistência mecânica 

Do conjunto de grãos que 

compõem a camada de lastro 

Graduação 

Compacidade ou índice de 

vazios 

Presença de água 

Do carregamento 

Frequência e amplitude 

Histórico de Tensões 

Estado de Tensões 

Número de ciclos 

KLINCEVICIUS, 2011 

 

 

2.3.3 GRANULOMETRIA DO LASTRO 

 

 

A granulometria é a distribuição, em porcentagem, dos diversos tamanhos de grãos de um 

material. A massa dos grãos retidos em cada peneira é medida e  é possível  então determinar 

a curva granulométrica. Em relação a essa propriedade do material de lastro é importante 

observar que as britas quando muito graúdas dificultam o nivelamento e a manutenção 

duradoura do mesmo. Já aquelas de pequenas dimensões ou miúdas, trazem como 

conseqüência a rápida ocorrência da colmatação, fazendo com que o lastro perca a capacidade 

drenante e a elasticidade. A tabela 2.2 apresenta a granulometria exigida pela NBR 5564/91: 
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TAB 2.2 Distribuição granulométrica do lastro padrão  

Lado da malha da peneira                                (mm) 

EB-22 

Porcentagem em massa 

acumulada % 

Padrão A  Padrão B 

  1 2 3 

1 76,2 - 0  -  0 

2 63,5 0  -  0 0  -  10 

3 50,8 0  -  10 - 

4 38,0 30  -  65 40  -  75 

5 25,4 85  -  100 - 

6 19,0 - 90  -  100 

7 12,0 95 -  100 95 -  100 

NBR 5564/91 

As partículas devem ser homogêneas, duras, limpas e duráveis. As propriedades físicas 

do material, como prescritas na NBR 5564/91 são listadas na tabela 2.3: 

TAB 2.3 Propriedades físicas do lastro - padrão 

Propriedades físicas 

Massa específica aparente mínima 2,4g/cm³ 

Absorção de água máxima 1% 

Porosidade aparente máxima 1% 

Resistência ao desgaste - Abrasão Los Angeles 

- máxima 

40% 

Índice de tenacidade Tréton - máximo 20% 

Formato da partícula cúbica 

NBR 5564/91 

De forma geral, os materiais naturais comumente selecionados para o emprego como 

material de lastro, tais como o basalto e o gnaisse, apresentam uma resistividade suficiente 

para evitar perdas significativas, de tal maneira que podem ser considerados bons materiais 

para aplicação em obras rodoviárias. 

A norma americana AREMA (American Railway Engineering Association) é utilizada 

para estabelecimento de critérios em algumas ferrovias brasileiras, inclusive na que forneceu 

o material de lastro desguarnecido para este estudo. A tabela granulométrica especificada pela 

AREMA é apresentada na tabela 2.4: 
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                    TAB 2.4 Faixas granulométricas padrão 

Faixa 
nº 

Tamanho 
nominal da 
abertura da 

peneira 

Porcentagem Passante (% em relação a massa total) 

3" 2 
1/2"

 2" 1 
1/2

" 1" 
3/4" 

 
1/2"

 d" Nº 4 Nº8 

24 2 
1/2" - 

3/4" 100 90- 100   25 - 60    0 – 10 0 - 5 - - - 

25 2 
1/2

" - d" 100 80- 100 60 - 85 50 - 70 25 - 50 -  5 - 20 0 - 10 0 - 3 - 

3 2" - 1" - 100 95 - 100 35 - 70 0 - 15 - 0 - 5 - - - 

4A 2" - 3/4" - 100 90 - 100 60 - 90  10 - 35 0 - 10 - 0 -3 - - 

4 
1 

1/2
" - 3/4" - 

- 100 
90 - 
100 20 - 55 0 - 15 - 

0 - 5 
- 

- 

5 1" - d" - - 100 100 90 -100 40 - 75  15- 35 0 - 15 0 - 5 - 

57 1" - Nº4 - - - 100 95 -100 - 25- 60 - 0-10 0 - 5 

AREMA,2008 

 

Usualmente, projetistas indicam a graduação da faixa 3 do AREMA para determinação da 

granulometria do lastro a ser utilizado em ferrovias de carga pesada. 

A forma de uma partícula é entendida como a relação entre as suas dimensões e permite 

determinar a esfericidade dos grãos. Em relação a essa propriedade, é indicado nas normas 

que as partículas sejam de forma cúbica. Não devem ser muito angulosas nem arredondadas. 

Devem ser evitadas as de forma lamelar. A norma NBR 5564/91, por exemplo, estabelece o 

limite de no máximo 10% de partículas lamelares. 

De acordo com o Guia Prático da AREMA (2008), a forma da partícula do lastro, o seu 

grau de angularidade, esfericidade e a textura superficial que ela apresenta são fatores 

importantes a serem considerados e que tem mostrado um efeito significativo sobre a 

estabilidade e compatibilidade dos agregados em geral. 

Essas características o habilitam ao uso como agregado graúdo de mistura em camadas de 

base de pavimentos rodoviários como será visto no item 2.5. 

A seguir será descrito o processo de degradação do lastro, momento a partir do qual esse 

é desguarnecido, tornando-se um resíduo que atualmente é disposto em aterros sanitários. 

 

 

2.4  A CONTAMINAÇÃO E O DESGUARNECIMENTO DA CAMADA DE LASTRO 

 

 

No jargão ferroviário, a questão da contaminação está ligada à presença de partículas 

finas no lastro com perda de resistência e permeabilidade. Quando isso acontece, o material 

fica conhecido popularmente como “lastro contaminado”. O Glossário do Setor Ferroviário, 
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publicado pelo DNIT, define o lastro contaminado como aquele que perdeu a permeabilidade 

necessária para sua função. É importante destacar que o termo “contaminado” se refere à 

perda da permeabilidade e não à contaminação como entendida pela legislação ambiental. Em 

termos ambientais, a contaminação ocorre quando existe a presença de substância(s) 

química(s) no ar, água ou solo, decorrentes de atividades antrópicas, em concentrações tais 

que restrinjam a utilização desse recurso ambiental para os usos atual ou pretendido, definidas 

com base na avaliação de risco à saúde humana, assim como aos bens a proteger, em cenário 

de exposição padronizado ou específico (CONAMA, 2009). A partir desse ponto, referir-se-á 

ao lastro que teve sua rigidez aumentada e sua capacidade de drenagem diminuída pela 

presença dos finos como “lastro degradado”. O termo lastro “contaminado” ficará restrito 

quando houver casos de contaminação ambiental. Porém, no que se refere ao Fouling Index, 

que seria o índice de degradação e outros termos cuja tradução já está consagrada fica 

subentendido que esses termos não se referem à questão de contaminação ambiental, mas 

apenas de contaminação por finos. Caberá à comunidade científica a decisão sobre a mudança 

ou permanência da tradução desses termos. 

De acordo com KLINCEVICIUS (2011) 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, que tem como consequência a quebra das partículas. A operação de socaria, 

que é um procedimento de manutenção para o nivelamento da via, também contribui para a 

degradação e quebra das partículas pois ela se dá  por meio da ação vibratória realizada 

manualmente ou mecanicamente. A ponta destes equipamentos aplica tensões elevadas que 

levam à quebra e lascam o lastro.  Processos intempéricos, químicos e mecânicos também são 

incluídos como causas de degradação.  

 

 

2.4.1 ESFORÇOS ATUANTES NO LASTRO 

 

 

Ao longo dos anos, as altas pressões às quais o lastro está sujeito em combinação com 

cargas dinâmicas de tráfego, causam desgaste por atrito nas britas do lastro, o que leva à 

fratura das arestas de cada brita e, assim, a cama de lastro perde a sua estabilidade 

(SCHILLING, 2005). Segundo STOPATTO (1987), a via permanente está sujeita a 
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solicitações verticais, longitudinais e transversais. BRINA (1979) se refere a elas como 

esforços atuantes na via e define cada um deles da seguinte maneira: 

- Esforços Longitudinais: São aqueles aplicados longitudinalmente aos trilhos, tais como 

dilatação (o aumento ou a diminuição da temperatura gera tensões de compressão e tração nos 

trilhos), movimento de reptação, golpes das rodas no topo dos trilhos, frenagem e o atrito dos 

frisos das rodas nos trilhos. 

- Esforços transversais: Força centrífuga (a força centrífuga não compensada pela 

superelevação do trilho externo produz um esforço transversal no referido trilho), movimento 

de lacêt e o vento. 

-Esforços verticais: são aqueles que têm a direção normal ao plano dos trilhos. Incluem-

se aqueles proveniente da carga estática (originada pelo peso dos veículos), da força 

centrífuga vertical, movimento de galope e movimento de trepidação.  

O modo pelo qual o dormente pressiona o lastro é uma das fontes de esforços verticais 

sofridos pela via. Segundo STOPATTO (1987), o professor Arthur N. Talbot (1920) 

apresentou estudos e determinou experimentalmente, a distribuição de pressões sob o 

dormente carregado e a distribuição de pressões numa seção de lastro. Seus estudos são 

válidos até os dias de hoje e concluíram que a uma profundidade de 21” (igual à do 

espaçamento de dormentes), a pressão na plataforma é quase uniforme. A figura 2.5 

representa essa distribuição: 

 

 

FIG 2.5 Distribuição de pressão sob o dormente carregado  

(STOPATTO,1987) 
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Esses esforços degradam o lastro gerando nele impurezas ou finos intergranulares.A 

norma NBR 5564/91 admite, no máximo, os seguintes percentuais de impurezas no material 

de lastro: 

 

a) Partículas lamelares............................... 10% 

b) Material Pulverulento............................ 1% 

c) Torrões de argila .................................. 0,5% 

d) Fragmentos macios e friáveis................. 5% 

 

Essas partículas finas, que são consideradas impuras, podem ser derivadas de variadas 

fontes. SELIG e WATERS (1994) listam as cinco principais:  

- Quebra do material de lastro: devido à passagem dos veículos, os esforços 

gerados levam à degradação por abrasão ou ruptura; 

- Bombeamento de finos do subleito: Esse processo acontece quando o material 

do subleito acende para a camada de lastro em decorrência do efeito das cargas associadas 

à presença de água no subleito. O material fino aloja-se nos vazios da camada de lastro, 

alterando a rigidez da estrutura; 

- Queda de material transportado: Durante o transporte de materiais soltos como 

minério, carvão, soja uma parte desse material é carregada pelo vento e deposita-se sobre a 

via; 

- Desgaste de dormentes e 

- Infiltração proveniente de camadas granulares subjacentes. 

Em um artigo publicado através da revista alemã RTR, KLOTZINGER (2002) separa as 

causas da presença de finos no material de lastro em duas vertentes:  

 Forças dinâmicas: que geram atrito entre as britas e levam à quebra das 

mesmas; 

 Poluição: finos oriundos do ar, dos materiais transportados (carvão, areia, 

minério, grãos) e bombeados das camadas inferiores (sublastro e subleito). 

 

SELIG e WATERS (1994) analisaram amostras de lastro degradado e observaram que a 

maior parte do material fino era resultado de quebra da própria camada de lastro. No entanto, 

uma quantidade considerável de partículas do sublastro e madeira da degradação dormente 

também estavam presentes. 
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A grande quantidade de partículas finas leva ao comprometimento das funções do lastro 

tais como a capacidade de drenagem e a boa absorção de impactos gerados pela passagem de 

composições, determinando o aumento de rigidez e a queda da capacidade de drenagem de 

água pelo mesmo. INDRARATNA et al. (2011), afirmaram que a presença de finos no lastro 

é uma das principais razões para a deterioração da geometria da via. Segundo os autores, a 

quebra das arestas e dos cantos das partículas do material de lastro ocorre devido a alta 

concentração de tensões nos pontos de contato entre as partículas adjacentes reduzindo a 

angularidade e o ângulo de atrito interno de lastro (portanto, a resistência ao cisalhamento 

também diminui). Esse processo é contínuo e os finos gerados se juntam àqueles que são 

resultantes do processo de intempérie sofrido pelos grãos do lastro. A presença de finos no 

lastro geralmente aumenta a deformação plástica da via, devido a uma redução no ângulo de 

atrito e ainda, pode causar deformação plásticas diferenciais. 

Em um estudo desenvolvido sobre o comportamento da deformação plástica em lastro 

contaminado, EBRAHIMI et al. (2014) usaram um equipamento triaxial de cargas repetidas 

em larga escala, corpos de prova medindo 305 mm x 610 mm  feitos com material de lastro 

limpo e lastro  com diferentes porcentagens de contaminação por finos  e os submeteram a um 

estado de  tensões similar ao aplicado pelas cargas na via férrea. Os resultados mostraram que 

o principal mecanismo para o acúmulo da deformação plástica no lastro é a contaminação dos 

pontos de contacto das partículas pelo material fino, assim, segundo os ensaios realizados 

pelos autores, quanto maior a presença de finos e a umidade, maior era a deformação plástica. 

Tal fato se dá, pois, a presença de finos nos pontos de contato das partículas ocasiona uma 

diminuição da resistência ao cisalhamento do material do lastro, e sob carga cíclica nota-se 

um aumento da deformação plástica. Duas fases principais foram identificadas no processo de 

formação da deformação plástica quando aplicadas cargas cíclicas nos corpos de prova: 

 1) Fase Inicial de Compactação (ICP): quando a deformação plástica do lastro aumenta 

gradualmente até um certo ponto  (quando N< 10
4 

) e  

 2) Fase de Impacto de Contaminação (FIP): na qual a deformação plástica e a taxa de 

deformação plástica aumenta devido à presença de materiais finos ou permanece estável na 

ausência deles. Concluíram ainda que os finos presentes nos pontos de contato podem ser 

comprimido ou prensados para fora durante o carregamento cíclico, resultando na acumulação 

de deformação plástica. 

Em lastros com grande quantidade de finos, a redução da resistência ao deslocamento 

lateral causa uma deterioração rápida do traçado da via. O atrito interno entre as partículas do 
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lastro reduz a ponto de não permitir que o lastro opere da maneira esperada, fazendo com que 

o subleito seja submetido a tensões maiores do que a esperada. A ocorrência de adensamentos 

irregulares é identificada ao longo da via e a restauração da geometria através da socaria do 

lastro dura pouco tempo se comparado à sua execução quando o lastro se encontra com menos 

partículas finas (KLOTZINGER, 2002). 

Em regiões de carregamento, sobretudo em pontos de carga de minérios, existe uma 

grande contaminação do lastro ferroviário. Esta contaminação é provocada principalmente 

durante os carregamentos de minérios mais finos, onde ventos provocam o carregamento do 

material para fora dos vagões durante seu carregamento (Revista Ferroviária, 2009). Em 

diversas ocasiões, o nível de contaminação é tão elevado que se torna impossível verificar 

visualmente o estado dos dormentes e até dos trilhos. Ou seja, a segurança operacional fica 

comprometida pela falta de identificação de anomalias visuais. 

Ainda, segundo INDRARATNA et al. (2011), quando o processo de contaminação se 

torna extremo,também  pode gerar um excesso de pressão da água nos poros sob trens em 

movimento rápido (ou seja, alta frequência de carregamento), reduzindo assim a estabilidade 

e resiliência da via, que se encontra não drenada. 

O acúmulo de finos no lastro obriga a limpeza do mesmo de tempos em tempos 

(desguarnecimento de lastro), de forma a recuperar as condições de flexibilidade e drenagem 

originais do mesmo. 

 

 

2.4.2 ÍNDICE DE DEGRADAÇÃO DO LASTRO 

 

 

Conforme exposto no item 2.4, quando a quantidade de partículas finas é grande o 

suficiente para causar a perda das funções do lastro, este recebe a denominação de 

“contaminado”. Existem vários métodos para a quantificação do nível de degradação do 

lastro. Entretanto, faz-se necessário observar que nas ferrovias para transporte de minério de 

ferro poderá haver um acréscimo de finos oriundos do próprio vagão, haja vista que esses 

vagões são dotados de um dispositivo de drenagem na sua extremidade inferior e o minério de 

ferro é previamente molhado antes do carregamento dos vagões para transporte. 

