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Resumo: O desempenho da camada de lastro ferroviário está ligado a qualidade do conjunto de 
partículas que formam a matriz granular lastrada. No Brasil, o Processamento Digital de Imagens 
(PDI) está estabelecido como ferramenta para caracterização das propriedades de forma de 
agregados com o uso do Aggregate Imaging Measurement System (AIMS). O objetivo geral desta 
pesquisa é avaliar a relação entre propriedades de forma de agregados e empacotamento de 
partículas para composição de lastros ferroviários. Para tanto, foi organizado um banco de dados de 
agregados analisados com o uso do AIMS. Pode-se comparar a classificação dos agregados quanto 
aos dois sistemas de classificação de propriedades de forma existentes, caracterizadas com o uso 
do AIMS. Diante das propriedades morfológicas extraídas do AIMS, pode-se alcançar as 
propriedades petrográficas e físico-mecânica dos agregados analisados com o intuito de avaliar a 
relação entre as propriedades petrográficas, morfológica e físico-mecânicas. Além disso, pode-se 
avaliar a influência das propriedades morfológicas de agregados no empacotamento da matriz 
granular de lastro através de Métodos dos Elementos Discretos (MED). Os resultados mostraram 
que: um material pode ser igualmente classificado com relação a angularidade e a esfericidade 
independente do sistema de classificação de propriedades de forma adotado; o aumento do 
percentual de biotita gera redução do valor de angularidade do agregado; através da imagem 2D 
obtida pelo AIMS é possível gerar uma partícula 3D com nível de correlação de bom a excelente 
diante de parâmetros de esfericidade, achatamento, alongamento e relação 
achatamento/alongamento; a fração de volume ocupado caracteriza o nível de empacotamento. 
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