Assim, o Fouling Index deve ser visto com certa ressalva quando se tratar de ferrovias 

para transporte de minério de ferro nas condições supracitadas 



45 

 

SELIG e WATERS (1994) propuseram o chamado “Fouling Index” ou “Índice de 

Contaminação” sendo obtido através da soma da porcentagem de material passante na peneira 

#4 (4,75mm) e na peneira #200 (0,075mm). 

O nível de contaminação é classificado conforme a seguinte tabela: 

 

TAB 2.5 Classificação da contaminação do lastro devido á presença de finos, de acordo 

com o Fouling Index 

Fi< 1 Lastro limpo 

1< Fi < 10 Lastro razoavelmente limpo 

10 < Fi < 20 Lastro moderadamente limpo 

20 < Fi < 40 Lastro contaminado 

Fi > 40 Lastro altamente contaminado 

SELIG e WATERS,1994 

Onde: Fi = porcentagem passante na peneira #4 somada à porcentagem passante na 

peneira #200 

Já FELDMAN e NISSEN (2002) apud INDRARATNA (2011), definiram a PVC 

(Porcentagem de Vazios Contaminados) para obter o efeito da diminuição dos vazios no 

lastro. Ela é calculada pela razão entre o volume de material contaminado e o volume inicial 

de vazios não-contaminado: 

 

    
    

     
      %                                                                         E.Q. 2.1 

 

Onde: Vvf = Volume de material contaminado 

       Vvb = Volume inicial de vazios não-contaminado 

A tabela 2.6 apresenta a classificação de contaminação pela presença de finos de acordo 

com o método PVC: 

 

TAB 2.6 Classificação da contaminação do lastro devido à presença de finos, de acordo 

com o método PVC 
  

 

 

 

 

FELDMAN e NISSEN (2002) apud INDRARATNA (2011) 

CATEGORIA PVC (%) 

Limpo 0 - 20 

Moderadamente Contaminado 20- 29 

Contaminado >30 
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Ao comparar o método FI (Fouling Index) com o PVC, observa-se que o primeiro não 

permite diferenciar o tipo de material contaminante pois não considera as diferenças de 

densidade específica dos materiais.  Já o segundo, apesar de ser um método de medida da 

porcentagem de vazios ocupados pelas partículas contaminantes, demonstra-se um método de 

cálculo demorado e ainda, como leva-se em consideração o volume total das partículas, a 

granulometria não é levada em conta, desse modo quando se tem contaminantes compostos 

por partículas de 4,7 mm a 9,5 mm  por exemplo, ainda encontra-se espaços suficientes para 

ser preenchidos por partículas mais finas. Dessa maneira o PVC pode superestimar a 

quantidade de contaminação no lastro. 

Um terceiro método foi proposto por INDRARATNA et al. (2012) e é considerado o 

mais abrangente, pois preenche as lacunas encontradas nos dois métodos citados 

anteriormente. É denominado Índice Relativo de Contaminantes do Lastro (Rb-f ). Esse índice 

considera diversos tipos de materiais contaminantes, incorporando suas respectivas 

densidades específicas para quantificar a contaminação do lastro, definido como se segue: 

  

      

  
  
    
    

 

  
  x 100%                                                                                  E.Q. 2.2  

 

Onde: Mf = Massa seca do material de lastro 

 Gb = Densidade específica do lastro 

 Gf  = Densidade específica do material contaminado 

 Mb = Massa seca do lastro contaminado 

O método Rb-f reflete a influência da densidade específica e granulometria das partículas 

finas. Neste método, apenas a massa do lastro, dos finos contaminantes e a densidade 

específica do material dos finos precisa ser medido. É considerado um método rápido e 

realista, tornando-o mais atraente para a prática de engenheiros que trabalham diretamente na 

via.  

A classificação dos níveis de contaminação obtidos através do método Rb-f é apresentada 

na tabela 2.7: 
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TAB 2.7 Classificação da contaminação do lastro devido a presença de finos, de acordo 

com o método Rb-f   

CATEGORIA R(b-f) (%) 

Limpo <2 

Moderadamente Limpo 2< R(b-f)   <10 

Moderadamente contaminado 10 <R(b-f)  < 20 

Contaminado 20 <R(b-f)  < 50 

Altamente contaminado ≥ 50 

INDRARATNA et al.,2012 

 

O efeito da poluição por finos no lastro varia conforme o tipo de material. Quando se 

trata de contaminação por partículas com granulometria de areia ou superior, há tendência de 

um aumento de resistência ao cisalhamento e aumento de rigidez gerando deformações 

permanentes menores, dependendo do grau de preenchimento dos vazios existentes no 

esqueleto formado pelos grãos maiores. O lastro tende a diminuir sua resiliência (MUNIZ DA 

SILVA, 2002). 

O desguarnecimento da via férrea é feito para retirar o material de lastro contaminado com 

finos. O material desguarnecido e inservível é retirado da camada de lastro e atualmente 

destinado a aterros. No item que se segue será descrito como é realizado o processo de 

desguarnecimento. 

O processo de desguarnecimento consiste em remover, peneirar e selecionar o material de 

lastro quando considerado “contaminado” pelos operadores ferroviários e substituí-lo por 

partículas de material limpo. Esse processo de limpeza e substituição devolve à camada de 

lastro sua principal finalidade: a capacidade drenante. Para SELIG e WATERS (1994) o 

processo de desguarnecimento é parte do “ciclo de manutenção do lastro”. Esse ciclo é 

composto pelas etapas de socaria e desguarnecimento. A socaria é feita para manter a 

geometria da via; durante sua execução o lastro é empurrado para baixo dos dormentes e 

compactado para elevar a resistência mecânica do lastro à passagem dos trens. Com o passar 

do tempo, a presença de finos no lastro prejudica a execução da socaria. Eventualmente, o 

lastro precisa ser limpo e substituído, afim de que sejam restabelecidas suas propriedades 

granulométricas originais. É nesse momento que realiza-se o desguarnecimento. Ele pode ser 

executado manualmente ou mecanicamente. A saber: 

 Desguarnecimento manual: Nesse processo não se utiliza equipamento para fazer a 

seleção e caracterização do material a ser substituído; ele é feito manualmente 
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através de operadores que, utilizando garfos metálicos, também chamados de 

gadanhos, retiram a brita do leito da via e a lançam sobre a moega da esteira de 

brita, que por sua vez encaminha a brita para o vagão plataforma. Essa brita é 

descartada. (Revista Ferroviária, 2014). Além de apresentar baixa produtividade 

em relação ao mecanizado, chega a ser 6 vezes mais caro (PLASSER e 

THEURER, 2014). 

 

 

                FIG 2.6 Desguarnecimento manual da camada de lastro 

 

 Desguarnecimento mecanizado: Nesse processo utiliza- se um equipamento 

chamado “desguarnecedora”. Ele executa a limpeza total ou parcial do lastro. 

Através de correntes raspadoras, o equipamento escava o lastro e ao mesmo tempo 

prepara a base para receber o novo material. Em seguida o material que é 

conduzido através de esteiras para peneiras vibratórias onde acontecem a seleção e 

separação granulométrica. A figura 2.7 apresenta um esquema de como acontece o 

processo de desguarnecimento: 
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 FIG 2.7 Esquema de desguarnecimento                 (Adaptado de FERREIRA, 2010) 

  

Existem três níveis de peneiras que separam as pedras acima e abaixo das dimensões 

especificados. A parte do material que não atende às especificações será descartada, a outra, 

que está de acordo com as especificações granulométricas, será retornada à via. Algumas 

desguarnecedoras completam a via com material de lastro limpo, permitindo substituir o 

material retirado por britas novas. A figura 2.8 apresenta uma máquina utilizada no processo 

de desguarnecimento de via: 
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    FIG 2.8 Desguarnecedora em operação  

(FONTE: railadvisor.com)  

 

Como alternativa ao envio para aterros sanitários, existe a possibilidade de uso do lastro 

desguarnecido como material de base em pavimentos rodoviários. A seguir serão descritas as 

características do pavimento e da camada de base, a fim de comprovar de forma conceitual a 

adequabilidade do emprego nesse fim. 

 

 

 2.5 O PAVIMENTO RODOVIÁRIO 

 

 

O pavimento rodoviário é aquele construído para resistir e distribuir os esforços gerados 

pelo trânsito de veículos leves e pesados, como carros de passeio, caminhões transportadores 

de carga e ônibus de passageiros. Como todo pavimento sua estrutura é constituída por 

múltiplas camadas, de espessuras finitas, construída sobre a superfície final de terraplanagem, 

com finalidade técnica de resistir aos esforços provenientes do tráfego dos veículos e do 

clima, propiciando aos usuários melhoria nas condições de rolamento, com conforto, 

economia e segurança. (BERNUCCI et al., 2010). 

Por determinações de ordem técnica e econômica, materiais de diferentes resistências e 

deformabilidade são colocados em contato para a construção do pavimento, trazendo como 
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resultado um elevado grau de complexidade no que diz respeito ao cálculo de tensões e 

deformações atuantes nas mesmas resultantes das cargas impostas pelo tráfego. (DNIT, 2006).  

Tradicionalmente, os pavimentos são classificados em duas categorias. Segundo MEDINA e 

MOTTA (2005) são elas: 

 Pavimentos rígidos: Aqueles constituídos por placas de concreto de cimento 

Portland assente sobre o solo de fundação ou sub-base intermediária; 

 Pavimentos flexíveis: Constituídos por um revestimento betuminoso sobre uma 

base granular ou de solo estabilizado granulometricamente  

O manual de pavimentação acrescenta uma terceira categoria aos pavimentos: o 

pavimento semi-rígido. Neste a base é cimentada por algum material aglutinante com 

propriedades cimentícias, como por exemplo uma camada de solo cimento revestida por uma 

camada  asfáltica. Por ser constituído de uma base semiflexível e uma camada superficial  

flexível, apresenta deformabilidade maior que o rígido e menor que aquela apresentada pelo 

pavimento flexível (DNIT, 2006). 

 

 

2.5.1 A ESTRUTURA DOS PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS 

 

 

A principal diferença entre os pavimentos rígidos e os flexíveis é a maneira como 

acontece a distribuição de tensões nas camadas subjacentes, devido às diferenças existentes na 

estrutura deles. No pavimento flexível, o revestimento asfáltico funciona basicamente como 

camada de rolamento e a absorção dos esforços provenientes do tráfego acontece na fundação. 

Já no pavimento rígido, a placa de concreto utilizada no revestimento possui elevada rigidez 

em relação às camadas inferiores e, portanto, absorve praticamente todas as tensões 

provenientes do carregamento aplicado, diminuindo a tensão imposta á fundação. Dessa 

maneira a estrutura de cada tipo de pavimento pode ser definida como apresentada na figura 

2.9: 
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FIG 2.9 Estrutura dos pavimentos : (a) Pavimento Flexível      (b) Pavimento rígido               

(BERNUCCI, 2010) 

 

De acordo com o manual de pavimentação (DNIT, 2006) as camadas podem ser definidas 

da seguinte maneira: 

 Subleito: é o terreno da fundação; 

 Reforço de subleito: é uma camada de espessura constante, posta por 

circunstâncias técnico-econômicas, com características geotécnicas inferiores ao 

do material usado na camada que lhe for superior, porém melhores que o material 

do subleito; 

 Sub-base: é a camada complementar à base, quando por circunstâncias técnico-

econômicas não for aconselhável construir a base diretamente sobre 

regularização; 

 Base: é a camada destinada a resistir e distribuir os esforços oriundos do tráfego e 

sobre a qual é construído o revestimento; 

 Revestimento: é a camada, tanto quanto possível impermeável, que recebe 

diretamente a ação do rolamento dos veículos a fim de melhorá-la quanto à 

comodidade, segurança e a resistir ao desgaste. 

As bases e sub-bases flexíveis e semi-rígidas são classificadas em granulares ou 

estabilizadas. As granulares, por sua vez, são subdivididas em granulares por estabilização 

granulométrica ou por macadame hidráulico. Já as estabilizadas, são separadas em “com 

cimento, com cal e com betume” e cada vertente possui mais subdivisões. A partir disto, 

pode-se montar o fluxograma abaixo: 
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FIG 2.10 Fluxograma de Classificação das sub-bases flexíveis e semi-rígidas  

(DNIT, 2006) 
 

O material de estudo dessa dissertação apresenta características esperadas em agregados 

de base. Serão realizados ensaios para verificar seu potencial uso como camada de base 

estabilizada granulometricamente, onde tem-se uma mistura com porcentagens de solo e 

agregado granular.  

 

 

2.5.2 CARACTERÍSTICAS DA CAMADA DE BASE 

 

 

Como já apresentado, a camada de base destina-se a distribuir e resistir às tensões 

verticais que são aplicadas pelas cargas externas. Segundo YODER (1975), a função dessa 

camada varia de acordo com o tipo de pavimento no qual foi construída. Quando executadas 

em pavimentos rígidos, são destinadas a prevenir o bombeamento, garantir a drenagem, 

prevenir a expansão do subleito na presença de água e aumentar a capacidade estrutural.. Já as 

executadas em pavimentos flexíveis tem a função de aumentar a capacidade de suporte de 

cargas do pavimento pois fornecem maior rigidez e aumentam a resistência à fadiga. 

O comportamento mecânico, físico, hidráulico e térmico de uma camada composta por 

materiais granulares é influenciado, principalmente pela natureza da disposição das partículas 

ou seja, como elas se arranjam (YEDETI, 2014). 

Levando em consideração o arranjo entre os materiais e conceitos de estabilidade e 

densidade, YODER (1975) classifica a mistura solo-agregado em três tipos diferentes, que 

podem ser observados na Figura 2.11. 
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FIG. 2.11 Tipos de mistura solo-agregado  

(YODER, 1975)  

a) Esse tipo de mistura é aquele que contém pouco ou nenhum fino (o autor considera 

material fino aquele passante na peneira 200). Sua estabilidade acontece através do 

contato grão a grão. Apresenta baixa densidade, alta permeabilidade e susceptibilidade 

às ações de congelamento e variação de umidade. Contudo, o material apresenta 

dificuldade de compactação devido à natureza não – coesiva dos grãos; 

b) Nessa mistura, o material é um solo- agregado com finos em quantidade suficiente 

para preencher os vazios entre os agregados graúdos. Tal situação leva ao aumento da 

resistência ao cisalhamento, devido ao contato entre os grãos. Apresenta alta 

densidade, baixa permeabilidade e susceptibilidade moderada às variações de 

temperatura. Embora seja um material que apresente uma dificuldade moderada em 

relação á compactação, esse tipo de mistura é a ideal do ponto de vista da estabilidade 

e apresenta resistência ao cisalhamento relativamente alta em situações de 

confinamento e não-confinamento; 

c) O terceiro tipo é a mistura que contém muitos finos, a tal ponto que não acontece o 

contato grão a grão entre os agregados graúdos e eles praticamente flutuam no solo. 

Caracteriza-se pela baixa estabilidade e seu comportamento se altera diante da 

presença de água e variações climáticas. Paradoxalmente, em algumas vezes o 

material apresenta fácil compactação e boa trabalhabilidade. 

A especificação de serviço DNIT 141/2010 – Pavimentação – Base estabilizada 

granulometricamente é a norma brasileira que orienta e define os procedimentos a serem 

adotados para a execução da camada de base de um pavimento utilizando solo estabilizado 

granulometricamente e ainda especifica os requisitos para os materiais a serem empregados na 

obra. De acordo com ela, os materiais a serem utilizados para camadas de base estabilizadas 

devem apresentar as seguintes características: 
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 Possuir granulometria que satisfaça uma das faixas da tabela abaixo: 

 

TAB. 2.8 Granulometria para camada de base  

Faixas de 

projeto 
A B C D E F 

Tolerância 
de Faixa 

de Projeto 

Peneiras % Peso Passante 

2" 100 100 - - - - + - 7 

1" - 75-90 100 100 - - +- 7 

  3/8 " 30 - 65 40-75 50-85 60-100 100 100 + - 7 

nª 4 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 70-100 + - 5 

nª10 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100 + - 5 

nª40  8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70 + - 2 

nª200 `2-8  5-15 5-15  10-25  6-20  8-25 + - 2 

NBR 141/2010 - DNIT 

Sendo que o material deve se enquadrar em uma das faixas A, B, C ou D no caso de N > 

5 X 10
6 

 e quando N<= 5 X 10
6 

 o material deve se enquadrar em uma das seis faixas A, B, C, 

D, E ou F. 

 O agregado retido na peneira 10 deve ser constituído de partículas duras e 

resistentes, isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados e isento de 

matéria vegetal ou outra substância prejudicial; 

 O ensaio de abrasão Los Angeles dos agregados retidos na peneira 10 não 

devem apresentar desgaste superior a 55%. 

Sobre os agregados miúdos e finos, ela estabelece os seguintes limites: 

 A fração passante na peneira 40 deve apresentar Limite de Liquidez inferior ou 

igual a 25% e Índice de plasticidade inferior ou igual a 6%. No caso em que 

esses limites forem ultrapassados, o equivalente de areia deve ser maior que 

30%; 

 A porcentagem do material que passa na peneira 200 não deve ultrapassar 2/3 

da porcentagem que passa na peneira 40. 
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Essas características definem as exigências necessárias ao emprego do lastro degradado 

como agregado a ser usado como parte de uma mistura em camada de base estabilizada. 

Dependendo dos percentuais de solo e lastro degradado, existirão diferentes custos e 

comportamentos mecânicos. No item materiais e métodos serão simulados diferentes 

misturas, verificando sua adequabilidade ás exigências mecânicas das bases estabilizadas. 

Um outro aspecto que precisa ser considerado além da conformidade mecânica, é a 

adequabilidade às exigências ambientais para que o emprego desse material alternativo não 

gere impactos negativos sobre o meio ambiente. A seguir serão apresentados os aspectos da 

legislação ambiental brasileira relacionados aos materiais empregados em pavimentação. 

 

 

2.6 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PARA AGREGADOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS 

 

 

No Brasil não existe uma norma que defina padrões ambientais para aplicação de 

materiais em obras de pavimentação. A referência que traz orientações envolvendo a interação 

entre obras rodoviárias e o meio ambiente é o Manual para Atividades Ambientais 

Rodoviárias, publicado pelo DNIT, no ano de 2006. No referido documento são 

recomendados métodos e padrões que gerenciem as questões ambientais dos 

empreendimentos rodoviários, permitindo uma visão ampla à questão ambiental no meio, 

mostrando problemas existentes, recursos disponíveis e possíveis soluções a serem 

empregadas.  

Existe ainda a norma 70/2006 (DNIT), denominada Condicionantes Ambientais das 

Áreas de Uso de Obras, que define os procedimentos para o desenvolvimento de atividades 

relacionadas à execução de obras rodoviárias, de maneira que atenda às condicionantes 

ambientais nas áreas de uso de obras. 

Porém, nenhum dos documentos supracitados orienta sobre substâncias químicas 

presentes nos agregados que possam viabilizar ou não o uso destes como materiais em 

pavimentação, seja como material de base, sub-base ou agregado para revestimento asfáltico. 

O interesse em conhecer as propriedades e composições químicas dos agregados faz-se 

necessário no caso de agregados alternativos provenientes de algum outro processo e que 

possa ter inserido contaminantes no mesmo. A escória de aciaria é um exemplo de agregado 

alternativo com uso normatizado através da Especificação de Serviço nº 115/2009 – 
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Pavimentação Rodoviária - Base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria - 

ACERITA. Na referida especificação, os condicionantes ambientais descritos não abordam a 

questão da composição química da escória, apenas advertem que as exigências e 

recomendações do órgão ambiental competente devem ser aceitas para que se proceda o 

processo de licenciamento ambiental do empreendimento. Cita ainda que as operações de 

estocagem e manuseio devem ser realizadas de modo a não permitir que o material atinja 

cursos d’água. 

Uma terceira referência ambiental que trata da interação entre obras rodoviárias e o meio 

ambiente é a Especificação Técnica de Controle Ambiental emitida em 2007 pelo 

Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo. Nela encontram-se 

orientações para adoção de boas práticas ambientais para execução de obras rodoviárias 

executadas pelo órgão em questão. Ela abrange os meios físicos: solo, ar e a água; biótico: 

fauna e flora e socioeconômico: população de entorno, funcionários e usuários da rodovia e 

visa a prevenção e redução dos impactos sócio-ambientais negativos. O controle ambiental 

apresentado na especificação envolve instruções e procedimentos para atividades em área de 

apoio às obras, bem como para a supressão vegetal, ainda orienta os procedimentos para áreas 

de empréstimo, depósitos de material excedente e outras atividades relacionadas à execução 

da obra. Porém, tal especificação, assim como as demais citadas neste tópico, não orientam 

nem definem padrões ambientais para o uso de agregados, destinados obras de pavimentação 

rodoviária sejam eles reciclados ou não. 

Desta forma, as normas existentes específicas para obras de pavimentação, concentram 

seu foco na descrição dos impactos decorrentes das atividades de construção e nas possíveis 

medidas mitigadoras relacionadas a esses impactos. Ainda que algumas delas citem que deve 

haver uma preocupação no estoque e manuseio de agregados alternativos a fim de evitar a 

contaminação da água, do solo e do ar, nenhuma delas especifica limites aceitáveis para a 

composição química dos mesmos. Assim este trabalho optou por utilizar as normas brasileiras 

relacionadas à classificação, solubilização e lixiviação de resíduos sólidos de forma geral para 

o enquadramento do material de lastro.  

 Existem ainda, resoluções emitidas por órgãos governamentais de controle ambiental, 

que estabelecem valores limites para certas substâncias e definem assim, padrões de 

lançamento das mesmas no solo, em águas superficiais e subterrâneas. De maneira geral, 

esses limites são estabelecidos em termos de concentração e desta forma são dependentes das 



58 

 

vazões dos corpos d’água. Desta forma, considerou-se ainda esses padrões de lançamento ou 

emissão definidos por Resoluções CONAMA para o solo e para a água. 

Para classificar o material estudado quanto aos seus potenciais riscos ao meio ambiente e 

à saúde pública esse trabalho utilizou a NBR 10.004, pois o lastro degradado pode ser 

considerado como resíduo, isto é, um material proveniente de outra atividade e que, não tendo 

mais utilidade, foi descartado. A referida norma estabelece os critérios de classificação e os 

códigos para identificação dos resíduos de acordo com suas características e apresenta a 

seguinte definição: 

 “Resíduos sólidos: Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de 

atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços 

e de varrição. São incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistema de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o 

seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam para isso 

soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor  tecnologia 

disponível.” 

Conhecer as substâncias presentes no material é indispensável para enquadrá-lo na classe 

correta e permitir uma destinação adequada para o mesmo; principalmente quando espera-se 

atribuí-lo um propósito nobre como o emprego como agregado alternativo em obras de 

pavimentação. De acordo com a NBR 10.004, os resíduos são classificados em: 

a) “Classe I – Perigosos: Aqueles que apresentam características que, em função de suas 

propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas podem apresentar risco à saúde 

pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou acentuando seus índices e/ ou 

riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada.” 

b) “Classe II – Não Perigosos 

 Classe II A – Não inertes: Aqueles que não se enquadram nas classificações de 

resíduos classe I ou classe IIB. Os resíduos não inertes podem apresentar propriedades 

como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

 Classe II B – Inertes: Resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa, 

segundo a ABNT NBR 10.007, não tiveram nenhum de seus constituintes 

solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, 

excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.” 

Para se obter uma classificação ambiental segundo a NBR 10.004 é necessário a 

realização de ensaios de lixiviação e solubilização conforme o prescrito nas NBR’s 10.005 e 

10.006. 
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Para fins de comparação com a legislação vigente, os valores obtidos nos ensaios de 

lixiviação e solubilização feitos com o material deste trabalho também serão confrontados 

com os estabelecidos em algumas resoluções do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente) e na Portaria 2.014, do Ministério da Saúde, conforme descritos a seguir: 

 “Resolução nº 357/05  – Dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes 

ambientais para seu enquadramento bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes; 

 Resolução nº 430/11 - Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357/05 

 Resolução nº 396/08 – Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento das águas subterrâneas 

 Portaria nº 2.914/11 – Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade” 

 

Esse trabalho considera o emprego do lastro degradado como um dos componentes do 

material de base.  Ainda que o revestimento asfáltico que recobre a base tenha uma baixa 

permeabilidade existe uma parcela pequena de água que infiltra por esse. Além desse 

montante, parte da água que não é coletada pelo sistema de drenagem percola por baixo do 

revestimento asfáltico lixiviando, solubilizando e volatilizando parte dos componentes da 

camada de lastro degradado. O material volatilizado seguirá em direção ao ar atmosférico e o 

lixiviado e solubilizado seguirão em direção a um corpo d’água subterrâneo. A parcela 

volatilizada é desprezível como será visto nos resultados dos ensaios ambientais apresentado 

no capítulo 4. A parcela solubilizada passará por um processo de autodepuração ao longo do 

solo e eventualmente pode vir a atingir um corpo d’água subterrâneo. Nesse caso, os valores 

atenuados pela autodepuração devem ser comparados com os de referência estabelecidos pela 

Resolução 396/08. 

 O art.27 da referida resolução estabelece que “A aplicação e disposição de efluentes e de 

resíduos no solo deverão observar os critérios e exigências definidos pelo órgãos competentes 

e não poderão conferir às águas subterrâneas características em desacordo com seu 

enquadramento”. Cabe ressaltar que os padrões definidos por esta norma são em termos de 

concentração após a mistura entre a vazão lixiviada e a vazão do corpo d’água receptor. Dessa 

forma, dependendo da vazão do corpo d’água receptor pode ocorrer uma diluição que levaria 

a uma concentração da mistura que não ultrapasse os limites da norma. Além disso, enquanto 

a água infiltra e percola no solo, existe um processo natural de autodepuração, onde as 

bactérias degradam os contaminantes. 
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Quando contaminantes decorrentes de um processo produtivo percolam por um corpo 

d’água subterrâneo que alimenta um corpo d’água superficial, é comum que os órgãos de 

controle ambiental considerem os limites previstos pela Resolução nº 357/05 complementada 

pela Resolução CONAMA nº 430/11. Assim, apesar de ocorrer uma autodepuração associada 

a uma diluição ao longo do solo e da água subterrânea, esse estudo também utilizou para 

efeito de comparação os valores limites para água superficial das resoluções supracitadas. A 

Resolução nº 430/11, que complementa a altera a nº 357/05 define o termo “Efluente” como 

sendo aquele utilizado para caracterizar os despejos líquidos provenientes de diversas 

atividades ou processos. Em seu artigo 5º, a referida Resolução define que “Os efluentes não 

poderão conferir ao corpo receptor características de qualidade em desacordo com as metas 

obrigatórias progressivas, intermediárias e final, do seu enquadramento”, ainda, no artigo 12º 

é determinado que “O lançamento de efluentes em corpos de água, com exceção daqueles 

enquadrados na classe especial, não poderá exceder as condições e padrões de qualidade de 

água estabelecidos  para as respectivas classes, nas condições da vazão de referência ou 

volume disponível, além de atender outras aplicáveis.” 

Por este motivo viu-se a necessidade de conhecer as classes estabelecidas no 

enquadramento dos corpos d’água e seus respectivos padrões de qualidade de água. Portanto, 

conforme a Resolução 357/05, os corpos de água superficiais são divididos em água doce, 

água salobra e água salina, que por sua vez são subdivididas em classes, como esquematizado 

a seguir: 
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TAB. 2.9 Classificação dos corpos d’água de acordo com a Resolução CONAMA nº 

357/05 

  

Enquadramento 

Água Doce Água Salobra Água Salina 

Classes e 
destinação 

I - Classe especial: águas 
destinadas ao abastecimento 
para consumo humano, com 
desinfecção 

I - Classe especial: águas 
destinadas à preservação dos 
ambientes aquáticos e à 
preservação do equilíbrio 
natural das comunidades 
aquáticas 

I - Classe especial: 
águas destinadas à 
preservaação dos 
ambientes aquáticos e à 
preservação do 
equilíbrio natural das 
comunidades aquáticas 

II - Classe 1: Destinadas                                                
a) ao abastecimento para 
consumo humano, após 
tratamento simplificado;                                                                       
b)à proteção das 
comunidades aquáticas;                                                                              
c) à recreação de contato 
primário, tais como natação, 
esqui aquático e mergulho                                                                              
d) à irrigação de hortaliças 
que são consumidas cruas e 
de frutas que desenvolvem 
rentes ao solo                                    
e)à proteção das 
comunidades aquáticas em 
Terras Indígenas. 

II - Classe 1: Destinadas                                                
a) ao abastecimento para 
consumo humano, após 
tratamento convencional ou 
avançado;                                                                       
b)à proteção das 
comunidades aquáticas;                                                                              
c) à recreação de contato 
primário, tais como natação, 
esqui aquático e mergulho                                                                              
d) à irrigação de hortaliças 
que são consumidas cruas e 
de frutas que desenvolvem 
rentes ao solo                                    
e)à aqüicultura e  à atividade 
de pesca. 

II - Classe 1: 
Destinadas                                                
a)  à recreação de 
contato primário;                                                                         
b) à proteção das 
comunidades aquáticas;                                                                              
c) à aquicultura e  à 
atividade de pesca;                                                                     

III - Classe 2: Destinadas                                           
a) ao abastecimento para 
consumo humano, após 
tratamento convencional;                                                         
b) à proteção das 
comunidades aquáticas                                                                    
c) à recreação de contato 
primário, tais como natação, 
esqui aquático e mergulho                                                                              
d) à irrigação de hortaliças 
que são consumidas cruas e 
de frutas que desenvolvem 
rentes ao solo                                    
e) à aqüicultura e à atividade 
de pesca. 

III - Classe 2: Destinadas                                           
a) à pesca amadora;                                                         
b) à proteção das 
comunidades aquáticas                                                                    
c) à recreação de contato 
secundário. 

III - Classe 2: 
Destinadas                                           
a) à pesca amadora;                                                         
b) à recreação de 
contato secundário. 



62 

 

  

Enquadramento 

Água Doce Água Salobra Água Salina 
IV - Classe 3: Destinadas                                           

a) ao abastecimento para 
consumo humano, após 
tratamento convencional 
ou avançado;                                                         
b) à irrigação de cultura 
arbóreas, cerealíferas e 
forrageiras                                                                   
c) à recreação de contato 
primário, tais como 
natação, esqui aquático e 
mergulho                                                                              
d) à irrigação de hortaliças 
que são consumidas cruas 
e de frutas que 
desenvolvem rentes ao 
solo                                    e) 
à aqüicultura e à atividade 
de pesca 

IV - Classe 3: Destinadas                                
a) à navegação; e                                                         
b) á harmonia paisagística                                         

IV - Classe 3: 
Destinadas                                
a) à navegação; e                                                         
b)à harmonia 
paisagística                                         

V - Classe 4: Destinadas                                           
a) à navegação; e                                                         
b) à harmonia paisagística 

- - 

 

A Resolução nº 430/11, em seu artigo 18, parágrafo 2º define que “Cabe ao órgão 

ambiental competente a especificação das vazões de referência do efluente e do corpo 

receptor a serem consideradas no cálculo da Concentração do Efluente no Corpo Receptor – 

CECR, além dos organismos e dos métodos de ensaio a serem utilizados, bem como a 

frequência de eventual monitoramento”. Assim, dependendo da localização da obra de 

pavimentação que irá utilizar o lastro degradado como material alternativo, haverá um 

enquadramento do corpo de água superficial e uma vazão mínima de referência a ser 

considerada. 

Outra escolha comum por parte dos órgãos de controle ambiental é utilizar a Portaria 

2.914 do Ministério da Saúde quando o contaminante atinge um corpo d’água superficial que 

é utilizado para abastecimento público. Nesse caso a comparação é feita com os valores 

máximos permitidos para a água potável, ou seja, aquela voltada para o consumo humano. 

Cabe ressaltar que a água que por ventura venha percolar no solo, poderá ou não atingir 

corpos d’água subterrâneos, que por sua vez poderão ou não ser direcionados a águas 
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superficiais que sejam ou não influentes em um local de captação de água para consumo 

humano. Deve ser levado em conta ainda a autodepuração e diluição ao longo desse caminho.  
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3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

Foram selecionados para a presente pesquisa 4 tipos de lastros degradados, cuja 

caracterização será  apresentada a seguir. As amostras de lastro foram utilizadas na 

composição de 6 misturas solo-lastro, considerando 2 tipos distintos de solos, sendo um 

laterítico arenoso e o outro laterítico argiloso. Utilizou-se como referência para estabilização a 

Norma DNIT 141/2010 – Pavimentação: Base estabilizada granulometricamente e avaliou-se 

o comportamento mecânico dessas misturas através do ensaio de módulo resiliente. No 

presente capítulo serão apresentados os materiais utilizados na pesquisa e a metodologia 

empregada para a caracterização física, mecânica, química e ambiental dos mesmos. Um 

procedimento para análise do material foi elaborado e é apresentado no fluxograma abaixo: 

 

 

 

FIG 3.1 Fluxograma elaborado para estudar o material de lastro degradado 
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3.1 MATERIAIS ESTUDADOS 

 

 

3.1.1 O LASTRO  

 

 

O material de lastro degradado utilizado neste estudo é proveniente de quatro pontos 

diferentes de uma estrada de ferro que liga cidades do estado do Pará, na região Norte do país 

ao Porto de Ponta da Madeira, na cidade de São Luis do Maranhão, localizado na região 

Nordeste. Por ela circula o maior trem do mundo, segundo o Instituto de Logística e Supply 

Chain (ILOS, 2013) e são transportadas 120 milhões de toneladas de carga de produtos como 

minério de ferro, manganês, grãos e combustíveis, sendo 95% da carga transportada 

representada pelo minério de ferro (VALE, 2011). O lastro passou pelo processo de 

desguarnecimento, sendo retirado da via férrea através da seleção e peneiramento mecanizado 

realizado pela desguarnecedora. Durante este processo o material é lançado na lateral da via e 

posteriormente é descartado em aterro sanitário local. 

As amostras foram coletadas em 4 pontos diferentes ao longo da ferrovia, sendo que duas 

delas foram extraídas no trecho que corta a cidade de Açailândia, porém em quilômetros 

diferentes, por isso será discriminado como Açailândia 1 e Açailândia 2.  As amostras 

estudadas nessa dissertação estão identificadas conforme Relatório Técnico 01/14 – 

Laboratório de Infraestrutura Ferroviária – Projeto IME/VALE: 

 Amostra 06, extraída do trecho que atravessa a cidade de Parauapebas;  

 Amostra 10, proveniente do trecho que corta a cidade de Marabá;  

 Amostra 23 foi coletada no trecho definido como Açailândia 1; 

 Amostra 43 coletada no trecho definido como Açailândia 2. 

As figuras 3.2 a 3.5 mostram o lastro em campo: 
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FIG 3.2 Amostra 06 no local de coleta 

 

FIG 3.3 Amostra 10 no local de coleta 

 

FIG 3.4 Amostra 23 no pátio onde foi 

coletada 

 

FIG 3.5 Amostra 43 no pátio onde foi 

coletada 

 

De acordo com informações fornecidas por trabalhadores da ferrovia, a rocha utilizada 

para o material de lastro é o gnaisse. 

As figuras de 3.6 a 3.9 permitem visualizar cada amostra já em laboratório: 
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FIG 3.6 Amostra 06, Parauapebas 

 

FIG 3.7 Amostra 10, Marabá 

 

  

FIG 3.8 Amostra 23, Açailândia 1 

 

FIG 3.9 Amostra 43, Açailândia 2 

 

 

 

3.1.2 OS SOLOS 

 

 

Foram utilizados três solos durante a pesquisa. O primeiro deles é oriundo da cidade de 

Niquelândia/GO e sua escolha se deu em função de ser um solo laterítico argiloso de ampla 

ocorrência no território brasileiro. Este solo foi material de estudo de SILVEIRA (2015). Sua 

classificação é apresentada na Tabela 3.1.  
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TAB 3.1 Classificação do solo de Niquelândia/GO 

 

 

 

FIG 3.10 Solo de Niquelândia 

 

O segundo solo foi coletado no sopé do talude de corte nos arredores da cidade de 

Açailândia. Trata-se de um solo fino de coloração avermelhada, que, a princípio, poderia 

apresentar comportamento laterítico. Entretanto, uma simples escavação da superfície revelou 

uma sub-superfície distinta, na qual fica evidente a presença de características da rocha mãe. 

Para identificação durante os ensaios, foi denominado “SOLO 36”, de acordo com relatórios 

dos trabalhos de campo. 

 

SOLO NIQUELÂNDIA 

Umidade 
ótima      (%) 

Massa Esp. 
Aparente 

Seca 
Máxima   
(g/cm³) 

Limite de 
Liquidez 

Índice de 
Plasticidade 

Classificação 
MCT 

Classificação 
granulométrica 

20,60% 1,66 37,90% 19,50% LG' 
Areia fina siltosa 

argilosa 
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Após os ensaios de classificação e o início da definição do traço para a mistura solo-

agregado que seria usada nos ensaios mecânicos, observou-se que a granulometria do solo 36 

não satisfaria os cálculos de dosagem. Por se tratar de um solo muito fino, nenhuma 

porcentagem testada para a mistura de solo-agregado satisfez os limites granulométricos 

exigidos para a Faixa A, da Norma para base estabilizada granulometricamente. Além disso, 

os resultados obtidos para o Limite de Liquidez e Índice de Plasticidade estavam acima do 

estabelecido na referida norma, que prevê para a fração que passa na peneira 40 um Limite de 

Liquidez igual ou inferior a 25% e um Índice de Plasticidade inferior ou igual a 6%. Por esse 

motivo, foi necessário escolher um solo que, quando feita a dosagem, atendesse à 

especificação granulométrica e os valores previstos para os limites. As informações do solo 

36 podem ser vistas na tabela 3.2: 

 

 

 

 

 

FIG 3.11 Solo vermelho-rôxo no sopé do 

talude de corte 

FIG 3.12 Solo 36 após o 

destorroamento 
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TAB 3.2 Classificação do Solo 36 

SOLO 36 

Umidade 
ótima (%) 

Massa 
Esp. 
Aparente 
Seca 
Máxima   
(g/cm³) 

Limite de 
Liquidez 

Índice de 
Plasticidade 

Classificação 
MCT 

Classificação 
granulométrica 

15,40% 1,67 35,50% 
Não 
plástico 

 NA - NS' 
Solo fino siltoso 
argilo-arenoso 

 

O terceiro trata-se de um solo fino avermelhado coletado de um talude de corte na lateral 

direita (sentido Norte) da ferrovia, na região de Açailândia e que foi pouco trabalhado ao 

longo do tempo. Foi nomeada “Amostra 29” e a figura 3.13 ilustra este solo no campo, no 

momento da coleta. 

 

FIG 3.13 Talude de corte onde foi coletada a Amostra 29 

 

Com este solo foi possível executar o traço da mistura de solo-agregado utilizando o 

lastro 43, por ter atendido aos parâmetros prescritos na norma 141/2010. Sua classificação 

está apresentada na Tabela 3.3. 
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TAB 3.3 Classificação do Solo 29 

SOLO 29 

Umidade 
ótima   

(%) 

Massa 
Esp. 

Aparente 
Seca 

Máxima   
(g/cm³) 

Limite 
de 

Liquidez 

Índice de 
Plasticidade 

Classificação 
MCT 

Classificação 
granulométrica 

12,70% 1,94 19,50% 10% LA' 
Areia grossa silto 

- argiloso 

 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E DE FORMA DO LASTRO DEGRADADO 

 

 

Para a caracterização física foram realizados os ensaios de granulometria e Abrasão Los 

Angeles, no laboratório de Infraestrutura Ferroviária no Instituto Militar de Engenharia, de 

acordo com os Métodos de Ensaio 80/94 (DNER) e 035/98 (DNER), respectivamente. O 

ensaio mecânico de determinação da perda ao choque no aparelho Tréton foi realizado 

conforme a norma 399/99 (DNER) e o de Módulo Resiliente foi realizado de acordo com o 

procedimento de ensaio descrito em Medina e Motta (2005). Para a determinação da forma 

foram realizados os ensaios de Microscopia Eletrônica por Varredura (MEV), no Laboratório 

de Materiais do IME e o processamento digital de imagem do agregado através do 

equipamento AIMS (Aggregate Image Measurement System), no CENPES (Centro de 

Pesquisa Leopoldo Américo Miguez de Mello). 

 

 

3.2.1 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO  

 

 

A distribuição granulométrica é uma informação de importância significativa a ser 

considerada quando da escolha de agregados para obras de pavimentação, pois ela tem grande 

influência nas propriedades estruturais da camada. A graduação do material permite a 

distribuição percentual dos seus grãos de diversos tamanhos, considerando a quantidade de 
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material, em massa, retido nas peneiras utilizadas. A classificação das rochas difere daquela 

usada para os solos. Segundo PINTO (2006) a ABNT define limites das frações de solos, 

classificando-os da seguinte maneira: 

 

TAB 3.4 Limites das frações dos solos 

Fração Limites definidos 

Pedra De 7,5 cm a 25 cm 

Brita De 4,8 mm a 7,5 cm 

Areia Grossa De 1,2 mm a 4,8 mm 

Areia Média De 0,3 mm a 1,2 mm 

Areia Fina De 0,05 mm a 0,3 mm 

Silte De 0,005 mm a 0,05 mm 

Argila Inferior a 0,005 mm 

 

Já os agregados rochosos, segundo definição disponível na norma 037/97 (DNER), são 

classificados como agregados graúdos quando os grãos passam na peneira de 75 mm e ficam 

retidos na de 4,8 mm. Os agregados miúdos são aqueles que passam pela peneira de 4,8 mm e 

ficam retidos na peneira de 0,075 mm. Os agregados obtidos das rochas são classificados, 

conforme seu tamanho em: 

 

TAB 3.5 Limites da classificação das rochas  

Denominação Limites definidos 

Pedrisco < 2,0 mm 

Pedregulho fino De 2,0 a 4,8 mm 

Brita 1 De 4,8 a 12,5 mm 

Brita 2 De 12,5 a 25 mm 

Brita 3         De 25 a 50 mm 

Brita 4        De 50 a 76 mm 

Brita 5  De 76 a 100 mm 

 NBR 7225/93 
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Para o ensaio de granulometria, primeiramente o material foi separado através do 

quarteador de uma polegada, em seguida escolheu-se uma das cubas de onde seriam retiradas 

duas amostras de 2 kg do material. As peneiras utilizadas foram as seguintes: 2” , 1”, 3/8”, #4, 

#10, #40 e #200, que são estabelecidas na norma 141/2010 (DNIT) para Base estabilizada 

granulometricamente.  

         

   

 

 

3.2.2 MICROSCOPIA ELETRÔNICA POR VARREDURA 

 

 

A função principal de um microscópio é permitir que seja visto ao olho humano o que for 

muito pequeno para tal. Através do Microscópio Eletrônico por Varredura é possível obter 

rapidamente informações sobre a morfologia de uma amostra sólida e através do EDS 

(Espectrometria por Energia Dispersiva) fazer a identificação de elementos químicos 

presentes. É utilizado mais comumente nas áreas da biologia, odontologia, farmácia, 

engenharia, química,  

metalurgia, física, medicina e geologia (KESRENBACHK, 1994 apud DEDAVID, 2007). 

Na microscopia eletrônica por varredura, um feixe de elétrons rastreia a superfície da 

amostra a ser examinada. O feixe de elétrons refletido é coletado e mostrado à mesma taxa de 

varredura sobre um tubo de raios catódicos (semelhante à tela da TV). A imagem na tela, que 

pode ser fotografada, representa as características da superfície da amostra.  O ensaio 

FIG 3.15 Conjunto de peneiras FIG 3.14 Quarteamento da amostra 10  
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microscópico representa uma ferramenta bastante útil no estudo e na caracterização de 

materiais (CALLISTER, 2000).  

  

  

  

 

3.2.3 AIMS (AGGREGATE IMAGE MEASUREMENT SYSTEM) 

 

 

Segundo (BESSA, 2012), as propriedades de forma, de angularidade e de textura dos 

agregados possuem um papel fundamental na estabilidade e na capacidade de suporte de 

misturas asfálticas, e provavelmente, de britas para  pavimentos. Por esse motivo os 

agregados devem ter essas características conhecidas e controladas.  Através do ensaio AIMS 

é possível obter uma caracterização física completa envolvendo as características de forma, 

angularidade e textura do agregado.  

CASTELO BRANCO et al (2006) cita vantagens do equipamento AIMS em relação ao 

método tradicional de medida da forma por paquímetro ou crivo. Segundo a autora, a 

proficiência do equipamento consiste por ser um sistema completamente automatizado e de 

fácil operação com capacidade de realizar análises 2D e 3D; ainda separa características de 

forma, angularidade e textura/topografia, por análises baseadas em métodos científicos e 

FIG 3.17 Amostras prontas 

para análise no MEV 

FIG 3.16 Amostras prontas 

para serem analisadas 

no MEV 
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conhecidos, utilizando a distribuição cumulativa de propriedades ao invés de índices baseados 

em médias aritméticas. 

Estes métodos por imagem são mais precisos e menos demorados que os métodos 

tradicionais. FERNLUND (2004) cita vários trabalhos nos quais a análise digital por imagem 

foi utilizada para a caracterização tanto macroscópica quanto microscópica de agregados.  

A caracterização relativa à forma analisa as variações nas dimensões das partículas; 

enquanto a relativa à angularidade analisa as variações nas “quinas” das partículas, que irão 

influenciar a sua forma e a caracterização da textura analisa as irregularidades superficiais em 

escala microscópica. Muitos estudos têm demonstrado que a morfologia dos agregados 

graúdos tem um efeito significativo sobre o desempenho dos materiais à base de agregados, 

tais como o domínio de compactação de misturas de asfalto, a deformação permanente de 

misturas de asfalto e a resistência ao cisalhamento de lastro ferroviário. (HUANG, 2010 apud 

ZHANG, 2012). 

Os ensaios de AIMS foram realizados com o equipamento Modelo AFA2 disponibilizado 

pelo CENPES (Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello).  De acordo com 

recomendações do fabricante, foram separados, de maneira aleatória, 50 pedregulhos 

passantes na peneira de 1” e retidos na de ¾” (entre 25 e 19 mm de diâmetro) de cada 

amostra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizou-se o tabuleiro de 19 mm para análise dos agregados, uma vez que seriam feitos 

ensaios de comportamento mecânico com este material e os ensaios dessa natureza, quando 

feitos com agregados graúdos requerem uma atenção especial no tocante às dimensões do 

FIG 3.18 Amostra 10 distribuída no tabuleiro 
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corpo de prova, uma vez que para que os agregados graúdos podem influenciar nos 

resultados, havendo necessidade de corpos de prova de grandes dimensões. Segundo o 

verificado por LEKARP e ISACSON (2001) apud MALYSZ (2004), para que os ensaios 

sejam válidos e representativos o diâmetro do corpo de prova deve ser pelo menos cinco 

vezes maior que o máximo tamanho da partícula. 

 

         

FIG 3.19 Britas sendo analisadas pelo equipamento AIMS 

 

 

3.2.4 ABRASÃO LOS ANGELES 

 

 

O ensaio de abrasão Los Angeles foi realizado aplicando-se a norma DNER-ME 035/98 

Agregados – determinação da abrasão Los Angeles. Este ensaio é comumente utilizado no 

Brasil para determinar o desgaste e a abrasão do agregado; nele uma amostra de 

aproximadamente 5.000 g de material passante na peneira de 19 mm e retido na peneira de 9,5 

mm foi submetido a 500 revoluções no interior do cilindro do equipamento padronizado para 

este ensaio. De acordo com a graduação do material ensaiado, adicionou-se 11 esferas no 

cilindro, que correspondem a uma massa de 4.584g de carga abrasiva. Durante as rotações o 

material sofre impacto das esferas e ao final das revoluções, o resultado é avaliado pela 

redução de massa dos agregados retidos na peneira de nº 12 (1,7 mm) em relação à massa 

inicial da amostra especificada, conforme a equação abaixo: 
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  x 100                                                                              E.Q. 3.1 

 

Sendo: 

An = abrasão “Los Angeles” da graduação n 

n = graduação (A,B,C,D,E,F ou G) escolhida para o ensaio 

mn = massa total da amostra seca, colocada no equipamento 

m’n = massa da amostra lavada e seca, após o ensaio ( retida na peneira de 1,7 mm) 

De acordo com a norma 141/2010 (DNIT), o agregado a ser utilizado na camada de base, 

quando submetido ao ensaio de abrasão Los Angeles não deve apresentar desgaste superior a 

55%. 

 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA 

 

 

3.3.1 ENSAIO DE MÓDULO RESILIENTE 

 

 

O Módulo de Resiliência (MR) de um material é definido como a relação entre a tensão 

desvio (σd) aplicada repetidamente em uma amostra em ensaio triaxial e a correspondente 

deformação específica recuperável ou resiliente (εR). O ensaio triaxial de cargas repetidas 

avalia a propriedade mecânica do material e apresenta a vantagem de reproduzir uma 

condição de tensão multiaxial mais próxima da condição existente em campo.  

O Módulo Resiliente indica uma propriedade básica do material que pode ser usada 

futuramente em análise mecanística de sistemas de múltiplas camadas (BERNUCCI et al., 

2010). No ensaio para obtenção do módulo resiliente são utilizadas diferentes tensões de 

confinamento (σ3) e tensões desvio (σd), aplicadas por célula de carga sobre o corpo de prova. 

Ao ser submetida a sucessivos carregamentos e descarregamentos, a amostra deforma - se, 

obtendo-se assim, as deformações totais (εt). As cargas usualmente são aplicadas com a 

frequência de 1 Hz (1 ciclo/ segundo) e duração de 0,1 s. 

No presente trabalho optou-se pelo procedimento de ensaio descrito em MEDINA 

(2005). De acordo com o planejado para a análise do comportamento mecânico, foram 

moldados corpos de prova com diferentes composições. O primeiro apenas com material de 
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lastro e os demais com uma mistura de solo-lastro, sendo utilizados dois tipos de solos: um 

solo laterítico de ampla ocorrência no Brasil e outro existente na mesma região onde foi 

coletado o lastro. A tabela 3.6 apresenta os corpos de prova submetidos á análise mecânica e 

as respectivas composições: 

 

TAB 3.6 Composição dos corpos de prova 

 

Mistura I     Mistura II     Mistura III      Mistura IV 

Composição 
100 % 

Lastro 10 

80% Lastro 06                   
+                              

20% Solo fino 
de     

Niquelândia 

80% Lastro 23        
+                               

20% Solo fino  
de 

Niquelândia 

70% Lastro 43        
+                               

30% Solo 
grosso de 
Açailândia 

Quantidade 
de CP’s 

1 1 1 4 

 

As amostras foram compactadas em corpos de prova de 100 mm de diâmetro utilizando 

energia Proctor modificada, em oito camadas iguais, até atingir a altura de 200 mm. Após a 

retirada do molde, cada corpo de prova foi envolvido em uma membrana de borracha e em 

seguida submetido ao carregamento triaxial de carga repetida, a fim de se obter a 

caracterização do material através da avaliação de sua propriedade mecânica e prever seu 

comportamento quando submetido a diferentes estados de tensões. As fotos a seguir ilustram 

o momento de confecção dos corpos de prova: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIG 3.21 CP da Amostra 10 

após a retirada do cilindro 

tripartido 

FIG 3.20 CP da Amostra 10 sendo 

moldado 
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3.3.2 PERDA AO CHOQUE NO APARELHO TRÉTON 

 

 

A norma DNER – ME 399/99 descreve o método para determinar a perda ao choque em 

material pétreo britado, pelo emprego do aparelho Tréton, em amostra obedecendo a faixa 

granulométrica padronizada. 

A amostra deve ser constituída de partículas passantes na peneira de 19,0 mm e retidas na 

peneira de 16,0 mm. O número de partículas para cada ensaio deve ser aproximadamente 

entre 15 e 20. O ensaio consiste em deixar cair livremente, sobre a amostra um martelo 

cilíndrico, conforme especificado pela norma.  Após 10 repetições de queda, remove-se o 

cilindro e as partículas que restaram da amostra serão passadas através da peneira de 1,7mm. 

Pesa-se em seguida, o material retido naquela peneira. A diferença entre a massa original da 

amostra e a do material retido na peneira de 1,7mm será expressa como porcentagem da 

amassa original da amostra, e anotada como perda ao choque da amostra ensaiada. 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIG 3.14 Partículas após 

o ensaio 

FIG 3.22 Martelo 

cilíndrico em queda 

sobre a amostra 
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3.4 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E MINERALÓGICA 

 

 

Os ensaios de caracterização química foram realizados com partículas do material fino 

passante na peneira nº 200 (0,075 mm) que estão presentes no lastro degradado e também 

com frações graúdas, passante da peneira de 19 mm e retida na 4,8 mm. Para a caracterização 

química as amostras finas foram submetidas a ensaios de Espectrometria por Energia 

Dispersiva (EDS) e Difração de Raios- x, ambos realizados no Laboratório de Engenharia de 

Materiais, do Instituto Militar de Engenharia.  

 

 

3.4.1 ENSAIO DE EDS 

 

 

O ensaio de EDS é realizado no mesmo equipamento em que o ensaio de MEV. A 

Espectrometria por Energia Dispersiva permite determinar quais os elementos químicos estão 

presentes na amostra. Seu princípio de funcionamento se baseia na incidência de um feixe de 

elétrons sobre o mineral analisado. Quando isso acontece os elétrons mais externos e os íons 

constituintes dos átomos são excitados e mudam de nível energético. Ao retornarem à posição 

inicial liberam a energia adquirida e esta é emitida em comprimento de onda no espectro de 

raios-x. A energia associada a esse elétron é medida através de um detector instalado na 

câmara de vácuo do MEV. Como os elétrons de um determinado átomo possuem energias 

distintas, é possível determinar, no ponto de incidência do feixe quais os elementos químicos 

estão presentes naquele local.  

 

 

3.4.2 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

 

 

A difração de raios- x é uma técnica não-destrutiva de análise de materiais e é 

considerada um dos principais métodos de caracterização microestrutural pois  permite a 

observação de propriedades estruturais fundamentais dos materiais cristalinos 

(TOMAINO,1994). 
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 DARLING (1998) define o cristal como sendo um material constituído por átomos 

dispostos em unidades atômicas que se juntam numa estrutura de particular definição. Essa 

estrutura cristalina é formada por uma rede de ligações atômicas tridimensionais. Cada 

substância cristalina possui planos de difração, distâncias interplanares específicas e únicas, 

bem como a densidade dos átomos ao longo do plano cristalino e o padrão difratométrico por 

ela gerado, o que pode ser considerado a “impressão digital” daquele cristal. A difração de 

raios- x permite identificar a composição do material analisado através da determinação das 

distâncias interplanares obtidas pelo difratômetro. O International Center for Diffraction 

Data, ICCD, com sede nos Estados Unidos mantém e atualiza continuamente um banco de 

dados contendo informações cristalográficas básicas e algumas propriedades físicas dos 

compostos cristalinos. Para identificar um composto as informações mais importantes são as 

distâncias interplanares e as intensidades difratadas normalizadas para os vários planos (hkl) 

que difratam construtivamente os raios-x (KAHN, 2009).  

Assim, para caracterizar uma determinada amostra, deve-se testar diferentes materiais 

existentes no banco de dados até obter um padrão de difração que coincida com o da amostra 

na posição e intensidade dos picos gerados no difratograma. Para isso, utiliza-se programas 

específicos, como o DBWS e o FULLPROF (BLEICHER, 2000). Foram submetidos á análise 

de difração de raios-x os finos passante na peneira nº 200 (0,075 mm) presentes no material 

de lastro 

 

 

FIG 3.24 Amostra preparada para ser 

analisada no difratômetro. 
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3.5 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

A caracterização ambiental foi feita através dos ensaios de lixiviação e solubilização, com 

2 kg de material graúdo de cada amostra. Os agregados selecionados compreendiam grãos 

passantes na peneira nº ¾” (19 mm) e retido na de nº 4 (4,8 mm). Este ensaio foi realizado 

conforme metodologia definida nas NBR 10.005 e  NBR10.006 em  laboratório acreditado 

pelo Inmetro. 

A análise ambiental permite enquadrar o lastro degradado em uma das classificações de 

resíduo sólido previstas pela NBR 10.004 e identificar os seus constituintes. Conhecendo os 

constituintes é possível então, compará-los com listagens de resíduos e substâncias cujo 

impacto à saúde a ao meio ambiente é conhecido. O material bruto de estudo dessa 

dissertação passou pelas etapas de lixiviação e solubilização, sendo posteriormente 

classificado, conforme fluxograma abaixo: 

 

 

FIG 3.25 Fluxograma do processo de classificação ambiental 

 

 

3.5.1 ENSAIO DE LIXIVIAÇÃO 

 

 

A lixiviação permite determinar a capacidade de transferência de substâncias orgânicas e 

inorgânicas presentes nos resíduos sólidos por meio de dissolução do resíduo. Seu principal 

objetivo é extrair substâncias presentes nos resíduos sólidos e identificá-las.  Na lixiviação são 
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determinados os compostos voláteis, semi-voláteis, orgânicos e inorgânicos, através do uso de 

um extrator ZHE, de um cromatógrafo e de um espectrômetro de massa.  

 Análise dos Voláteis 

Faz-se uma extração por head-space, através do extrator ZHE (Zero Head Space 

Extrator). Para isso 25g do material é colocado no extrator e adiciona-se a solução lixiviante.  

O extrator é então pressurizado até que seja observada a saída de líquido pela válvula superior 

do mesmo. Isso significa que o sistema está pressurizado e que todo o ar foi retirado do 

interior. O extrator é colocado sob agitação por 18h. Após esse período, inicia-se a retirada e 

coleta do líquido, que é denominado extrato lixiviado. Uma alíquota desse extrato é retirada e 

colocada sob alta temperatura e agitação mecânica (Figura 3.28 a). Nessa etapa, os compostos 

na fase aquosa migram para a fase gasosa. Através de uma seringa o gás é retirado da ampola 

e injetado (Figura 3.28 b) no cromatógrafo gasoso acoplado a espectrometria de massa onde 

são analisados. Por fim, os compostos voláteis são detectados e quantificados. 

 

 

FIG 3.26 Extrator ZHE 

 

FIG 3.27 Ampola com extrato lixiviado 
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              FIG 3.28 (a) Ampolas sob alta temperatura e agitação constante (b) Injeção do 

gás 

 

As ampolas existentes na figura contém o extrato solubilizado e o gás injetado permite a 

identificação e a quantificação dos elementos presentes na amostra. 

 

 Análise dos Semi-voláteis 

Esta análise se dá pela determinação dos compostos semi- voláteis após extração em fase 

sólida e é dividida em três etapas: 

1ª) Preparo : O extrato lixiviado é colocado em contato com solvente orgânico e por 

afinidade os compostos migram para a parte do solvente 

2ª) É gerado um extrato  orgânico contendo os compostos orgânicos extraíveis 

3ª) Através da cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas, os compostos 

orgânicos e inorgânicos são detectados e quantificados 

Após a lixiviação o material é enquadrado em uma das seguintes classes: Classe I - 

PERIGOSO ou Classe II – NÃO PERIGOSO 

 

 

3.5.2 ENSAIO DE SOLUBILIZAÇÃO 

 

A solubilização permite classificar o material NÃO PERIGOSO em: IIA – NÃO 

INERTE ou II B – INERTE. A principal diferença entre essas classificações diz respeito às 
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propriedades de biodegradabilidade, combustibilidade e solubilidade. Os resíduos NÃO 

INERTES apresentam pelo menos uma das três propriedades citadas. Já aqueles que 

receberam a classificação INERTE, não apresentam constituintes solubilizados em 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, 

turbidez, dureza e sabor, conforme anexo G da NBR 10.004 (ABNT, 2005).  

Para a análise do solubilizado, a amostra é colocada em contato com água ultrapura onde 

permanece imersa durante 7 dias, com agitações ocasionais, em temperatura até 25°C. 

A solução obtida é filtrada em filtro guarnecido com uma membrana filtrante com 0.45 

micrômetros de porosidade. Após a filtração, o líquido passa a ser denominado extrato 

solubilizado e dele são retiradas alíquotas que serão preservadas de acordo com os parâmetros 

a serem analisados. 

 Análise de Colorimetria: Determinação do fenol. 

Parte da alíquota é colocada em contato com a substância 4-amino-antipiridina. Ao 

reagir, a mistura passa a ter a coloração castanha- avermelhada e todos os agrupamentos 

fenólicos são possíveis de ser identificados. A identificação acontece através da 

cromatografia. 

 Análise dos metais 

É feita uma pré-concentração com mistura de Ácido clorídrico e Ácido nítrico, chamada 

de água-régia. Essa pré-concentração é conhecida como “digestão ácida”. Após a digestão, a 

determinação quantitativa dos metais é realizada pelo método de Espectrometria de emissão 

óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES). 

 

 

3.6 MISTURA SOLO-AGREGADO 

 

 

Como já abordado no item 3.4.1 o número de corpos de prova submetidos à 

caracterização mecânica pelo ensaio de módulo resiliente foi diferente para as misturas. Tal 

fato se deve à disponibilidade de material para execução do ensaio. Apesar de dispor de 

grande quantidade, em peso, das amostras, os corpos de prova a serem moldados para a 

análise mecânica exigiam uma faixa granulométrica específica (material passante na peneira 
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de 19 mm e retido na 4,8mm), para que os resultados fossem representativos, por se tratar de 

materiais granulares. Por este motivo, foi possível confeccionar apenas 1 corpo de prova com 

as amostras 10, 06 e 23. Já a mostra 43, por ter sido coletada em maior quantidade, permitiu a 

confecção de 4 corpos de prova.  

A definição da composição das misturas aconteceu a partir da especificação de projeto DNIT 

141/2010 que estabelece faixas granulométricas para projetos de base estabilizada 

granulometricamente. Sendo assim, as misturas foram compostas por materiais retidos nas 

peneiras de 2”, 1”, 3/8”, n º 4, n º 10, n º 40, n º 200. Como a especificação de projeto 

supracitada possui mais de uma faixa granulométrica, foi escolhida aquela à qual a curvas 

granulométricas do agregado graúdo mais se aproximou, ou seja, a Faixa A. Apresenta-se na 

Tabela 3.7 uma representação esquemática das porcentagens utilizadas para a mistura IV, que 

contém os agregados de uma mesma região e com a qual foi possível confeccionar o maior 

número de corpos de prova. 

 

 

TAB 3.7 Distribuição percentual dos materiais na mistura para base de solo-agregado 

 

 

Na figura 3.29 é possível visualizar a curva granulométrica obtida após o ajuste da 

mistura. 

 

Peneiras 

Lastro 43 Solo 29 Limites da 

Faixa de 

Trabalho Granulometria Tentativa Granulometria Tentativa 

Faixa A - 

DNIT 

(pol.) (mm) mínimo máximo 

2" 50,8 100,00 70,00 100,00 30,00 100 100         100,0 

1" 25,4 89,15 62,41 84,55 25,37 - - 87,8 

3/8" 9,5 24,81 17,37 56,05 16,82 30 65 34,2 

n.º 4 4,8 14,58 10,21 45,71 13,71 25 55 23,9 

n.º 10 2,0 9,97 6,98 36,31 10,89 15 40 17,9 

n.º 40 0,42 5,98 4,19 36,31 10,89 8 20 15,1 

n.º 

200 
0,075 1,61 1,13 17,74 5,32 2 8 6,4 

% na mistura 70% 30% 
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FIG 3.29 Ajuste granulométrico da mistura Solo – Lastro 43, com os limites 

estabelecidos pela Faixa A da norma 141/2010 (DNIT) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos nos ensaios realizados com os materiais 

coletados. 

Inicialmente serão apresentados os resultados dos ensaios de caracterização física e de 

forma do lastro degradado, em seguida os resultados mecânicos, químicos e por último os 

ambientais. Ressalta-se que os ensaios de MEV, EDS e DR-X foram realizados com a fração 

fina (passante na peneira 0,075 mm) encontrada no material de lastro, a fim de identificar a 

composição química do material fino que encrusta na superfície da brita do lastro. Comenta-

se a conseqüência de tais resultados quando considerada a utilização dos materiais como 

camada de base em pavimentos rodoviários. 

 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

 

 

4.1.1 DO LASTRO DEGRADADO 

 

 

A tabela 4.1 apresenta o resultado do ensaio de granulometria das amostras de lastro: 

 

TAB 4.1 Ensaio de granulometria das amostras de lastro degradado 

Peneira % Passante 

Faixa de 
projeto          
(141/2010 

DNIT) 

# (pol.) (mm) 
Amostra 

10 
Amostra 

06 
Amostra 

23 
Amostra 

43 
A 

2" 50,8 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100 

1" 25,4 94,25% 85,74% 91,99% 89,15% - 

  3/8 " 9,5 39,64% 48,03% 52,35% 24,81% 30 - 65 

nª 4 4,8 20,20% 39,79% 39,38% 14,58% 25-55 

nª10 2 10,08% 32,65% 27,54% 9,97% 15-40 

nª40 0,42 5,47% 17,27% 12,00% 5,98%  8-20 

nª200 0,075 2,24% 1,17% 2,63% 1,61% 2-8 
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Observa-se que em todas as amostras a porcentagem de material passante na peneira 4,8 

mm foi menor que a porcentagem retida na referida peneira, indicando se tratar de um 

agregado predominantemente graúdo. Relacionando com as faixas de projeto especificadas 

pelo DNIT na norma 141/2010, foi observado uma maior proximidade dos resultados com a 

Faixa A, sendo que a Amostra 10 apresentou 50% de enquadramento na faixa especificada; a 

amostra 06 apresentou enquadramento em 5 peneiras, ou seja 83% e a Amostra 23 apresentou 

enquadramento de 100% na Faixa A. Já a amostra 43 enquadrou apenas 16%. 

 As distribuições granulométricas podem ser observadas no gráfico da figura a seguir: 

 

 

FIG 4.1 Distribuição granulométrica das amostras de lastro degradado 

 

O gráfico permite visualizar com clareza o que foi observado na tabela granulométrica. 

As linhas tracejadas indicam os limites inferiores e superiores da granulometria da Faixa de 

projeto A especificada na norma do DNIT para o projeto de base estabilizada 

granulometricamente. É nítido o enquadramento parcial das amostras 10 e 06; o 

enquadramento total da Amostra 23 e o não enquadramento da Amostra 43. A amostra 43 

apresenta uma quantidade maior de agregados graúdos quando comparada às demais amostras 

e menor quantidade de material miúdo, por esse motivo não se enquadrou na Faixa A, usada 

como referência para esse estudo. Percebe-se ainda que as amostras 10, 06 e 23 apresentam 

granulação contínua e são bem graduadas, já a amostra 43 apresenta uma leve granulometria 

aberta. Segundo o Manual de Pavimentação do DNER (1996), a granulometria do agregado, 

revelada na distribuição da curva granulométrica é uma das características que assegura a 

estabilidade aos pavimentos como resultado do maior atrito interno obtido pelo entrosamento 

das partículas, desde a partícula mais graúda à mais fina.  
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Uma consideração deve ser feita com relação às distribuições granulométricas mostradas 

na Figura 4.1, que consiste no fato destas amostras de lastro degradado serem bastante 

heterogêneas. Esta constatação é especialmente importante porque impede que se adote uma 

solução única para a resolução do problema, sendo necessário um fluxograma de atividades 

tal como descrito na figura 3.1. Através da análise granulométrica pode-se ainda obter o 

coeficiente de não uniformidade (CNU), o diâmetro máximo e o coeficiente de curvatura da 

brita. O coeficiente de não uniformidade é obtido através da razão entre o diâmetro pelo qual 

passam 60% das partículas e o diâmetro pelo qual passam 10% das partículas. Quanto maior 

esse coeficiente, menos uniforme é o material (PINTO, 2002). É obtido através da seguinte 

expressão: 

 

CNU= 
   

   
                                                                                                    E.Q. 4.1 

Onde: 

D60 = Diâmetro correspondente a 60% do material passante 

D10 = Diâmetro correspondente a 10% do material passante 

 

O diâmetro máximo corresponde ao número da peneira na qual a porcentagem acumulada 

é inferior ou igual a 5%, desde que essa porcentagem seja superior a 5% na peneira 

imediatamente abaixo. Já o coeficiente de curvatura (CC) permite concluir sobre o formato da 

curva obtida na análise granulométrica e detectar descontinuidades no conjunto. É obtido, 

conforme equação a seguir: 

 

CC = 
      

        

                                                                                              E.Q. 4.2 

Onde: 

D30 = Diâmetro correspondente a 30% do material passante 

 

 Por se tratar de um material de lastro degradado, que já foi desguarnecido e retirado da 

via férrea, a autora analisou ainda o índice de contaminação deste material. O objetivo foi 

identificar a classificação do material, enquanto utilizado como lastro, considerando a 

porcentagem de finos presentes no mesmo. Quanto maior a presença de finos, mais degradado 

é considerado o material. Utilizou-se o Fouling Index, proposto por SELIG e WATERS 

(1994) para realizar este cálculo. Os resultados dos coeficientes de não uniformidade, 

coeficiente de curvatura e do índice de contaminação do lastro foram comparados com os 
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resultados desses parâmetros para a Faixa granulométrica A, especificada pelo DNIT para 

camada de base estabilizada e ainda, com a Faixa 3 do AREMA, que é a especificação 

granulométrica utilizada pela empresa responsável pela ferrovia que forneceu o material. 

 

      TAB 4.2 Coeficientes obtidos através da análise granulométrica 

 

Amostra 

10 

Amostra 

06 

Amostra 

23 
Amostra 43 

Faixa A                           

(ES 141/2010 

DNIT) 

Faixa 3                                             

(AREMA) 

*¹ Coeficiente de 

não 

uniformidade                                  

-Classificação 

9,0 
 

Uniformidade   
média 

22,61 
 

Não 
uniforme 

36,29 
 

Não 
uniforme 

 
9,5 

 
Uniformidade 

média 

22,6 
 

Não uniforme 

1,50 
 

Uniformidad
e média 

*² Coeficiente de 

curvatura                                            

- Classificação 

5,04             

Mal graduada 

0,25 

Mal graduada 

1,80 

Bem   

graduada 

12,7                                        

Mal graduada 

1,97 

Bem graduada 

1,5                                                              

Bem 

graduada 

*
3 

Diâmetro 

máximo 
2" 2" 2" 2" - - 

*
4
 Índice de 

Contaminação 

do lastro                                         

- Classificação- 

22,24             

Contaminado 

40,96                           

Altamente 

contaminado 

42,01             

Altamente 

contaminado 

16,19  

Moderadamen

te 

contaminado 

- 
0                                    

Limpo 

 

Outros resultados da caracterização física dos agregados foram obtidos e comparados 

com os valores de referência e ainda com os encontrados para a Brita 1, de formação gnáissica 

utilizada por SANTOS (2013) e que comumente é empregada como agregado para 

pavimentação. Os resultados podem ser vistos na tabela 4.3 a seguir. 
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TAB 4.3 Resultados da caracterização física dos agregados 

Parâmetros 
analisados 

Resultados encontrados 
Valores 
-limite 

Referência 
Amostra 

10 
Amostra 

06 
Amostra 

23 
Amostra 

43 Brita 1 

Densidade real 
(g/cm³) 2,72 2,61 2,66 2,79 2,73 

- - 

Densidade 
aparente  
(g/cm³) 2,74 2,88 2,74 2,81 2,67 

- - 

Ensaio Tréton 
4,22% 12% 8,23% 4,61% 17% 

máx. 
60% 

Bernucci et 
al. (2010) 

Abrasão Los 
Angeles 

23,18% 35,53% 25,93% 16,51% 23,60% 
máx. 
55% 

ES - 
141/2010 

(DNIT) 

Absorção 0,21% 0,32% 0,25% 0,25% 1,50% - - 

Equivalente de 
areia 

64,00% 4,32% 17,44% 38,40% - 
mín. 
30% ¹ 

ES - 
141/2010 

(DNIT) 
 

Os ensaios para determinação da Densidade e da absorção foram realizados conforme o 

método de ensaio 081/98 – Agregados – Determinação da densidade e absorção do agregado 

graúdo. Os valores obtidos para as densidades real e aparente mostraram-se similares quando 

comparados aos valores da Brita 1 considerada um agregado convencional para obras de 

pavimentação estudada por SANTOS (2013). Portanto, estão dentro de valores aceitos para o 

uso desse material como agregado de base. 

O ensaio de choque no aparelho Tréton apresentou resultados satisfatórios para o material 

de lastro. Todos os valores obtidos foram menores do que o valor limite para materiais 

granulares utilizados em camadas de base, conforme BERNUCCI et al. (2010) e ainda, 

menores do que o valor encontrado por SANTOS (2013) para a Brita 1, sendo muito baixos. 

A absorção é uma maneira de avaliar a porosidade do agregado. Ela indica a quantidade 

de água que um agregado é capaz de absorver quando em contato com a mesma. Os 

resultados de absorção do material de lastro degradado apresentaram-se menores do que o 

resultado encontrado por SANTOS (2013) para a Brita 1. 

O equivalente de areia foi calculado pois quando os solos utilizados em mistura solo-

agregado apresentam Limite de Liquidez acima de 25% e Índice de Plasticidade acima de 6%, 

o equivalente de areia do material utilizado na camada de base deve ser maior que 30%.  
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4.1.2 AIMS 

 

Os resultados dos ensaios de forma, referentes à análise da textura, esfericidade e 

angularidade do material são apresentados nas figuras a seguir. PINTO (1969) apud 

KLINCEVICIUS (2011) atribui grande importância à forma das partículas no comportamento 

mecânico de materiais granulares. Segundo ele, a forma determina como os materiais se 

encaixam e se entrosam, interferindo nas condições de deslizamento entre si quando 

solicitados por forças externas.  

O ensaio de AIMS fornece os resultados em bases estatísticas, o que permite analisar e 

calcular probabilidades de ocorrência de uma mesma característica em outras amostras.  

 
FIG 4.2 Angularidade obtida para o material retido na peneira 19 mm 

 

No gráfico da figura 4.2 é possível perceber que as amostras apresentam uniformidade 

quanto à característica angularidade. A curva é praticamente vertical. Para as quatro amostras, 

predominou a classificação Subarredondada. 
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FIG 4.3 Esfericidade obtida para o material retido na peneira 19 mm 

 

A análise de esfericidade indicou a predominância de materiais achatados e de baixa 

esfericidade. 

 

 

FIG 4.4 Textura obtida para o material de lastro degradado 

 

Os resultados obtidos na análise da Textura apresentaram variação de uma amostra para 

outra. A amostra 10, por exemplo teve 60% do material classificado como “liso”, e dos 40% 

restantes, metade recebeu a classificação de “polido” e a outra metade foi classificado com 

“baixa rugosidade”. Já na amostra 06, 30% do material recebeu a classificação “liso”, 50% foi 
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classificado como baixa rugosidade e 10% foi identificado com “moderada rugosidade”. O 

material da amostra 23 apresentou polidez em aproximadamente 55% das britas analisadas e 

do restante, 40% enquadrou-se na classificação “liso” e apenas 5% foi enquadrado como 

moderada rugosidade. Analisando a amostra 43, observa-se que 60% da mesma recebeu a 

classificação de material “polido”e o restante foi identificado como “liso”. 

Com a finalidade de comparar a média aritmética das quatro amostras, utilizou-se o teste 

estatístico ANOVA, através do EXCEL. Este método permite verificar se duas ou mais 

médias das populações de onde foram retiradas as amostras podem ser consideradas iguais. Se 

as populações apresentarem a mesma média (H0 verdadeiro) as características das amostras 

deverão ser próximas, caso contrário, deverão diferir significativamente. Foram testadas as 

seguintes hipóteses: 

 

Hipótese nula (H0) é que as médias são iguais. 

Hipótese alternativa (H1): ao menos uma média é diferente 

 

Ou seja, se H0 for verdadeiro para o analisado neste trabalho, as amostras de diferentes 

locais podem receber a mesma classificação para determinada propriedade, baseando-se nos 

resultados obtidos no ensaio de AIMS. Na ANOVA, quando o “F calculado” apresenta um 

valor menor que o “F crítico”, a hipótese nula não deve ser rejeitada, caso contrário, deverá 

ser rejeitada, o que indicará que as médias são diferentes. Os resultados do teste estatístico 

para cada característica de forma analisada são apresentados nas figuras a seguir, que ilustram 

a tela do EXCEL após a execução do teste de hipótese. 
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FIG 4.5 Resultado da ANOVA para a característica Angularidade 

 

Na Figura 4.5, como o valor de “F calculado” (0,96) foi menor que o “F crítico” (2,67), 

não se rejeita a hipótese nula e pode-se concluir com 95% de confiança que, na característica 

Angularidade o resultado pode ser considerado igual para todas as amostras, ou seja, os 

materiais das cidades de Marabá, Parauapebas, Açailândia 1 e Açailândia 2 podem ser 

considerados “subarredondado”. 

 

FIG 4.6 Resultado da ANOVA para a característica Esfericidade 

 

Para a característica Esfericidade, o “F calculado” (0,28) também foi menor que o “F 

crítico” (2,67), assim aceita-se a hipótese nula e conclui-se com 95% de certeza que o material 

estudado classifica-se como achatado ou com baixa esfericidade para as amostras coletadas 

nas três cidades diferentes. 
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FIG 4.7 Resultado da ANOVA para a característica Textura 

 

Para a característica Textura, o valor de “F calculado” (17,61) foi maior que o “F crítico” 

(2,67) sendo assim, rejeita-se a hipótese nula e conclui-se com 95% de confiança que ao 

menos uma das médias não pode ser considerada igual, então a textura difere de uma amostra 

para outra e, portanto, não pode ser considerada igual para as quatro. Por esse motivo 

analisou-se as médias de Textura para cada amostra e obteve-se a classificação apresentada na 

tabela 4.4.  

 

TAB 4.4 Parâmetros estatísticos da análise de Textura 

Amostra Índice de Textura 
 Média Desvio Padrão Classificação 

Amostra 10 243,2 80,1 Liso 

Amostra 06 283,072 73,96 Baixa rugosidade 

Amostra 23 172,530 67,37 Liso 

Amostra 43 177,10 64,10 Liso 

 

Quanto menos rugoso é o material, menor é sua resistência ao cisalhamento, como 

consequência esse agregado apresenta menor atrito entre as partículas e portanto, está mais 

susceptível à deformação permanente. 
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4.2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E DE FORMA 

 

 

4.2.1 MEV (MICROSCOPIA ELETRÔNICA POR VARREDURA) E EDS 

(ESPECTROMETRIA POR ENERGIA DISPERSIVA) 

 

 

A fração fina, passante na peneira 200 foi analisada no microscópio eletrônico de 

varredura com a finalidade de se conhecer a estrutura superficial do fino que preenche os 

vazios entre as britas e incrusta nos poros do agregado. As imagens capturadas pelo MEV e o 

gráfico da composição química obtido pelo EDS são apresentadas a seguir, separados por 

amostras, a começar pela figura 4.8, que apresenta a micrografia dos finos da Amostra 10. 

 

                      

FIG 4.8 Micrografias dos finos da Amostra 10. Aumento de 50x. 

 

Analisando as imagens geradas e os gráficos relacionados a cada imagem, observou-se 

que nas partículas finas onde era possível notar uma superfície mais lisa, o elemento que 

apresentava altos picos e se destacava no gráfico da composição química era o Si. Já as 

imagens que apresentavam superfícies mais rugosas, era possível notar altos picos do 

elemento Fe. Isso pode ser observado nas figuras 4.9 e 4.10 a seguir, onde é apresentado o 

gráfico da composição química ao lado da figura que o gerou. 
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FIG 4.9 Imagem gerada pelo MEV com aumento de 500x de uma partícula fina da 

Amostra 10 e seu respectivo gráfico de composição química gerado pelo EDS. 

 

Na Figura 4.9 verifica-se uma superfície laminada homogênea com alguns pontos 

pigmentados. 

 

 

FIG 4.10 Imagem gerada pelo MEV com aumento de 500x de uma partícula fina da 

Amostra 10 e seu respectivo gráfico de composição química gerado pelo EDS. 

 

Na Figura 4.10 é possível observar a superfície rugosa e não homogênea, no gráfico 

correspondente pode-se identificar que o pico do elemento Fe foi superior aos demais 

elementos. 
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 FIG 4.11 Micrografia dos finos da Amostra 06. Aumento de 400x. 

 

A análise das imagens geradas pelo microscópio eletrônico e o gráfico da composição 

química da área selecionada na Amostra 06 repetiram o ocorrido para a Amostra 10 quando se 

tratava de superfície rugosa. É possível perceber altos picos de Fe. Tal fato pode ser 

observado na Figura 4.12. 

 

 

FIG 4.12 Imagem gerada pelo MEV com aumento de 500x de uma partícula fina da 

Amostra 06 e seu respectivo gráfico de composição química gerado pelo EDS. 
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FIG 4.13 Micrografia dos finos da Amostra 23. Aumento de 400x 

 

A figura 4.13 ilustra o ensaio de MEV para os finos da amostra 23 com um aumento de 

400 vezes. Ela nos permite observar que os finos analisados apresentam, em sua maioria, uma 

superfície microestrutural rugosa. As partículas medem aproximadamente 60 μm. 

 

 

 

FIG 4.14 Imagem de uma partícula fina da Amostra 23 gerada pelo MEV e seu 

respectivo gráfico de composição química gerado pelo EDS. 

 

A figura 4.14 ilustra uma 3 partículas finas,em um imagem obtida com um aumento de 

850 vezes. No gráfico gerado pelo EDS observa-se um alto pico para o elemento Fe, 

indicando a existência desse elemento, na forma de Óxido e é possível observar que sua 

intensidade é maior que a dos outros elementos. 
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FIG 4.15 Micrografia dos finos da Amostra 43. Aumento de 500x 

 

A figura 4.15 ilustra a micrografia dos finos da amostra 43, com um aumento de 500 

vezes. É possível observar que as partículas não se apresentam tão rugosas quanto aquelas 

figura 4.13, indicando a presença de outros elementos, além do Fe. 

 

 

FIG 4.16 Imagem de uma partícula fina da Amostra 43 gerada pelo MEV e seu 

respectivo gráfico de composição química gerado pelo EDS. 

 

O gráfico apresentado na figura 4.16 corrobora com o observado na figura 4.15 pois é 

possível observar que a altura do pico referente ao elemento Fe apresenta-se similar ao pico 

de Al, ambos na forma de Óxido. Observa-se ainda que nessa amostra, a intensidade do pico 

de Fe não se destacou das demais como constatado na figura 4.14. 
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4.2.2 DIFRAÇÃO DE RAIOS –X 

 

 

Os resultados obtidos no ensaio de difração de raios-x para as quatro amostras 

encontram-se apresentados nas figuras a seguir. Os picos do difratograma representam a 

ocorrência dos cristais minerais em cada uma delas. A partir deles é possível identificar os 

elementos ou compostos presentes no material fino analisado. 

 

FIG 4.17 Padrão difratométrico gerado para os finos da Amostra 10, Marabá 

 

Nos finos da amostra 10 os principais constituintes mineralógicos identificados foram a 

Hematita (Fe2O3), o Quartzo (SiO2) e o Óxido de Cálcio e Alumínio(Ca Al2O4), conhecido 

como Aluminato de Cálcio 

 

 

FIG 4.18 Padrão difratométrico gerado para os finos da Amostra 06, Parauapebas 

 



104 

 

Nos finos da Amostra 06 o difratograma identifica a presença de Quartzo (SiO2), 

Hematita  (Fe2O3), e Nitreto de Carbono (C3N4).  

 

FIG 4.19 Padrão de difração de raios-x para os finos da Amostra 23, Açailândia 1 

 

Nos finos da Amostra 23, da região de Açailândia 1 foram identificados Quartzo     

(SiO2), Hematita  (Fe2O3) e Óxido de Cálcio e Alumínio (Ca Al2 O4). 

 

 

FIG 4.20 Padrão difratométrico gerado pelos finos da Amostra 43, Açailândia 2 

 

O difratômetro gerado para a amostra 43 mostrou-se igual ao da Amostra 23, portanto os 

compostos identificados foram Quartzo (SiO2), Hematita (Fe2O3) e Óxido de Cálcio e 

Alumínio (Ca Al2 O4). 

Em relação às espécies mineralógicas presentes nas amostras analisadas, pôde-se montar 

a seguinte tabela: 
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TAB 4.5 Espécies mineralógicas identificadas na Difração de Raios-x  

Amostra 

Espécies mineralógicas encontradas 

Hematita 

(Fe2O3) 

Quartzo 

(SiO2), 

Óxido de Cálcio 

e Alumínio 

(Ca Al204) 

Nitreto de 

Carbono 

(C3N4) 

Amostra 06 x x  x 

Amostra 10 x x x  

Amostra 23 x x x  

Amostra 43 x x x  

 

Analisando os difratogramas, é possível afirmar que as fases cristalinas do Quartzo e da 

Hematita são as mesmas encontradas em todas as quatro amostras. O dióxido de silício, mais 

conhecido como sílica (SiO2) identificado nas quatro amostras, é o material mais simples à 

base de silício, quando considera-se sua composição química. Sua estrutura consiste em uma 

rede tridimensional, gerada quando todos os átomos de oxigênio, localizados em vértices, em 

cada tetraedro são compartilhados por tetraedros adjacentes. Dessa forma, o material é 

eletronicamente neutro e todos os átomos possuem estruturas eletrônicas estáveis. Se esses 

tetraedros forem arranjados de maneira irregular e ordenada, forma-se uma estrutura 

cristalina. Existem três formas cristalinas polimórficas principais para a sílica: quartzo, 

cristobalita e tridimita. (CALLISTER, 2000). O quartzo identificado na porção fina é 

proveniente da quebra da brita de lastro. Por se tratar de um gnaisse essa brita apresenta o 

dióxido de silício, na forma de quartzo como um dos minerais em sua composição. 

A Hematita é um mineral que apresenta 70% de Fe em sua composição, sendo 

identificado pela fórmula química Fe2O3. Trata-se de um mineral amplamente distribuído em 

rochas de todas as idades e forma o minério de Ferro mais abundante e importante. (DANA et 

al., 1970). A ferrovia da qual foram retiradas as amostras de lastro degradado está ligada ao 

desenvolvimento e à exploração da Serra dos Carajás, considerada a principal província 

mineral brasileira, sendo seu depósito de minério de ferro um dos maiores da América do Sul 

(ALMEIDA et al.,1976 apud CHEMALE JUNIOR,2013). De acordo com CHEMALE 

JUNIOR (2013), a Formação de Carajás é composta por diferentes tipologias de minério de 

ferro e os principais tipos são (a) hematita e (b) jaspilitos. À vista disso, a ocorrência da 

Hematita nos finos do material amostrado pode ser atribuída à queda do material de minério 

de ferro transportado nesta ferrovia. 
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Os compostos de Aluminato de Cálcio (Ca Al204) e Nitreto de Carbono (C3N4) também 

foram encontrados nas amostras, porém em quantidade pouco significativa. Sua origem é 

provavelmente de fonte externa e torna-se de difícil identificação uma vez que essa ferrovia 

também transporta carga geral.  

Entretanto, em se tratando de trecho de ferrovia submetido a carga geral, dever-se – à 

considerar que todos os pontos de ocorrência de descarrilamento deverão estar registrados, 

bem como a respectiva carga transportada, de maneira que se tenha um registro de eventuais 

contaminações deste lastro devido ao descarrilamento de vagões. 

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA 

 

 

4.3.1 MÓDULO RESILIENTE 

 

 

O ensaio de módulo resiliente, realizado no equipamento triaxial de cargas repetidas teve 

o objetivo de conhecer o comportamento elástico dos materiais em função do estado de 

tensões a que foram submetidos. Dessa maneira é possível avaliar a rigidez, propriedade que 

exerce grande influência no comportamento estrutural das camadas de um pavimento. A 

seguir são comentados os resultados obtidos nos ensaios de módulo de resiliência realizados 

para o lastro e para as misturas solo-lastro. 

O CPM1, composto 100% de material de lastro degradado da Amostra 10 apresentou 

valores de módulo de resiliência entre 169 MPa e 410 MPa e uma deformação plástica total 

de 1,80 mm.  

A Figura 4.21 apresenta os gráficos obtidos após a aplicação das cargas e fica evidente 

que os valores de MR variaram em função da tensão confinante. Tal resultado era o esperado 

para esta amostra, por se tratar de material totalmente granular e confirma o que foi verificado 

por ESPINOSA (1987). Ao realizar ensaios triaxiais de carga repetida em um material 

granular graúdo a fim de estudar a influência das tensões e do tamanho dos grãos na 

deformação resiliente, ele verificou que o módulo resiliente do material analisado apresentou 

grande dependência da tensão confinante e pouca variação em função da tensão desvio. 
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FIG 4.21 Variação do Módulo Resiliente do CP M1 

 

O CPM2 referente à mistura II, moldado com 80% de lastro da Amostra 06 (região de 

Parauapebas) e 20% de um solo fino laterítico da cidade de Niquelândia/GO apresentou 

valores de MR que variaram de 261 MPa a 646 MPa e uma deformação plástica total de 1,06 

mm. A Figura 4.22 apresenta os gráficos obtidos para este corpo de prova. 

 

 

FIG 4.22 Variação do Módulo Resiliente do CPM2 

 

Novamente, o valor de módulo resiliente variou em função da tensão confinante e 

apresentou pouca variação em relação à tensão desvio. Atribui-se esse comportamento ao fato 

da mistura ser composta, em sua maioria, por agregados granulares graúdos. Como exposto 

em MEDINA (2005), para cada tipo de solo, o módulo resiliente pode ser expresso como uma 

função do estado de tensões aplicado durante o ensaio por modelos matemáticos com 

constantes experimentais. O modelo granular, ou arenoso, que considera os valores de MR 

dependentes da variação da tensão confinante tem sido observado em solos com menos de 

50% passando na peneira nº 200 e esta é uma característica do material ensaiado pela autora.  

O CPM3, moldado com 80% de lastro da Amostra 23 (região de Açailândia 1) e 20% de 

solo fino laterítico da cidade de Niquelândia/GO apresentou valores de MR que variaram de 
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250 MPa a 605 MPa e sua deformação plástica total foi a menor de todas as obtidas nos 

ensaios, sendo de 0,36 mm.  Os gráficos são apresentados na Figura 4.23 

 

 

FIG 4.23 Variação do Módulo Resiliente do CP  M3 

 

Com o material da amostra 43 (Açailândia 2) foram confeccionados 4 corpos de prova de 

mistura solo – agregado na proporção de 70% de lastro e 30% de solo da Amostra 29, 

laterítico arenoso da região de Acailândia. A expectativa é que os resultados deste ensaio 

mecânico permitam prever o comportamento da mistura, visando utilizar os dois agregados da 

mesma região de maneira que se reduzam os custos na execução de pavimentos para baixo 

volume de tráfego nos arredores da cidade. A intenção foi conhecer o comportamento dos 

CP’s quando moldados com diferentes teores de umidade. A tabela apresenta os CP’s e o teor 

de umidade de cada um. A seguir são apresentados os gráficos obtidos após cada ensaio. 

 

TAB 4.6 Teor de umidade dos CP’s confeccionados com a mistura 4 

CP CPM4-I CP M4-II CPM4-III CPM4-IV 

Teor de 

umidade 
3,25% 4% 4,50% 5% 

 

O CPM4-I apresentou valores de MR variando de 306 MPa a 526 MPa e uma deformação 

plástica total de 3,58 mm. Após o ensaio observou-se que não foi possível representar o 

módulo resiliente em função da tensão confinante, como ocorrido para os demais corpos de 

prova, tampouco em função da tensão desvio. Nesse caso, preferiu-se expressar o valor de 

módulo resiliente através do modelo composto, no qual faz-se uso tanto da tensão confinante 

quanto da tensão desvio, relacionando essas duas tensões principais e três coeficientes k1, k2, 
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k3. A figura 4.24 apresenta o gráfico 3D do modelo composto obtido a partir dos resultados 

do ensaio triaxial realizado com o CPM4-I. 

 

 

 

FIG 4.24 Gráfico 3D do modelo composto do Módulo Resiliente do CPM4-I 

 

O CPM4-II apresentou valores de MR variando de 235 MPa a 705 MPa e uma 

deformação plástica total de  2,89  mm. Após o ensaio, observou-se que, assim como ocorrido 

no CP anterior, não foi possível representar o módulo resiliente em função da tensão 

confinante, como ocorrido para os corpos de prova das demais misturas, tampouco em função 

da tensão desvio. Nesse caso, o módulo resiliente também foi melhor representado pelo 

modelo composto. A figura 4.25 apresenta o gráfico 3D do modelo composto obtido a partir 

dos resultados do ensaio triaxial realizado com o CPM4-II. 
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FIG 4.25 Gráfico 3D do modelo composto do Módulo Resiliente do CPM4-II 

 

O CPM4-III apresentou valores de MR variando de 280 MPa a 590  MPa  e uma 

deformação plástica total de 6,45 mm, ultrapassando a deformação crítica. Após o ensaio 

observou-se que, assim como ocorrido nos dois CP’s anteriores, não foi possível representar o 

módulo resiliente em função da tensão confinante, como ocorrido para os corpos de prova das 

demais misturas, tampouco em função da tensão desvio. A figura 4.26 apresenta o gráfico 3D 

do modelo composto obtido a partir dos resultados do ensaio triaxial realizado com o CPM4-

III. 
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FIG 4.26 Gráfico 3D do modelo composto do Módulo Resiliente do CPM4-III 

 

O CPM4-IV apresentou valores de MR variando de 263 MPa a 518 MPa  e uma 

deformação plástica total de 12,56 mm, maior do que todas as demais. Após o ensaio 

observou-se que, assim como ocorrido nos três CP’s anteriores, não foi possível representar o 

módulo resiliente em função da tensão confinante, como ocorrido para os corpos de prova das 

demais misturas, tampouco em função da tensão desvio. A figura 4.27 apresenta o gráfico 3D 

do modelo composto obtido a partir dos resultados do ensaio triaxial realizado com o CPM4-

IV 
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FIG 4.27 Gráfico 3D do modelo composto do Módulo Resiliente do CPM4-IV 

 

Apesar de ter identificado que o modelo matemático composto foi o que melhor 

representou o módulo resiliente nos corpos de prova moldados com a mistura 4 (Lastro 43 + 

solo 29), plotou-se um gráfico comparando os resultados obtidos pela autora neste ensaio com 

aqueles obtidos por RAMOS (2004). Em seu trabalho, RAMOS (2004) analisou o 

comportamento resiliente de solos e materiais britados da cidade do Rio de Janeiro. Para a 

elaboração do gráfico, decidiu-se empregar o modelo granular, visto que este apresentou 

valores de R² levemente superiores aos obtidos pela tensão desvio. 
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FIG 4.28 Gráfico comparativo de resultados de MR obtidos pela autora com os obtidos 

por RAMOS(2004) 

 

Analisando o gráfico, observa-se nitidamente que o comportamento do CPM4-III 

destacou-se dos demais. Este CP apresentou valores de MR superiores; inclusive superiores 

aos obtidos por RAMOS (2004) para britas extraídas de três pedreiras diferentes. Tal 

comportamento confere ao CPM4-III uma rigidez mecânica maior que a dos outros. Os CP’s 

M4-I e M4-II, apesar de terem apresentado um declínio no valor de MR ao longo do ensaio, 

apresentaram valores superiores a 300 MPa, fato que indica que o material estudado apresenta 

resultados satisfatórios para o uso como agregado em camadas de base de pavimentos 

rodoviários. Já o CPM4-IV, destacou-se pelo comportamento inverso, apresentando menor 

rigidez mecânica e como já exposto nas páginas anteriores, sua deformação plástica foi de 

12,56 mm. Atribui-se a esse comportamento a umidade elevada deste corpo de prova, que, 

com 5% de umidade mostrou-se pouco resistente e muito deformável. 

Em todos os casos ensaiados verificou-se que as amostras com ou sem adição de solo 

apresentaram valores de MR compatíveis com os desejados para uma camada de base de 

pavimento. 
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4.4 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

4.4.1 LIXIVIAÇÃO E SOLUBILIZAÇÃO 

 

 

Os resultados encontrados nos ensaios de Lixiviação realizados com todas as amostras, 

não apresentaram valores acima dos prescritos pela NBR 10.004, assim o material foi 

classificado como resíduo NÃO PERIGOSO, em sua totalidade. 

Já os ensaios de Solubilização, acusaram, para as amostras 10, 06 e 23 a presença de 

algumas substâncias em concentrações acima daquelas estabelecidas na NBR 10.004, sendo, 

por esse motivo, classificados como resíduos NÃO INERTES, ou seja, aqueles que 

apresentam propriedades de biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. O 

material da Amostra 43 não apresentou constituintes solubilizados a concentrações superiores 

aos padrões de potabilidade de água e por conseqüência foi classificado como resíduo 

INERTE. Tais resultados são apresentados nas tabelas que se seguem, separados por 

amostras. 

 

TAB 4.7 Resultado dos metais dissolvidos encontrados na Amostra 10 e os valores 

permitidos pela legislação 

Parâmetros 
Conc. 

Obtida  
(mg/L) 

*VMP 

Água 

subterrânea 

para 

consumo 

humano         

(mg/L)                   
(Resolução 

396/08) 

VMP Água 

superficial 

Classes I e 

Classe II    
(mg/L)       

(Resolução 

357/05) 

VMP Água 

superficial    

Classes III 

e Classe IV    
(mg/L)       

(Resolução 

357/05) 

VMP Água 

superficial 

após 

descarte de 

resíduo 

sólido    

(mg/L)                       
(Resolução 

430/11) 

VMP  

Padrão de 

potabilidade  

(mg/L)     
(Resolução 

2.914/11) 

Alumínio 0,256 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 

Fenol 0,0223 0,003 0,003 0,003 0,5 
 

Ferro 1,345 0,3 0,3 

0,3 ¹ 

15 0,3 5,0 ² 
 

*VMP: Valores Máximos Permitidos 

¹ Água salinas 

²Água doce - Classe III 
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Considerando o efluente puro, o elemento Alumínio ultrapassaria os limites de 

lançamento previstos nas três resoluções analisadas e também na Portaria 2.914/11, que 

estabelece os padrões de potabilidade da água para consumo humano. Já o Fenol apresentou 

valor acima dos  máximos permitidos nas resoluções 396 e 357. O elemento Ferro, por sua 

vez, apresentou concentração superior à permitida nas resoluções 396, 357 – para corpos de 

água superficial nas classes I, II e III – e pela norma de potabilidade. 

 

TAB 4.8 Resultado dos metais dissolvidos encontrados na Amostra 06 e os valores 

permitidos pela legislação 

 

Assim como ocorrido para a Amostra 10, os elementos Alumínio e Ferro estiveram em 

concentrações superiores às máximas permitidas no material da Amostra 06 e além deles, foi 

quantificado Manganês e Cianeto Total. No caso do Alumínio e do Manganês, os valores 

estiveram superiores aos exigidos em todas as resoluções analisadas e também na Portaria 

2.914/11. Já o Ferro e o Cianeto excederam os limites previstos nas resoluções 396 e 357 – 

para classes I, II e III e na norma de potabilidade. 

 

 

Parâmetros 
Conc. 

Obtida  
(mg/L) 

*VMP 

Água 

subterrânea 

para 

consumo 

humano         

(mg/L)                   
(Resolução 

396/08) 

VMP 

Água 

superficial 

Classes I e 

Classe II    
(mg/L)       

(Resolução 

357/05) 

VMP 

Água 

superficial    

Classes 

III e 

Classe IV    
(mg/L)       

(Resolução 

357/05) 

VMP 

Água 

superficial 

após 

descarte 

de resíduo 

sólido    

(mg/L)                       
(Resolução 

430/11) 

       VMP  

Padrão de 

potabilidade  

(mg/L)     
(Resolução 

2.914/11) 

Alumínio 6,03 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 

Ferro 0,418 0,3 0,3 

0,3 ¹ 

15 0,3 5,0 ² 

Manganês 14,007 0,1 0,1 0,5 1 0,1 
Cianeto 

Total 0,26 0,07 0,005 0,022 1 0,07 
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TAB 4.9 Resultado dos metais dissolvidos encontrados na Amostra 23 e os valores 

permitidos pela legislação 

Parâmetros 
Conc. 

Obtida  
(mg/L) 

*VMP Água 

subterrânea 

para 

consumo 

humano         

(mg/L)                   
(Resolução 

396/08) 

VMP Água 

superficial 

Classes I e 

Classe II    
(mg/L)       

(Resolução 

357/05) 

VMP Água 

superficial    

Classes III 

e Classe IV    
(mg/L)       

(Resolução 

357/05) 

VMP Água 

superficial 

após 

descarte de 

resíduo 

sólido    

(mg/L)                       
(Resolução 

430/11) 

VMP  

Padrão de 

potabilidade  

(mg/L)     
(Resolução 

2.914/11) 

Alumínio 2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 

Ferro 0,346 0,3 0,3 
0,3 ¹ 

15 0,3 
5,0 ² 

 

Os resultados obtidos para a amostra 23 acusaram valores acima do limite para os 

elementos Alumínio e Ferro, sendo o primeiro superior aos limites das 4 normas analisadas e 

o segundo não apresentou concentração superior àquela estabelecida para a classe de água IV 

da resolução 357 tampouco para a resolução 430/11. Vale destacar que a porcentagem 

ultrapassada do Fe foi de apenas de 15%. 

Analisando os valores obtidos nos ensaios de solubilização é importante observar que 

considerando os limites de lançamento previstos na Resolução CONAMA 396/08, o lixiviado 

puro não ultrapassaria os limites estabelecidos para o uso em irrigação ou dessedentação de 

animais. A respeito dos valores previstos na Resolução nº 357/05, não seriam ultrapassados os 

valores máximos permitidos para a classe IV – águas destinadas á navegação e á harmonia 

paisagística. 

Cabe destacar que os limites apresentados nas tabelas 4.5, 4.6 e 4.7 devem ser verificados 

pela concentração nos corpos d’água após a mistura completa entre o efluente lixiviado e o 

corpo receptor. Desta forma, quanto maior a vazão do corpo receptor, seja ele subterrâneo ou 

superficial, mais diluída estará a concentração do componente lixiviado no corpo receptor e 

menos provável será a hipótese de contaminação segundo os limites da legislação nº 396/08 

voltados para águas subterrâneas e os das Resoluções nº 357/08 e 430/11 para águas 

superficiais. Portanto a comparação direta das concentrações do lixiviado puro com esses 

limites não pode ser considerada um fator limitante à utilização do material. 

De acordo com MONTEIRO (2012), as unidades hidrogeológicas do Estado do 

Maranhão podem ser divididas em classes, segundo sua produtividade para captação de água 
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subterrânea. Essa classificação, como pode ser observada na Tabela 4.8, varia de “Pouco 

Produtiva” a “Muito Alta” e considera dados como vazão específica, transmissividade, 

condutividade hidráulica e vazão explotada.  

 

TAB 4.10 Definição das Classes de Produtividade dos Aquíferos  

Q/s 

(m³/h/m)

* 

T 

(m²/s) 

K 

(m/s) 

Vazão 

(m³/h) 
Produtividade** Classe 

≥4,0 ≥10-02 >10 -04 ≥ 100 

Muito Alta: Fornecimentos de água de 

importância regional (abastecimento de 

cidades e grandes irrigações). Aquíferos 

que se destaquem em âmbito nacional. 

(1) 

2,0 

≤Q/s<4,0 
10-03≤T<10-02 10-05 ≤K< 10 -04 50 ≤Q<100 

Alta: Características semelhantes à 

classe anterior, contudo situando-se 

dentro da média nacional de bons 

aquíferos. 

(2) 

1,0 ≤ 

Q/s<2,0 
10-04≤T<10-03 10-06 ≤K< 10 -05 25 ≤Q<50 

Moderada: Fornecimentos de água para 

abastecimentos locais em pequenas 

comunidades, irrigação em áreas 

restritas. 

(3) 

0,4 

≤Q/s<1,0 
10-05≤T<10-04 10-07 ≤K< 10 -06 10 ≤Q<25 

Geralmente Baixa, porém Localmente 

Moderada: Fornecimentos de água 

necessários para suprir abastecimentos 

locais ou consumo privado 

(4) 

0,04 

≤Q/s<0,4 
10-06≤T<10-05 10-08 ≤K< 10 -07 1 ≤Q<10 

Geralmente Muito Baixa, porém 

Localmente Baixa: Fornecimentos 

contínuos, dificilmente são garantidos. 

(5) 

< 0,04 < 10 -06 < 10-08 < 1,0 

Pouco Produtiva ou Não Aquífero: 

Fornecimentos insignificantes de água. 

Abastecimentos restritos ao uso de 

bombas manuais, destinados à 

sobrevivência humana e a 

dessedentação animal. 

(6) 

MONTEIRO et al.,2012 apud DINIZ,2012 
 

*Tempo de 12 horas e rebaixamento de 25 metros para aquíferos granulares 

** Na definição da produtividade para Aquíferos Fraturados e Cársticos só deve ser considerada a vazão 

 

A região que compreende a cidade de Açailândia é abastecida pelo aquífero Itapecuru 

(CPRM, 2012) que apresenta produtividade Moderada a Geralmente Baixa -Classes 3 e 4. 
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5.  CONCLUSÕES  

 

 

Neste último capítulo são apresentadas as principais conclusões sobre a caracterização do 

lastro degradado estudado e seu desempenho nos ensaios mecânicos. 

Considerando que o principal objetivo desta dissertação foi verificar, através de ensaios 

de caracterização física, química, mecânica e de forma o potencial emprego do lastro 

ferroviário degradado como material alternativo em camada de base estabilizada  para 

pavimentação rodoviária, conclui-se que a aplicação é viável, visto que o material apresentou 

resultados satisfatórios aos ensaios realizados. 

Dos ensaios físicos realizados, foi possível concluir que a granulometria das amostras 10, 

06 e 23 mais se aproximaram da Faixa A, especificada pelo DNIT na 141/2010, sendo que as 

amostras 06 e 23 apresentaram ainda enquadramento nas Faixas B e C.  

O ensaio de forma realizado no equipamento AIMS indicou que o material do lastro 

degradado é um agregado subarredondado e de baixa esfericidade. Já a textura apresentou-se 

lisa para as amostras 10, 23 e 43 e baixa rugosidade para a Amostra 06. 

Os ensaios químicos de EDS e Difração de Raios- x indicaram que o material apresenta 

dois compostos principais em sua composição:  SiO 2 e Fe2O3.  A presença desses compostos 

é atribuída à quebra do material de lastro durante sua vida útil e à queda do minério de ferro, 

abundantemente transportado na ferrovia. 

Os resultados dos ensaios de lixiviação e solubilização caracterizaram  as amostras 10, 06 

e 23 como  não-inertes, uma vez que elementos como Alumínio, Fenol, Ferro, Cianeto Livre e 

Manganês apresentaram-se em concentrações superiores às estabelecidas pela norma NBR 

10.004 de classificação de resíduos. Já a amostra 43 foi classificada como inerte, pois não 

apresentou características de solubilização, biodegradabilidade nem combustibilidade para 

nenhum elemento. 

Em relação aos valores do lixiviado puro encontrados acima dos limites estabelecidos 

pelas normas, considerando os efeitos de mistura(s) e autodepuração, geralmente não existirão 

empecilhos ao uso deste material como agregado em camadas de base. Além disso, devem ser 

consideradas duas questões importantes: primeiro o material, quando empregado como 

camada de base, sobretudo estabilizada com um tipo de solo, fica envolvido pelos diversos 

materiais das demais camadas do pavimento e da camada de revestimento asfáltico; e ainda, o 

pavimento é construído para apresentar baixa ou nenhuma permeabilidade, cenário este que 
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permite considerar que pouca ou nenhuma água estará percolando pela camada. Sendo assim, 

acredita-se que o uso será possível na maioria dos cenários. 

Os ensaios mecânicos apresentaram resultados satisfatórios para as amostras ensaiadas, já 

que em todas as misturas os valores de MR foram compatíveis com aqueles obtidos em 

estudos para materiais a serem empregados em camadas de base. 

Como consequência do estudo, é sugerido aos órgãos regulamentadores de que seja 

elaborada uma norma específica para utilização de materiais alternativos como constituintes 

de um pavimento, pois as condições que relacionam o material alternativo e o meio ambiente 

são bastante peculiares no caso de um pavimento asfáltico. Recomenda-se o fluxograma 

apresentado na Figura 3.1, devendo-se salientar que não deve ser estimulado o uso de 

materiais perigosos em camadas de pavimentos. 
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